
36 th International Conference on Coatings 
Technology 

 
CCT´ 05 

 
23-25.5 2005 Seč, Czech Republic 

 
 

 CONFERENCE 
PAPERS 

 

 
 

 
 
 
 
 
University of Pardubice 
Institute of Polymeric Materials 
Department of Paints and Organic Coatings 
 
 
 
 
 
 



36. Mezinárodní konference o nátěrových 
hmotách 

3.-25. května 2005 Seč, Česká Republika 
 
 
 
 
 
 
 

 SBORNÍK 
PŘÍSPĚVKŮ  

 
Editor 

Andréa Kalendová 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Univerzita Pardubice, 2005 
ISBN 80-7194-762-8 
 
 
Vol. 36 
 
 
 



 

 3

OCHRANA KOVOVÝCH POVRCHŮ PROTI KOROZI NÁTĚRY – PŘEHLED 
 

PROTECTION OF METALLIC SURFACES AGAINST CORROSION BY 
PAINTS – A REVIEW 

 
Jaroslava Benešová1), Miroslav Svoboda1), Jaroslav Jarušek2) 

1)SVÚOM s.r.o. , 2)Univerzita Pardubice 
 

Summary 
The review about protection of metallic materiáls against atmospheric 
corrosion by air drying organic coatings. The problems with preparing the 
surface of aluminium, zinc and their alloys before painting. Influence of 
steel surface preparing before painting on the protective action of paint. 
Limits of the soluble salts on the metallic surfaces on the protective action 
of organic coatings. Laboratory testing of protective efficiency of paints. 
Key words: atmospheric corrosion, air drying organic coatings, steel 
surface 

 
 

V mnoha případech je žádoucí chránit povrch nejrůznějších kovový výrobků 

proti vlivům okolního prostředí pomocí povlaků. Z řady možných anorganických 

kovových a nekovových povlaků a organických povlaků se často zvolí nátěry, které 

se poměrně snadno zhotovují a jsou také většinou levnější než povlaky jiné báze. Z 

kovů se jedná hlavně o uhlíkovou ocel, hliník a jeho slitiny, zinek a jeho slitiny (jako 

povlak na oceli) a slitiny na bázi hořčíku. V menší míře se nátěry používají pro 

ochranu povrchu nízkolegované (patinující) oceli, kterou u nás známe pod názvem 

Atmofix a řady jiných kovů jako jsou korozivzdorné ocele, měď apod. 

V současné době je k dispozici mnoho druhů nátěrových hmot, které teoreticky 

umožňují zhotovit nátěry požadovaných vlastností pro téměř každý daný konkrétní 

případ. Jsou však stále ještě dosud plně nezvládnuté a neobjasněné problémy 

související se zabezpečením dlouhodobé ochranné účinnosti zhotovených nátěrů. 

Zdálo by se, že  ochrannou účinnost nátěrů nemohou ovlivnit nedostatky vzájemné 

informovanosti mezi výrobcem nátěrových hmot a jejich uživatelem. Praxe ukazuje, 

že v některých případech je opak pravdou.  Současný sortiment nátěrových hmot je 

mnohem komplikovanější co do jejich základní báze, než tomu bylo ještě v poměrně 

nedávné  minulosti. Kombinace jednotlivých vrstev v nátěrovém systému vyžaduje 
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důkladnou znalost jejich vlastností. Zanedbaní některých informací vede k značným 

materiálním ztrátám. Jako konkrétní příklad lze uvést kombinaci epoxidového 

základního nátěru s vrchním polyurethanovým nátěrem. Jejich kompatibilita je 

zaručená v případě, že mezi zhotovením základního a vrchního nátěru nebude příliš 

dlouhá časová prodleva. Při delší prodlevě je nutno základní vrstvu před zhotovením 

vrchního nátěru zdrsnit. Výrobní postup stožárové ocelové konstrukce nezaručoval 

možnost rychlého zhotovení vrchního nátěru a také ani zdrsnění epoxidového nátěru, 

což v praxi vedlo k odlupování vrchního nátěru po poměrně krátké době expozice 

vlivům povětrnosti. V minulosti pro povrchovou úpravu hliníku a jeho slitin, zinkových 

povlaků a slitin hořčíku se používala předběžná úprava na bázi chromanů a také 

používané základní nátěry obsahovaly chromanové antikorozní pigmenty. Přesto tyto 

kovy vždy patřily z hlediska povrchové úpravy nátěry k poměrně problémovým. Po 

vyloučení chromanových prostředků z praxe povrchových úprav má stále ještě tento 

obor potíže s povrchovou úpravou uvedených kovových materiálů nátěry. U hliníku a 

jeho slitin je to jednak náchylnost ke vzniku nitkové koroze a také  nedostatečná 

přilnavost nátěrů k podkladu. Pro povrchovou úpravu oceli s hliníkovým povlakem je 

nejvhodnějším současným způsobem předběžné úpravy jemné otryskávání 

křemičitým pískem1). Drsnost otryskaného povrchu má odpovídat 20 % celkové 

tloušťky nátěru. Otryskávání křemičitým pískem se obvykle nedoporučuje z 

hygienických důvodů, avšak je-li zajištěna bezpečnost práce (přetlakové kombinézy 

atd.) lze křemičitý písek akceptovat. 

Pro střešní krytinu se uplatňuje materiál známý pod názvem titanzinek. Jedná 

se slitinu zinku obsahující 0,06% až 0,2 % hm. titanu. Obsahuje ještě měď a malé 

množství hliníku a olova. Celkový obsah všech legujících prvků  nepřesahuje 1% hm. 

Provedené atmosférické korozní zkoušky ukázaly, že korozní odolnost titanzinku se 

příliš neliší od korozní odolnosti zinku2), má však výhodné vlastnosti z hlediska 

klempířského zpracování. Zatím není dostatek podkladů o určení nejvhodnějších 

nátěrových systémů pro povrchovou úpravu tohoto materiálu. Při objednávce je 

vhodné požádat o atest materiálu a je lépe odebírat titanzinek od renomovaných 

firem a dodavatelů. Vyskytly se totiž i případy , kdy místo titanzinkového plechu byl 

dodán zinkový plech3). Kvalitu titanzinkového plechu určuje EN 988, která vychází 

z DIN 17 770. 
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Kombinace žárově zhotoveného zinkového povlaku s nátěrem je označována 

jako duplexní povlak. Pro zajištění dlouhodobé ochranné účinnosti tohoto systému je 

nutno zajistit vhodnou přípravu zinkového povlaku pod nátěr. Problém přilnavosti 

není významný, zhotovuje-li se nátěr na zinkovém povlaku, který byl vystaven 

povětrnostním vlivům po dobu nejméně jednoho roku. Vznikne totiž na něm 

nerozpustný uhličitan zinečnatý. Je-li zinkový povlak během prvních 24 až 48 hodin 

po jeho zhotovení opatřen nátěrem nevznikají také problémy s přilnavostí4,5). Dle 

experimentálních výsledků získaných u nás a ze spolupráce s organizacemi 

v zahraničí, které majíi k dispozici ve SVÚOM s.r.o. Ing.D,Knotková,CSc. a 

Ing.K.Kreislová není toto tvrzení plně opodstatněné. 

Na trhu je nabízeno množství různých přípravků pro předběžnou úpravu 

hliníku, zinku a jejich slitin před zhotovením nátěrů. Pro hliník a jeho slitiny jsou to 

také prostředky na bázi titaničitanů a zirkoničitanů6). Vytvořené pasivační vrstvičky 

mají tloušťku vyjádřenou hmotností od 50 do 150 mg/m2. 

Publikované výsledky prací zaměřených na povrchovou úpravu pomocí nátěrů 

hliníku, zinku a jiných problémových povrchu opírají se většinou o krátkodobé 

laboratorní urychlené zkoušky. V dostupné literatuře nejsou analýzy zkušeností 

s dlouhodobou účinností systémů v přírodních podmínkách.  Je samozřejmě, že 

nejsou k dispozici záporné poznatky – ty se totiž málo kdy zveřejňují, ale nejsou ani 

kladné poznatky zveřejněné. Z toho by se dalo usuzovat, že je jich málo. Výrobci 

nátěrových hmot doporučují různé materiály, které mají být vhodné pro povrchovou 

úpravu hliníku, zinku a dalších problémových kovů bez bližší informace o referencích 

a aplikace z hlediska stavu natíraného kovového povrchu. Jedná se o 

polyurethanové, epoxidové a také vodou ředitelné nátěrové hmoty.  

Z odborných publikací je zřejmé, že se věnuje pozornost vytváření vhodných 

ochranných filmů na povrchu zinku a hliníku. Tak například se jedná o pasivní 

vrstvičky na bázi sloučenin ceru7).  Začátek těchto prací lze posunout do doby, kdy se 

hledala náhrada za chrománové antikorozní pigmenty, o čemž bylo referováno na 

symposiu8) v Londýně v roce 1987: Výsledky zkoušek se 150 různými látkami 

neposkytly možnost náhrady  chromanových pigmentů inhibitory koroze. Pozornost 

pak byla soustředěna na možnost použití sloučenin ceru a jiných prvků vzácných 

zemin. Práce uskutečněná v Aeronautical Research Laboratory v Melbournu ukázaly, 

že tyto sloučeniny mají vysoký inhibiční účinek ve vztahu k hliníku. Mechanismus 
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účinku spočívá ve vzniku nerozpustných hydroxidů na povrchu hliníku. Práce dále 

v této oblasti pokračovaly, jak bylo sděleno na symposiu, a byly zaměřeny na použití 

sloučenin ceru a prvků jiných vzácných zemin v základních antikorozních nátěrových 

hmotách. 

Dalším vývojovým směrem v oblasti vytváření pasivních vrstev na hliníku a 

zinku je použití sol-gel systémů. Výsledky vývojové práce vyústily ve formulaci 

přípravků, které vyžadovaly pro plné zesíťování zvýšenou teplotu. Uplatnily se proto 

úspěšně při povrchové úpravě skla9). Významnou aplikaci silanů je použití jako 

přídavků do nátěrových hmot jako promotérů adheze10). Současné uveřejněné 

poznatky poukazují na možnost uskutečnit aplikaci  sol-gel systémů při nižší teplotě.  

Aplikace silanů pro zlepšení přilnavosti nátěrů k hliníku je známá již více jak 

30 roků. Současný větší zájem o tuto problematiku souvisí s ekologickými tlaky na 

vyloučení toxických lázní obsahujících kyselinu chromovou a chromany z praxe. 

Silany s organickými funkčními skupinami se snadno hydrolyzují za vzniku 

koncových Si-OH skupin. Tyto koncové skupiny se spojují s kovovým povrchem, což 

vede k vytvoření Si-O-M vazeb. Tato úprava povrchu se může provádět ponorem do 

předem připravené lázně. Film tloušťky 10 – 25 nanometrů se vytvoří za použití 

lázně11) o koncentraci aktivní složky 2 –5 % hm. V dostupné literatuře chybí 

komplexní poznatky o kompatibilitě základních nátěrů s ochrannými vrstvičkami 

vytvořenými sol-gel postupy. Lze předpokládat, že tato oblast bude v krátké době 

využitá pro zvýšení ochranných vlastností nátěrů na kovech a to jak uplatněním 

přídavků do základních nátěrových hmot a také pro vytváření pasivačních kotvících 

vrstev. 

Nedostatečná kompatibilita mezi základním nátěrem a povrchem hliníku a 

jeho slitin a nečistoty, zejména rozpustné sole, na natíraném povrchu vedou  

v atmosférických podmínkách ke vzniku nitkové koroze. Významná práce 

uskutečněna v oblasti studia problémů souvisejících se vznikem a průběhem nitkové 

koroze12)  vyúsťuje v závěr, že náchylnost hliníkového plechu k nitkové korozi je více 

ovlivněná vlastnostmi  výchozího povrchu než jeho mikrostrukturou. Je to způsobeno 

přítomností oxidů vzniklých při vysoké teplotě a mazadel při válcování a přítomností 

jiných kontaminujících látek. Čištění povrchu rozpouštědly před zhotovením nátěru 

může snížit následující vznik vláken nitkové koroze, ale úpravy při nichž se odstraňují 

látky jejichž přítomnost na povrchu souvisí s procesem válcování jsou účinnější. 
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Použití alkalického čištění, společně s mechanickým a elektrolytickým leštěním 

poskytují podklad, který je z hlediska vzniku nitkové koroze obdobný chromátování. 

Elektrolytické leštění povrchu hliníku vede k zabránění nitkové koroze. To souvisí 

s odstraněním povrchových vrstev a vytvořením mikroskopicky hladkého povrchu 

bez nerovnoměrností vznikajících při mechanickém leštění. Nerovnoměrnosti 

podporují vznik nitkové koroze. 

Nitkovou korozí jsou pod nátěry ve vlhké atmosféře také napadány slitiny 

hořčíku a uhlíková ocel. Jsou také informace o vzniku nitkové koroze13) na 

pozinkované oceli, avšak nitková koroze není obvykle problémem pro zinkové 

povlak. Z této skutečnosti vyplývají i  návrhy na omezení možnosti vzniku  nitkové 

koroze pod nátěrem na hliníku a jeho slitinách cestou nanesení tenké vrstvičky zinku. 

Nitková koroze vzniká následkem defektů v organických povlacích v přítomnosti 

agresivních chloridových iontů, kyslíku a dostatečně vysoké relativní vlhkosti. 

Obecně platí, že broušený (zdrsněný) povrch a to i v případě, že je ještě 

chromátovaný je více náchylný k nitkové korozi než povrch hladký. Druh organického 

povlaku má významný vliv na nitkovou korozi. Autoři článku se domnívají, že to 

souvisí s vláčností povlaku a nikoliv s jeho tloušťkou. Intenzivnější nitková koroze 

byla pozorována v případě povlaků s nízkou vláčností14). 

Malý lesk a dlouhodobá odolnost povětrnosti se vyžaduje u povlaků pro 

vojenská letadla15). Dochází-li ke snížení odolnosti povlaku vlivy povětrnosti  a povlak 

již nevyhovuje požadavkům na antikorozní ochranu, je nutno jej odstranit a zhotovit 

nový povlak. Náklady na takovou operaci jsou velmi vysoké. Tak například náklady 

na letoun KC-135 převyšují 100 000 dolarů. Z tohoto důvodu  otázkám spojeným se 

zabezpečením dlouhodobé ochranné účinnosti nelesklých nátěrů věnuje odpovídající 

pozornost. 

Matný vzhled povlaku dosahovaný zvýšeným obsahem anorganických 

pigmentů vede ke vzniku jeho nehomogenity, což má značný vliv na ochranné 

vlastnosti nátěrového systému. Pro snížení vznikající nehomogenity povlaků se 

používají již po dobu 20 let jako náhrada za anorganické pigmenty drobné částice 

polymerů, což umožňuje formulovat nátěrové hmoty pro matné nátěry aniž by se 

překračovala hodnota KOKP. Předcházející výzkumné práce prokázaly, že 

fluoropolymery se vyznačují vynikající odolností povětrnosti a korozní odolností 

zajišťovanou jejich vysokými hydrofobními vlastnostmi. Na základě toho lze 
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uvažovat, že pojiva na bázi fluoropolymerů společně s částicemi z polymerů zlepší 

odolnost proti povětrnosti povlaků, které se vyznačují  malým leskem. V uskutečněné 

práci byly provedeny zkoušky za použití zařízení QUV/Prohesion a vystavení vzorků 

na povětrnosti po dobu 123 týdnů. Zkušební povlaky byly zhotoveny na hliníkovém 

podkladu upraveném před zhotovením nátěrů procesem pasivačním postupem. Byly 

použity dva druhy povlaků : Epoxidový základní nátěr  a matný polyurethanový vrchní 

nátěr. Druhý nátěrový systém zahrnoval stejný epoxidový základní nátěr a vrchní 

nátěr na bázi fluorovaného polyurethanu. Tloušťka základního epoxidového nátěru 

se pohybovala v rozmezí 19 až 27 µm, polyurethanového vrchního nátěru v rozmezí 

51 až 52 µm a vrchního nátěru na bázi fluorovaného polyurethanu v rozmezí 41 až 

45 µm.Hodnocení vzorků v průběhu zkoušek a po provedených zkouškách bylo 

uskutečněno pomocí mikroskopické moderní metody, elektrochemickou impedanční 

spektroskopií a stanovením přilnavosti.Urychlené zkoušky prokázaly vysokou 

odolnost nátěrového systému zahrnujícího vrchní nátěr na bázi fluorovaného 

polyurethanu. 

Perspektivním kovem pro široké technické uplatnění je hořčík, jehož zdrojem 

má být mořská voda. V jednom krychlovém kilometru mořské vody se nalézá více ne 

1000 000 tun tohoto kovu budoucnosti. Salinita oceánů je kolem 3,5 %. hm. 

Atlantický oceán 3,5  až 3,8 % hm., Tichý oceán 3,4 až 3,7 % hm.). Pro zjednodušení 

lze uvažovat, že 35 g solí je v 1 litru mořské vody pak v jenom krychlovém kilometru 

mořské vody je 35 000 000 tun solí s obsahem  10,9 % hm. MgCl2, 4,7 % hm. 

MgSO4 a 0,2 % hm. MgBr2
16To dává cca 1 300 000 hořčíku. Je zřejmé, že po 

vypracování vhodné levné technologie výroby tohoto kovu z mořské vody případně i 

jiných surovin bude nutno se také zaměřit na jeho dokonalou ochranu proti korozi. 

Dokonalý přehled o současném stavu a výhledu v oblasti ochrany hořčíku a 

jeho slitin proti korozi povlaky poskytuje publikace indických odborníků17) Hořčík a 

jeho slitiny mají řadu vynikajících vlastností –  je minimálně o 30 % lehčí než hliník a 

jeho slitiny  a o cca 75% lehčí než ocel, má dobré slévárenské vlastnosti , vynikající 

stínící charakteristiky ve vztahu k nebezpečné elektromagnetické radiaci apod. 

Hořčík a jeho slitiny mohou byt různými způsoby povrchově chráněny proti okolnímu 

prostředí, včetně organickými povlaky. Jako předběžná úprava je vhodné 

chromátování, fosfátování též s použitím fosfatizačních přípravků na bázi manganu a 

v posledních letech se také uplatňuje pasivace pomocí sloučenin ceru. Propracovává 
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se postup založený na pasivaci povrchu manganistanem a vytvoření 

polyakrylátového – polypyrrolového ochranného filmu. V minulosti  se u nás pro 

ochranu povrchu slitin hořčíku se úspěšně používalo chromátování a základní nátěry 

obsahující chrománové pigmenty. Značná část publikovaných v současné době 

postupů pro ochranu hořčíku a jeho slitin se opírá pouze o urychlené laboratorní 

zkoušky. Lze tedy očekávat, že pouze určitá část z nich najde praktického uplatnění.  

Plocha ocelových povrchů vystavených atmosférickým vlivům, které jsou 

chráněny proti korozi organickými nátěry je nesrovnatelně větší, než plocha povrchů 

jiných kovů, které jsou také chráněny organickými povlaky. Již sama skutečnost, že 

odolnost povrchu kovu proti korozi má v určitých případech  přímý vliv na odolnost 

celého nátěrového systému v daných konkrétních atmosférických podmínkách, staví 

běžnou konstrukční uhlíkovou ocel, z hlediska požadavku na ochranu, ve srovnání 

s jinými kovy na první místo. 

Všeobecně je známo, že pro zabezpečení dlouhodobé ochranné účinnosti 

nátěrového systému prvním požadavkem je zabezpečení vhodné předběžné úpravy 

natíraného povrchu. V prvovýrobě tento požadavek je mnoha případech  plněn, 

avšak problémem stále zůstává  uskutečnit čištění v terénu. Většinou se používalo a 

používá  ruční mechanické čištění a v menší míře otryskávání křemičitým pískem – 

v současné době při vhodném zabezpečení pracovníka a životního prostředí. Málo 

se však věnovalo pozornosti, zda kontaminující látky při uvedených způsobech 

čištění byly dostatečně odstraněny z čištěného povrchu. Tato otázka byla studována 

při zhotovení údržbových nátěrů po omytí ocelového povrchu tlakovým vodným 

paprskem na mostních ocelových konstrukcích nalézajících se v městském, 

předměstském a venkovském prostředí. Zkušební program18) byl zahájen v roce 

2001. Lze očekávat, že výsledky budou publikovány ve stejném časopise. V 

korozních produktech se vyskytovaly chloridy,sírany a dusičnany. V každém 

z uvedených prostředí byly zvoleny dvě mostní konstrukce blízko od sebe a ktré jsou 

vystaveny stejným podmínkám. Jedna ze dvou mostních konstrukcí byly omyta 

tlakovou vodou bez žádných přísad a druhá omytá tlakovou vodou obsahující 1 % 

přídavku podporujícího odstranění solí z povrchu ocelové mostní konstrukce. U 

všech šesti mostních konstrukcí byly provedeny zkoušky na obsah solí před tlakovým 

omytím a po tlakovém omytí. Čištění vodním paprskem bylo uskutečněno při tlaku 

200 bar. Byla použitá vodovodní voda z místních zdrojů a nebyla analyzována.  
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Omytí předcházelo následnému použití mechanického čištění. Poté byly mostní 

konstrukce opatřeny údržbovými nátěry. Mechanické čištění a otryskávání byly 

použity u konců nosníků ve spojích. Obsah solí v µg.cm-2 na povrchu mostní ocelové 

konstrukce před omytím (A) a po omytí vodou (B) a vodou s obsahem přísad, které 

zvyšují vyluhovatelnost solí (C) a % odstraněných solí (D): 

V městském prostředí 
 A B D A C D 
Chloridy 47,34 36,78 22 55,61 9,37 84 
Dusičnany 15,37 11,03 29 14,57 2,25 85 
Sírany 8,20 4,17 50 9,27 1,77 82 
Soli celkem 71,68 52,86 26 80,08 13,50 83 
Ve venkovském prostředí 
Chloridy 23,50 11,70 50 31,20 8,30 74 
Dusičnany 18,70 7,90 52 10,00 3,90 61 
Sírany 5,90 0,40 93 8,00 2,40 70 
Soli celkem 46,10 20,00 56 49,20 14,60 70 
V předměstském prostředí 
Chloridy 18,92 10,62 44 31,20 8,30 74 
Dusičnany 7,60 6,15 19 10,00 3,90 61 
Sírany 15,69 7,65 51 8,00 2,40 70 
Soli celkem 42,11 24,40 42 49,20 14,60 70 

 

Z celkového průměrného množství solí obsaženého na šesti mostních 

ocelových konstrukcí ,což je 56 µg.cm-2 zůstane  po čištění  tlakovou vodou bez 

přídavků jiných látek  32 µg.cm-2   a po čištění tlakovou vodou s přídavkem 1 % látek 

podporujících rozpouštění (odstranění) solí zůstane na povrchu  pouze 14  µg.cm-2 

solí. Pro čištění v terénu se jeví jako vhodný vodní paprsek o velmi vysokém tlaku 

(UHP – ultra-high presure).  

Čištění tímto způsobem je zahrnuto do standardů ISO . Rozlišují se 4 stupně 

očištění ocelového povrchu: 1. Lehké očištění; 2 Střední očištění; 3 Vysoký stupeň 

očištění (celkové očištění); 4 Očištění až na podkladový kov. Stupně očištění lze 

hodnotit podle fotografických standardů. Ocelový povrch, který byl před čištěním 

pokryt tlustou vrstvou korozních produktů má pak po očištění drsný (hrubý) vzhled, 

poněvadž korozní napadení ocelového povrchu není rovnoměrné a vykazuje mnoho 

důlků a podobných nerovností. Po odpaření vody může ocelový povrch po čištění 

nabíhat korozními produkty a má jantarové zbarvení. Zbarvení závisí na klimatických 
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podmínkách a časem se může vyvinout do podoby povrchové práškové rzi. Vznik 

jantarového zbarvení ocelového povrchu se označuje jako blesková koroze19). ČSN 

EN ISO 4618 – 3 (67 0010) Nátěrové hmoty – názvy a definice v oboru nátěrových 

hmot – Část 3: Příprava povrchu a způsoby aplikace  uvádí pod bodem 3.4 Blesková 

koroze – rychlý vznik a) velmi tenké vrstvy korozních produktů po otryskání 

ocelového povrchu; b) korozní skvrny po nanesení vodou ředitelné nátěrové hmoty 

na ocelový povrchy. 

Tradičně se považuje za nejvhodnější metodu pro přípravu ocelového povrchu 

pod nátěr otryskávání. Otryskávání za sucha je sice nejvhodnější metodou pro 

mechanické odstranění z ocelového povrchu korozních produktů, okují a starých 

povlaků a pro vytvoření požadovaného jeho zdrsnění, není však vhodné pro 

odstranění rozpustných solí a různých dalších nečistot jako jsou například mastnoty. 

Je proto vhodné pro odstranění z čištěného povrchu solí některou z metod 

používající vodu. Samotný vodní paprsek o velmi vysokém tlaku odstraní rozpustné 

sole z míst kam dosáhne. Tento paprsek není však vhodný pro odstranění 

z ocelového povrchu hutné rzi a okují. Pro tyto podmínky je vhodný vodní paprsek 

obsahující abrazivní substance.  

V současné době není k dispozici dostatek experimentálních údajů pro 

vypracování vyčerpávající instrukce pro vymezení limitních obsahu rozpustných solí, 

zejména chloridů a síranů na natíraném ocelovém ochranném povlaku ve vztahu k 

druhům nátěrů a obsahu účinných složek obsažených v základních antikorozních 

nátěrech. Dle přehledu zpracovaného v rámci ISO na základě dotazů u různých 

organizací v celém světě lze mít představu o doporučených limitech chloridů20) v 

µg.cm-2 na natíraném ocelovém povrchu jak to ukazují následující informativní údaje: 

Zdroj informace Limit pro nátěry        
ve vodě 

Limit pro atmosférické 
podmínky 

Dodavatelé nátěrových hmot 3 – 10 5 – 25 
Námořnictvo USA 3 5 
Norská organizace Veritas 2 - 

 

K tomu lze poznamenat, že v minulosti se pro  údržbové nátěry na ocelové 

konstrukce vystavené atmosférickým vlivům úspěšně používaly základní nátěry 

obsahující antikorozní pigmenty na bázi olova. V naších podmínkách, kde hlavní 

agresivní složkou v korozních produktech byly sírany mohly tyto pigmenty do značné 
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míry jejich negativní účinek  eliminovat. Současně hojně používaný antikorozní 

pigment, kterým je fosforečnan zinečnatý je velmi citlivý na přítomnost síranového 

aniontu, který eliminuje inhibiční vlastnosti tohoto pigmentu21). 

Při čištění zarezavělého ocelového povrchu vodním  paprskem se získá 

povrch, který nemá stíněná místa, kde zůstávají zbytky korozních produktů 

obsahující rozpustné agresivní soli a je tedy vhodnější pro zhotovení nátěru než 

povrch čištěný na příklad pouhým otryskáváním za sucha22).  

V práci uskutečněné laboratořemi amerického námořnictva byly vzorky 

s různým  náletem rzi opatřeny ověřenými nátěrovými systémy (pro částí lodí pod a 

nad čárou ponoru, protismyková úprava palub, nátěry zásobníků) a podrobeny 

zkouškám expozici v mořském ovzduší, ponorovým zkouškám, vystavením 

v kondenzační čisté komoře, cyklickým zkouškám, stanovením katodické delaminace 

a zkouškám odpovídajícím provozním podmínkám lodí. Byla sledována přilnavost 

nátěrů. Výsledky provedených zkoušek ukázaly, že ve většině případů odtrhová 

zkouška vykázala přilnavost (odtržení) nikoliv k podkladu, ale mezi vrstvami. To 

poukazuje na to, že přilnavost k podkladu je dobrá a není ovlivněná náletem rzi. 

V případech kde došlo k odtržení od podkladu byla hodnota přilnavosti 67 barů (1000 

psi), což poukazuje na skutečnost, že nálet rzi podstatně neovlivnil hodnotu 

přilnavosti stanovenou odtrhem. Katodická delaminace nátěrů v případě kombinace 

s katodickou ochranou poukazuje na skutečnost, že při  lehkém a středním náletu rzi 

je adheze srovnatelná s kontrolními vzorky, kdežto v případě značného náletu rzi je 

přilnavost špatná. Vzorky u nichž byla vytvořená umělá poškození vykázaly toto 

zjištění : lehký a střední nálet rzi pod nátěrem vedl k nejmenšímu vzniku povrchové 

rzi ve srovnání s kontrolními vzorky, za nimiž následovaly vzorky se značným 

náletem rzi pod nátěrem. Z výsledků zkoušek vyplývá, že značný nálet rzi pod 

nátěrem není vhodný23) pro zabezpečení  jeho ochranných vlastnosti. Tento závěr je 

založen na poměrně malém druhů zkoušených nátěrů a nemusí platit pro jiné 

nátěrové systémy. Nálet rzi pod nátěrem má velmi malý vliv  na vlastnosti 

zkoušených nátěrů v případě použitých zkušebních podmínek a druhů zkoušek. 

K provedeným zkouškám je vhodné poznamenat, že tloušťky zkoušených nátěrových 

systémů se pohybovaly kolem 300 i více mikrometrů. 

Ze sledování problematiky související s úpravou ocelového povrchu před 

zhotovením nátěrů a to zejména údržbových je zřejmé, že konečné slovo v této 
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oblasti ještě nebylo vyřčeno. Pro úplnost je vhodné uvést, že v oblasti hromadné 

strojírenské výroby se úspěšně používá úprava povrchu fosfátováním. Zdánlivě bez 

větších problémů. Avšak i zde je určitá poměrně opomíjená problematika a to zbytky 

uhlíku na ocelovém povrchu, které brání vytvoření souvislé a kvalitní fosfátové vrstvy, 

což v konečné fázi může mít vliv na spolehlivost ochrany proti korozi poskytované 

nátěrem. Tento uhlík na ocelovém povrchu zůstává po rekrystalizačním žíhání a 

válcování za studena. Zbytky uhlíku se nedají odstranit běžně používaným 

alkalickým čištěním před zhotovením fosfátové vrstvy. Ocelový povrch se v praxi 

málokdy je kontrolován na přítomnost zbytků uhlíku. Přítomnost částic uhlíku24) vede 

k rychlé degradaci fosfátové vrstvy v průmyslových atmosférických podmínkách. 
Dokonalá předběžná úprava kovového povrchu je bezpodmínečně nutná pro 

zabezpečení dlouhodobé ochranné účinnosti nátěrových systémů. Nesmí se však 

zanedbat skutečnost, že na účinnost ochrany má  rozhodující vliv druh a kvalita 

konkrétního nátěru v daných praktických podmínkách. O kvalitě nátěrů se lze 

přesvědčit dlouhodobými zkouškami vzorků na povětrnostních korozních stanicích  a 

také z výsledků s jejich použitím v praxi. Kvalitu nátěrů lze do značné míry posoudit 

pomocí urychlených laboratorních zkoušek. Zatím nejsou k dispozici jednoduché  

laboratorní metody, které by umožňovaly po uskutečnění krátkodobé zkoušky sdělit, 

jak se bude  nátěr chovat v praktických podmínkách.  

O vypovídací schopnosti běžně používaných zkušebních postupů25) bylo 

referováno  na konferenci v Seči v roce 2003. Zkušební metody v této oblasti se stále 

vyvíjejí. Lze proto očekávat, že propracovávané  urychlené laboratorní zkušební 

metody zaměřené na stanovení ochranných vlastností nátěrových systémů 

poskytnou výsledky vhodné pro možnost stanovení predikce, tj. časové účinnosti 

těchto nátěrových systémů v praktických podmínkách. Přiblížení k tomuto cíli vyžádá 

jistě delší dobu a značné pracovní úsilí. Je samozřejmé, že povětrnostní zkoušky 

nátěrových systémů poskytují v současné době poměrně spolehlivé podklady pro 

určení ochranných vlastností zkoušených konkrétních nátěrových systémů. Není plně 

uzančně stanoveno jak dlouho mají být zkoušky prováděny.  Existuje doba zkoušky 

na povětrnostní stanici 5 roků26)  a také 20 roků27). Zdá se, že vhodnější je delší doba 

zkoušky na atmosférické korozní stanici. Tak například provedené zkoušky s nátěry 

na otryskaných vzorcích patinující nízkolegované oceli a běžné konstrukční uhlíkové 

oceli ukázaly, že životnost nátěrů na nízkolegované oceli je vyšší, než na běžné 
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konstrukční oceli. Tyto rozdíly vznikly až při hodnocení dlouhodobých zkoušek28) na 

atmosférických korozních stanicích. Při hodnocení v průběhu prvních 6 let29) 

expozice se rozdíl v odolnosti nátěrů na uvedených ocelích neukázal. Z laboratorních 

urychlených zkoušek má poskytnout lepší výsledky zkouška označována jako Norsok 

test30) cyklová M 501, než běžné komorové zkoušky. Má následující parametry: 

Zkouška Doba zkoušky, h Standard 
Solná mlha 72 ISO 7253 
Vysychání na vzduchu 16  
UV záření 340 nm 80 ASTM D 4787, metoda B 
Celková doba jednoho cyklu 168  

 

Nový propracovaný postup31) při němž byl použit roztok dle Harrisona 

obsahující 0,05 % hm. NaCl, 0,35 % hm. (NH4)2SO4. poskytuje hodnotné výsledky. 
Na vzorek nátěru na kovovém podkladu se přilepí nádobka bez dna, která je 3 dny 

před zkouškou naplněná uvedeným roztokem.Vzorky se postupně zahřívají na 

teplotu až 85°C a pak se teplota postupně snižuje. Při teplotě 23 °C, 55 °C a 85 °C 

se stanovují elektrochemické charakteristiky povlaku. Doba zkoušky 5 dnů. Zkouška 

dle Norsok test M 501 je významná pro určení změny přilnavosti v průběhu zkoušky, 

což poskytuje informaci o účinnosti základního nátěru, kdežto propracovaná cyklová 

zkouška poskytuje informaci o bariérových vlastnostech ochranného povlaku. 

Zkoušky dle uvedených postupů s nátěrovými systémy  různé pojivové báze vedou 

k závěru, že při zabezpečování ochrany kovového podkladu má vliv tloušťka nátěru a 

obsah účinných složek v základních nátěrech. Z elektrochemických metod se pro 

vědecké práce používá ve velkém rozsahu hodnocení povlaků pomocí 

elektrochemické impedanční spektroskopie. Novější postupy kombinují tuto metodu 

s teplotními cyklovými zkouškami32). Tento nový postup umožňuje stanovit parametry 

ochranných povlaků krátkodobými zkouškami. Pomocí elektrochemické impedanční 

spektroskopie bylo zjištěno, že pro základní epoxidový nátěr pigmentovaný zinkovým 

prachem je vhodnou úpravou ocelového povrchu otryskání za sucha a také čištění 

vodním paprskem obsahujícím inhibitor koroze. Naproti tomu pro epoxidový zinkový 

základní nátěr33) pigmentovaný fosforečnanem zinečnatým je nejvhodnější otryskaní 

za sucha. Určité podklady pro možnost predikce chování nátěrů v přírodních 

podmínkách poskytují zkoušky epoxidových nátěrů v následujících podmínkách34) a 

prostředích po dobu 1008 h :  

1. vystavení vzorků působení UV záření o vlnové délce 300 – 460 nm;  
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2. střídání teplot 16 h při 34±2°C a pak 8 h přI – 23 ± 2 °C;   
3. 3a) T = roztok  H2SO4  
4. 3b)  5 % roztok KOH  
5. 3c) 5 % roztok NaCl;  
6. vystavení vzorků na povětrnosti.  

Pro hodnocení stavu vzorků bylo požito infračervené spektroskopie, 

termogravimetrie, elektronové mikroskopie, stanovení drsnosti povrchu nátěrů, 

tažnosti a tvrdosti.  

Charakteristiky zjištěné pomocí spektroskopické analýzy ukazují, že chemické 

změny vyvolané stárnutím povrchové vrstvy epoxidového nátěru nejsou homogenní. 

Největší změny vyvolalo působení ultrafialového záření. Fyzikální nehomogenitu 

(praskání, vydrolování pigment) povrchu epoxidového nátěru vyvolávají faktory, 

jejichž vliv je různý. Roztok kyseliny sírové vytváří okolo puchýřků (za 1008 h) 

prstence o průměru 40 až 90 µm. Jiné faktory vyvolávají vznik pásů o délce 150 až 

190 µm a šířce 2,5 až 10 µm. Působení ultrafialového záření vede ke vzniku trhlinek 

obdobného charakteru jaké také vznikají při vystavení nátěrů povětrnostním vlivům. 

Obrázky znázorňují drsnost nátěrů Ra a Rz po provedených zkouškách trvajících 

1008 h ( 0 – výchozí nátěr , UV - po působení UV záření, ST - po zkoušce využívající 

střídání teplot, H2SO4, KOH a NaCl - po zkoušce v příslušném roztoku, WN –po 

vystavení vzorků atmosférickým vlivům). Došlo také ke změně Tg epoxidového 

nátěrů vlivem jednotlivých zkušebních podmínek ( 79,57 °C – výchozí stav; 67,89 °C 

– po vystavení vlivu UV záření; 70,67 °C – po vystavení vzorků atmosférickým 

vlivům; 72,04 °C – po vystavení vzorku střídaní teplot; 70,51 °C – po vystavení 

vzorků v 5 % NaCl; 72,60 °C – po vystavení vzorků v 5 % KOH; 108,40 °C – po 

vystavení vzorků v 5 % H2SO4.  

 

Obr 1. Drsnost nátěrů Ra po zkouškách. 
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Obr 2 . Drsnost nátěrů Rz po zkouškách. 

 

V rámci mezinárodního programu spolupráce zaměřeného na studium vlivu 

znečištěného prostředí na materiály, včetně historických památek, byly provedeny 

povětrnostní zkoušky dvouvrstvých alkydových nátěrů o celkové  tloušťce 80 µm na 

ocelovém podkladu. Hodnocení stavu vzorků v průběhu expozice bylo prováděné dle 

standardů ASTM. Poškození v řezu bylo pozorováno již po jednom roce expozice na 

všech vzorcích. Po čtyřech letech odpovídal stav vzorků stupni 8 až 5 dle ASTM D 

610. Největší poškození vzorků bylo zjištěno v případě povětrnostní stanice Kopisty 

v ČR kde je vysoké znečištění ovzduší oxidem siřičitým. Také značné poškození 

vzorků bylo zjištěno na povětrnostní stanici ve venkovském prostředí se značným 

množstvím dešťových srážek (Birkenes, Norsko). Značné poškození vyvolává též 

občasný výskyt vysokých koncentrací SO2, kde omytí povrchu dešťovými srážkami 

není příliš časté (Svanvik, Norsko). V určitých klimatických podmínkách dochází 

k rozpraskání nátěrů po čtyřleté expozici. Velmi intenzivní rozpraskávání nátěrů se 

vyskytlo na povětrnostní stanici v Tel Avivu. Poškození nátěrů vznikem nitkové 

koroze je výrazné po dvouroční expozici (Lincoln Cathedral, UK). 

Povětrnostní zkoušky byly prováděny na 49 místech v různých zemích 

v Evropě, Izraeli a USA. Report No.46 má 17 str., obsahuje přehled expozičních míst 

a 6 obrázků, z toho 3 barevné, ilustrující rozpraskání nátěrů v Tel Avivu, Dorsetu 

(Kanada) a Benátkách. Zkušební metoda má vyvolávat stejné korozní napadení a 

degradaci nátěru jako je tomu v přírodních podmínkách. To pak umožňuje 

propracovat korelační faktory. Zkoušky v solné mlze takové předpoklady neposkytují. 

Určitého zlepšení bylo dosaženo při použití roztoku obsahujícího 3,25 % hm. síranu 
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amonného a 0,25 % hm. chloridu sodného. Dalším vývojovým stupněm byla aplikace 

roztoku, který obsahoval 0,25 % hm. síranu amonného a 0,05 % hm. chloridu 

sodného a zařazení střídání  mokrých a suchých cyklů (3h solná mlha a 1h prostředí 

laboratoře). Metoda je známa jako Prohesion test. Doplněním této metody o 

působení zdroje ultrafialového záření jsou do značné míry splněny požadavky na 

napodobení faktorů35), které působí na nátěr v přírodních podmínkách.Tato zkušební 

metoda byla v roce 1996 včleněná do soustavy amerických standardů jako ASTM D 

5894 Standard Practice for Cyclic Salt Fog / UV Expossure of Painted Metal 

(Alternating Exposures in a Fog/Dry Cabinet and a UV/Condensation Cabinet). 

Získané výsledky zkoušek doplněné o stanovení přilnavosti nátěrů a jejich chemické 

odolnosti (pro případy, že nátěry mají odolávat různým produktům a chemikáliím) 

poskytují komplexní charakteristiku o možném chování nátěrů v praktických 

povětrnostních podmínkách. Průběh degradace nátěrů stanovený metodou dle 

ASTM D 5894 je stejný jako u vzorků vystavených praktickým podmínkám. 

Je samozřejmé, že metoda zahrnutá do ASTM D 5894 vyžaduje další vývoj, 

zejména složení zkušebního roztoku s ohledem na konkrétní praktické podmínky. 

Doplnění zkoušek o stanovení impedance a o metodu akustické emise umožní lépe 

rozlišit zkoušené nátěrové systémy. Zkoušky dle ASTM D 5894 jsou vhodné pro 

teplé klimatické podmínky. Pro chladné klimatické podmínky je vhodné ještě zařadit 

cykly s nízkou teplotou. Poznámka autorů k uvedeným názorům odborníků : 

Používaný roztok dle ASTM D 5894 má hodnotu pH kolem 5. Při této hodnotě pH 

zinek obsažený v nátěrech může reagovat s větší intenzitou, než v neutrálním 

roztoku. Za těchto podmínek anorganický zinkový nátěr může vytvořit ochrannou 

oxidovou a uhličitanovou vrstvu, která je nutná pro zabezpečení dlouhodobého 

ochranného účinku nátěru. Není proto dobrá korelace mezi výsledky zkoušek 

v přírodních podmínkách a zkoušek dle ASTM D 5894 v případě zinkových nátěrů 

bez nátěrů vrchních. 

Zkoušky organických povlaků v solné mlze nebo metodou Prohesion test 

vyžadují pro kvantitativní rozlišení ochranných vlastností povlaků dlouhodobou 

expozicí po dobu kolem 2000 h. Elektrochemické zkoušky prováděné při laboratorní 

teplotě jako aplikace elektrochemické impedanční spektroskopie nebo též jiných 

metod vyžadují pro rozlišení ochranných vlastností povlaků až 10 týdnů. U některých 

povlaků o vysoké odolnosti se charakteristiky, které lze elektrochemickými metodami 
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stanovit, mění až po ročním ponoru v roztocích. Pro praktické použití je žádoucí mít 

k dispozicí metody, které poskytnou věrohodné výsledky po krátké době trvaní 

zkoušky. Kombinace elektrochemické impedanční spektroskopie s teplotními 

cyklovými zkouškami umožňuje stanovit potřebné parametry32) během poměrně 

krátké doby.K tomu lze poznamenat, že propracovávaný zkušební postup je 

pokračováním vývoje v oblasti aplikace elektrochemické impedanční spektroskopie 

pro prohloubení vědeckých poznatků o některých parametrech ochranných 

organických povlaků.   

Zkoušky po dobu 2 a 7 let vzorků nátěrů (bez vrypů) na mořském pobřeží 

ukázaly, že anorganické a organické základní nátěry se zinkovým prachem dobře 

chrání ocelový povrch při tloušťce 60 a 90 µm. Na základě provedených zkoušek byl 

učiněn závěr, že pro ochranu ocelové konstrukce po dobu 10 let je v přímořském 

prostředí ve vzdálenosti 30 až 300 m od pobřeží vhodná vrstva anorganického 

zinkového nátěru bez dalšího povlaku. 

Zkoušky provedené  v přírodním přímořském prostředí a v laboratoři36) s 59 

druhy ochranných povlaků pigmentovaných zinkovým prachem a 47 vrchními nátěry 

ukázaly, že anorganické zinkové nátěry se vyznačují vyšší odolností, než nátěry na 

bázi organických pojiv. 

S určitým přiblížením lze za podobné korozní podmínky považovat prostředí 

některých chemických provozů a také silniční objekty tam, kde se používají v zimním 

období posypové soli. V případě silničních objektů je nutno uvažovat skutečnost, že 

v určitém ročním období bývá příliš nízká teplota nebo nízká relativní vlhkost 

prostředí, což snižuje rychlost koroze, difúzi vody k podkladu a tím i snižuje rychlost 

poškozování nátěrů.  

Nátěry, například na ocelových konstrukcích, jsou často v přírodních 

podmínkách mechanicky značně namáhány (vichřice, tepelná roztažnost apod.), což 

má jistě vliv na jejich ochranné vlastnosti. Vliv mechanického namáhání na ochranné 

vlastnosti nátěrů není systematicky studován a nejsou k dispozici komplexní údaje o 

tomto problému. Studium vlivu mechanické deformace na difúzi kyseliny 

chlorovodíkové do epoxidového nátěru prokázalo, že  deformace má nepříznivý 

vliv37) na rychlost pronikání tohoto prostředí ke podkladu. To bylo prokázáno i 

v případě nátěrů na bázi jiných pojiv. Pro stanovení odolnosti nátěrů namáhaných 
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v praxi deformacemi nestačí provést v laboratorních podmínkách pouze hodnocení 

nedeformovaných vzorků. V průběhu počáteční malé deformace vznikají póry, jejichž 

velikost se zvětšuje postupující deformací. 

U zásobníků na ropu, ropné produkty, odpadní vody a jiné materiály  dochází 

k jejich namáhání a tím k deformacím38) V podstatě se jedná o deformace 

roztažením, které vznikají při naplňování zásobníků, působení hydrostatického tlaku 

a  změnách teploty okolního prostředí. Tyto deformace mají maximální hodnoty 

v zásobnících o objemu 10 000 a i více krychlových metrů. (Poznámka: lze 

předpokládat, že namáhání nátěrů při ohybu ocelových stožárových konstrukcí je 

stejného charakteru). V případě současného působení  například surové ropy a 

vznikajících deformací na vnitřní povrch zásobníků dochází k poškození ochranných 

povlaků mnohem dříve, než je plánovaná jejich životnost. Často je to pouze několik 

měsíců. Z toho plyne, že pro volbu ochranného povlaku je nutno mít na zřeteli ne 

pouze působení agresivního prostředí, ale také též mechanické namáhání. 

Zkoušky uskutečněné s různými povlaky podrobenými relativní deformaci od 0 

do 10 % dle propracované metodiky umožnily vypracovat charakteristiky pro 

průmyslově vyráběné nátěrové hmoty různé pojivové báze. Byly stanoveny hodnoty 

mezních deformací těchto materiálů  a potřebné počty vrstev nátěrů  pro ochranné 

povlakové systémy pro různá prostředí (surová ropa, ropné produkty, voda, odpadní 

průmyslové vody) v závislosti na hodnotách pH. Organické povlaky na tuhých 

podkladech podléhají různým formám vnitřního napětí (pnutí). Smrštění (kontrakci)  

vyvolávají pochody vedoucí k přeměně nátěrové hmoty v nátěrový film (nátěr). 

Vyluhování vodou rozpustných  látek indukuje dodatečné smrštění a tím i vnitřní 

napětí. Navlhání nátěru vyvolává expanzní vnitřní napětí. Další pnutí vyvolává změna 

teploty prostředí a tím podkladu a nátěru.  

Napětí v nátěrů vede ke vzniku defektů39) jako je jeho rozpraskání, vznik 

vrásnění apod. Hodnota Tg nátěru v suchém a mokrém stavu je rozhodujícím 

parametrem pro vnitřní pnutí. Je-li Tg významně vyšší, než je teplota při experimentu 

a také při ponoru do vody a neklesne k hodnotě teploty při experimentu,  budou 

adhezní vazby nemobilní a zůstanou fixovány na podkladu. Tyto vazby v tomto 

případě kooperují mezi sebou a poskytují dobrou adhezi za mokra.  V případě, že 

hodnota Tg je nižší než je teplota při experimentu, pak adheze je i v suchém stavu 

obdobná jako je adheze lepicí pásky. 
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Navlhavost (mokrý stav) ovlivňuje hodnoty Tg povlaků z různých pojiv jak to 

znázorňuje následující tabulka. Povlaky byly vytvrzovány dle doporučení výrobce a 

pak  vystaveny teplotě 50 °C po dobu 24 hodin:  

Pojivová báze Doba ponoru 
h 

Tg v mokrem 
stavu 
°C 

Tg v suchém stavu 
°C 

Polyuretanové 0,5 
4,0 

34 
27 54 

Epoxidové 5 41 58 
Latexové 3 42 60 

 

          Výsledek pnutí v nátěru vzniklé při přeměně nátěrové hmoty na nátěr a při 

vyluhování a při ponoru do vody nemá pravděpodobné vždy trvalý vliv na jeho 

ochranné vlastnosti jako je poškození vyvolané  mechanickou deformací podkladu a 

tedy i nátěru. Stanovení vnitřního pnutí v epoxidových nátěrech40)  na tenkých 

ocelových vzorcích  neupnutých a upnutých tak aby nedocházelo k prohybu ukázalo, 

že vnitřní pnutí ve vzorcích nátěrů, které byly ponechány volně  na dvou válečkových 

podložkách je mnohem větší než u vzorků, které byly upnuté.  

Výsledky zkoušek se dají vysvětlovat tak, že u upnutých vzorků se pnutí 

postupně vyrovná s pnutím podkladu. Z toho by se dalo pravděpodobně usuzovat, že 

čerstvé nátěry zhotovené na tlustostěnných ocelových konstrukcích nebudou 

vykazovat značná vnitřní pnutí. Lze však pravděpodobně počítat s pnutím 

vznikajícím vlivem deformace podkladu, což jistě bude mít vliv na ochranné vlastnosti 

povlakového systému, jak to také vyplývá z uvedených literárních pramenů. Studium 

poškození nátěrů mechanickou deformací podkladu a tedy i nátěru a působením 

korozního prostředí může přispět k vhodnému výběru ochranných nátěrových 

systémů pro stožárové a  jiné ocelové konstrukce. Problematika zkoušení 

organických povlaků, zejména jejich ochranných vlastnosti je shrnutá v monografii41)  

a problematika pigmentů a plniv42) v další monografii. Publikace se opírají o světový 

vývoj v  těchto oblastech a o výsledky vlastní práce, které byly publikovány v naši a 

zahraniční odborné literatuře. Na základě provedené analýzy publikovaných 

poznatků a zkušeností byla ve SVÚOM s.r.o. pro laboratorní zkoušky ochranných 

vlastností nátěrových systémů určených pro ocelové konstrukce zvolena cyklová 

zkouška43). Cyklová zkouška zahrnuje použití komory s SO2 dle normy ČSN EN ISO 

3231, působení zvýšené teploty 75 °C ±3°C a působení nízké teploty –20 °C±2°C.. 
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Cyklus má následující fáze: 

Po   Komora s SO2 – 8 h; Vystavení vzorků teplotě    75 °C  - 16 h 
Út   Komora s SO2 – 8 h;  Vystavení vzorků teplotě    – 20 °C – 16 h 
St    Komora s SO2 -  8 h;  Vystavení vzorků teplotě   75 °C – 16 h 
Čt    Komora s SO2 – 8 h;  Vystavení vzorků teplotě   - 20 °C – 16 h 
Pá   Komora s SO2 – 8 h; Vystavení vzorků teplotě    75 °C  - 16 h + 48 h  
 

Komora s SO2 byla zvolena s ohledem na skutečnost, že v našich podmínkách 

je oxid siřičitý stále významnou agresivní složkou obsaženou v ovzduší.Paralelně se 

mají uskutečňovat zkoušky nátěrů dle ČSN EN ISO 12944 – 6 a na atmosférických 

korozních stanicích. 

Ochranné vlastnosti nátěrů jsou kromě vnějších faktorů, jako je úprava 

povrchu pod nátěr jsou určovány také složením nátěrové hmoty a z ní zhotoveného 

nátěrů. Kromě pojiva důležitou úloha má také antikorozní pigmenty obsažení 

v základním nátěru. Současné netoxické antikorozní pigmenty nemají při stejném 

obsahu v nátěru  stejnou účinnost44). Je proto nutné pro dosažení potřebné účinnosti 

používat různá množství těchto pigmentů. 

Dlouhodobě se projevují snahy nahradit anorganické antikorozní pigmenty 

organickými inhibitory koroze, případně zvýšit ochrannou  účinnost základních 

antikorozních nátěrů uplatněním inhibitorů koroze v kombinaci s netoxickými 

anorganickými antikorozními pigmenty45, 46, 47). Byly získány výsledky, které potřebují 

však další dopracování s ohledem na možnost praktické realizace. Řada použitých a 

doporučovaných inhibitorů koroze nesplnila očekávání. Naproti tomu některé další 

poukázaly na inhibiční účinnost. Zkoušky byly provedeny s inhibitory koroze 

vyráběnými v ČR, se zahraničními vzorky a inhibitory připravenými v průběhu řešení 

úkolu. Korozní zkoušky modelových nátěrů prokázaly, že některé inhibitory koroze 

v kombinaci s anorganickými netoxickými  pigmenty snižují podkorodování nátěrů od 

místa jejich mechanického poškození. Laboratorní korozní zkoušky s epoxidovým 

nátěrovým systémem, který v běžném komerčním základním nátěru obsahoval 

přídavek inhibitoru koroze na bázi kyseliny sebakové prokázaly jeho  příznivý účinek. 

Další kroky v této velmi komplikované oblasti tj.dopracování aplikace v nátěrech 

organických účinných látek je  vhodné uskutečnit s ohledem na navlhavé vlastnosti 

pojiva, adsorpce inhibitoru na anorganických složkách  nátěrového filmu a 

samozřejmé jeho obsahu (koncentrace) v nátěrovém filmu. Rozpustnost inhibitoru 
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koroze nemá být příliš vysoká, aby nedocházelo ke vzniku osmotických jevů, což se 

takových případech projevuje u nátěru vznikem puchýřků. Na druhé straně je určitá 

rozpustnost musí vytvářet příznivé podmínky pro pasivaci kovového podkladu.  

 

Zpracováno v rámci Výzkumného záměru MSM 25794701 a programu KONTAKT 

ME 589. 
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VLIV POMOCNÝCH LÁTEK NA CHEMICKÉ ODOLNOSTI EPOXIDOVÝCH 
KOMPOZIC 

 

INFLUENCE OF AUXILIARY SUBSTANCES ON CHEMICAL DURABILITY 
OF EPOXY COMPOSITION 

 
Zdeněk Ondruša, Tomáš Vogela, Petr Kalendab, Jan Hyršla 

a Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí n.L., b Ústav polymerních materiálů 
FCHT Univerzita Pardubice 
 

Summary 
The work deals with influences of auxiliary substances on chemical 
durability of epoxy paints and self-levelling floorings. It refers influence of 
hardeners, fillers, accelerators and reactive diluents. 
Key words: chemical durability, hardener, filler, accelerator, reactive 
diluent 

 
 
1. Úvod 

Epoxidové pryskyřice ve vytvrzeném stavu se řadí mezi polymery s dobrou 

odolností proti působní chemikálií1,2. Epoxidové pryskyřice vytvrzené aminy vykazují 

velmi dobrou odolnost vůči vodě, alkáliím, roztokům solí a ropným produktům. Podle 

použitého tvrdidla a dalších pomocných látek se liší v odolnosti vůči organickým 

i anorganických kyselinám a polárnějším rozpouštědlům.  

Při formulaci epoxidových samonivelačních podlahovin a nátěrů je jedním 

z důležitých parametrů právě odolnost vůči působení některých chemikálií, jejichž 

výběr se podle aplikace značně liší a to od vody a mycích prostředků, přes ropné 

látky, dále vesměs zředěné organické i anorganické kyseliny až po rozpouštědla, 

resp. ředidla. 

Cílem této práce je alespoň částečně určit vliv jednotlivých složek, základních i 

pomocných, které se běžně užívají při formulaci epoxidových samonivelačních 

podlahovin na chemické odolnosti. Vychází se ze zjednodušeného předpokladu, 

který nemusí platit beze zbytku, že citlivost systému na působení konkrétního činidla 

je aditivní citlivosti jednotlivých složek. Na základě tohoto předpokladu byla zvolena 

série podlahovin s vhodně kombinovanými jednotlivými sledovanými složkami.    
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2. Popis experimentálních metod 

 Nejvhodnější metodou pro posouzení odolnosti působení chemikálií 

u podlahovin a nátěrů je sledování povrchové změny vzhledu, barvy a tvrdosti 

pomocí tzv. „kloboučkové metody“ – na sledovaný vzorek je přiložena vatička 

namočená v požadovaném mediu a přikrytá kloboučkem pro omezení odpaření a 

vytvoření nasycených par. Tato metoda je vhodná hlavně pro posouzení odolnosti 

konkrétního finálního výrobku, protože nejvíce odpovídá skutečnému chemickému 

namáhání podlahoviny, případně nátěru, ale je to metoda subjektivního posouzení 

vlivu – tedy nekvantifikovatelná, špatně použitelná pro porovnávání jednotlivých vlivů. 

Jako hlavní metoda pro sledování chemických odolností byla zvolena metoda 

sledování nasákavosti vytvrzených tělísek dlouhodobě ponořených do příslušných 

médií. Tělíska jsou ve tvaru válečku o průměru 17 mm a délce 28 mm a nemají volně 

vytvrzené povrchy, pouze ve styku s formou, resp. řezu. Sledování tělísek bylo 

provedeno po jednom, sedmi, šedesáti a sto osmdesáti dnech. Zde prezentované 

grafy představují z důvodu místa a přehlednosti výsledky pouze v jednom časovém 

úseku, vybraném vždy podle nejlepší vypovídací schopnosti. U příliš agresivních 

činidel po delším čase došlo k rozrušení tělísek, u méně agresivních po krátké 

expozici nejsou rozdíly tolik patrné a jsou zatíženy větší chybou. Závěry jsou učiněny 

z celého měření. 

Vyhodnocení bylo provedeno podle následujících kritérií: 

nárůst hmotnosti do 1,5 % - výborná chemická odolnost, dlouhodobě odolává 

nárůst hmotnosti 1,5 až 3 % - velmi dobrá  chemická odolnost, střednědobá odolnost 

nárůst hmotnosti  3 – 4,5  %  dobrá chemická odolnost, krátkodobá odolnost  

nárůst hmotnosti  4,5 – 6  %  omezená chemická odolnost,  nárazově odolává 

nárůst hmotnosti  více než 6  %  nevyhovující chemická odolnost,  nevhodné 

 

Sledování bylo nejprve provedeno na modelové kompozici podlahoviny o 

složení: 

nízkomolekulární epoxidová pryskyřice modifikovaná nereaktivním změkčovadlem - 

67 % 

mletý křemen  30 % 

anorg. pigmenty 2 % 

odpěňovač  1 % 

vytvrzeno polyoxoalkylen triaminem 
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Z tohoto modelového složení byly provedeny záměny některé složky, resp. změna 

jejího obsahu: 

- záměna části ep.pryskyřice na bázi bisfenolu A (LER-A) za pryskyřici na bázi 

bisfenolu F (LER-F) 

- záměna části nereaktivního změkčovadla nonylfenolem 

- záměna části nereaktivního změkčovadla dvoufunkčním reaktivním ředidlem 

glycidylového typu  

- urychlení tvrdidla pomocí dimethylaminopropylaminu (DMAPA) a 2,4,6-

tris(dimethylaminomethyl) fenol (DMP 30) 

- záměna tvrdidla za isoforondiamin (IPD), m-xylylendiamin (MXDA), 

aminoethylpyperazin (AEP), trimethylhexamethylendiamin (TMD) a 

aminoamidové tvrdidlo 

 

Pro sledování vlivu plnění byla použita nízkomolekulární epoxidová pryskyřice 

modifikovaná monofunkčním reaktivním ředidlem glycidylového typu. Ostatní složení 

shodné. 

 

Pro sledování vlivu urychlovačů byla zvolena čistá (bez plniv) nízkomolekulární 

epoxidová pryskyřice modifikovaná monofunkčním reaktivní ředidlem glycidylového 

typu vytvrzovaná IPD. 

 

Jako sledovaná činidla byla vybrána následující, vesměs více agresivní, resp. 

nejdůležitější:  

kyselina dusičná 10 %    Natural 95 

kyselina sírová 10 %    toluen 

kyselina octová 10 %    ethanol (čistý) 

kyselina mléčná 5 %    ethylacetát 

fenol 5 %      voda     

 
3. Výsledky a diskuse 

Tvrdidla: 

- nejlepší chemickou odolnost mají systémy vytvrzené isoforondiaminem (IPD) a m-

xylylendimainem (MXDA), které mají horší odolnost pouze v ethylacetátu, ostatním 

činidlům odolaly (v grafech číslo 3 a 6) 
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- následovány jsou trimetylhexamethylendiaminem (TMD) – zhoršená odolnost v kys. 

octové, fenolu a ethanolu, špatná v ethylacetátu (číslo 9) 

- horší odolnost v rozpoštědlech měly kompozice vytvrzené polyoxoalkylen triaminem 

a aminoamidem   

- polyoxoalkylen triamin (číslo 5) má zhoršenou odolnost v kys. sírové, fenolu a 

ethanolu, horší v kys. octové a špatnou v toluenu a ethylacetátu 

- aminoamid (číslo 16) horší v kys. octové, fenolu a ethanolu, špatná v Naturalu 

95, toluenu a ethylacetátu 

-  aminoethylpiperazin (AEP – číslo 8) neodolává všemu, co má disociovatelné 

(kyselé) vodíky, včetně zhoršené odolnosti vodě a ethanolu, oproti ostatním 

systémům má dobrou odolnost v ethylacetátu a vynikající v Naturalu 95 a toluenu 

 

Urychlovače - v této sérii pokusů byly použity pouze 2 urychlovače, které nejvíce 

urychlují nárůst povrchové tvrdosti: 

- dimethylaminopropylamin (DMAPA – porovnat čísla 4 – 16 a 7 – 5) – u aminoamidu 

zlepšil odolnost v Naturalu 95, toluenu a ethylacetátu, v ostatních případech odolnost 

výrazně zhoršil  

- 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl) fenol (DMP 30 – porovnat čísla 17 – 5) – odolnost 

celkově zhoršil, v kyselinách dost významně 

 

Modifikace pojiva - samotné základní systém již byly modifikované. Zde je pokus 

o zjištění vlivu některých dalších modifikačních látek: 

- epoxidová pryskyřice na bázi bisfenolu F (LER-F – porovnat čísla 10 – 3) – 

k určitému zhoršení dochází ve všech médiích, v HNO3 a ethylacetátu k 

výraznějšímu 

- dvoufunkční reaktivní ředidlo glycidylového typu (čísla 2 – 5) – k žádné výrazné 

změně nedochází  

- nonylfenol (NF – čísla 1 – 5) – také téměř bez změn 

- poloviční modifikace stejným (monofunkčním glycidyletherem – čísla 15 – 14): ke 

zlepšení dochází ve všech případech, u rozpouštědel k výraznému  

 

Plniva - byla použita dvě ve stavebnictví nejběžnější plniva – mletý křemen 

(chemicky netečný) a vápenec (reaguje s kyselinami) a bylo provedeno porovnání 

vlivu množství plniva: 
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- zhoršení vlivem přídavku vápence (porovnat čísla 13 a 11) – dle předpokladu 

dochází ke zhoršení v kyselinách – odpovídá i zhoršení vzhledu při stanovení 

kloboučkovou metodou 

- zvyšování plnění (čísla 12, 14 a 11) – se zvyšujícím se obsahem inertního plniva 

dochází k postupnému růstu odolností v kyselinách a naopak k poklesu odolností 

vůči rozpouštědlům 

 

Vysvěltivky ke grafům: 
číslo pojivo modif.pojiva plnivo  tvrdidlo urychlení 

1 A NF k - 30 polyoxoalkylentriamin - 

2 A 2-RR k - 30 polyoxoalkylentriamin - 

3 A - k - 30 IPD - 

4 A - k - 30 aminoamid DMAPA 

5 A - k - 30 polyoxoalkylentriamin - 

6 A - k - 30 MXDA - 

7 A - k - 30 polyoxoalkylentriamin DMAPA 

8 A - k - 30 AEP - 

9 A - k - 30 TMD - 

10 A LER-F k - 30 IPD - 

11 B - k - 47 polyoxoalkylentriamin - 

12 B - - polyoxoalkylentriamin - 

13 B - k/v - 24/24 polyoxoalkylentriamin - 

14 B - k - 30 polyoxoalkylentriamin - 

15 B* - k - 30 polyoxoalkylentriamin - 

16 A - k - 30 aminoamid - 

17 A - k - 30 polyoxoalkylentriamin DMP 30 

A = LER-A modifikovaná nereaktivním změkčocadlem  

B = LER-A modifikovaná monofunkčním reaktivním ředidlem  

B* = poloviční modifikace opropti B    

2-RR = dvoufunkční reakticní ředidlo   

NF = nonylfenol     

plnivo: k = mletý křeme, v = mletý vápenec; číslo je hmotnostní koncentrace (%) 

DMP 30 = 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl) fenol   

Telalit 1004 = aminoamid    
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4. Závěr 
 Z této studie vyplývá, že mimo tvrdidel nejvíce chemickou odolnost ovlivňují a 

to v negativním slova smyslu urychlovače, zatímco dvoufunkční reaktivní ředidlo se 

chová neutrálně. Při potřebě urychlení systému je tedy lepší použít toto reaktivní 

ředidlo než urychlovače.  

 Při volbě stupně naplnění je třeba předem uvážit použití daného systému – 

s vyšším naplněním (uvažuje se inertní plnivo) se odolnost v kyselinách zlepšuje, 

v rozpouštědlech zhoršuje. Toto zhoršení koresponduje s poklesem mechanických 

pevností, tedy i odolnosti roztržení vlivem nabotnání.  

 Na závěr nutno konstatovat, že zde uvedené výsledky platí pro dané konkrétní 

systémy a při jejich paušalizaci musíme postupovat velmi opatrně. Zcela se zde 

zanedbává případný synergický účinek jednotlivých složek. 

 

5. Literatura 
1. Doležel, B.: Odolnost plastů a pryží 

2. Mleziva a kol.: Polymery   
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NOVÉ NÁTĚRY NA BÁZI VODOUŘEDITELNÉHO FLUOROVANÉHO 
POLYURETANU S VYNIKAJÍCÍMI ANTI-GRAFFITI VLASTNOSTMI 

 

NOVEL WATER –BASED FLUORINATED POLYURETANE COATINGS 
WITH EXCELLENT ANTI-GRAFFITI PROPERTIES 

 
Georg Luda, Jurgen Scheerder, Nico Vissecher, Tijs Nabuurs, Ad Overbeek 
NeoResins, Sluisweg 12, 5140 AC Waalwijk, The Netherlands 
 

Summary 
In this paper we will describe novel aqueous, fluorinated, hydroxyl 
functional polymers that, when reacted with isocyanates, give 
polyurethane coatings with excellent anti-graffiti properties. Special 
attention is given to the contribution of crosslinking and the concentration 
of fluorine on the bulk and surface properties. We will show, in contrast 
with common belief, that it is the combined action of surface and bulk 
properties gives these coatings their excellent anti-graffiti properties. The 
reduced mobility caused by the high crosslink density prevents the graffiti 
from penetrating the coating, while a relative low surface tension makes 
easy removal of the graffiti possible. The anti-graffiti properties of these 
coatings on various substrates will be demonstrated. 
Keywords: Coatings, Fluorinated polymers, Anti-graffiti, polyurethane 

 
Souhrn 

V této přednášce bude popsán nový vodný fluorovaný polymer s 
hydroxylovými skupinami, který po zreagování s isokyanáty poskytuje 
polyuretanový nátěr s vynikajícími anti-graffiti vlastnostmi. Syntéza, povrch 
a vlastnosti tohoto nátěru jsou v této přednášce diskutovány. Zvláštní 
pozornost je dána přínosu zesíťování a koncentrace fluoru na vlastnosti 
hmoty nátěru  a jeho povrchové vlastnosti. 
Ukážeme, že v protikladu k všeobecné představě, kombinace společného 
účinku povrchu a vlastností filmu v celém jeho objemu dává tomuto nátěru 
jeho vynikající anti-graffiti vlastnosti. Snížená mobilita jako důsledek 
vysoké hustoty zesítění zabraňuje graffiti v penetraci do materiálu, a nízké 
povrchové napětí zajistí snadné odstranění graffiti. Budou demonstrovány 
anti-graffiti vlastnosti tohoto nátěru na různých substrátech při různých 
způsobech aplikace. 

 
 
Úvod 

Fluorované polymery mají velmi zajímavé vlastnosti, které primárně vycházejí 

z unikátních vlastností atomu fluoru a vazby C-F. Atom fluoru dává těmto polymerům 
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jejich charakteristické nízké povrchové napětí, které je činí vodo a olejo odpudivými. 

Tyto vlastnosti dělají fluorované polymery velmi užitečnými a zajímavými, a jako 

takové jsou používány jako nešpinivé povrchové úpravy. A navíc vazba F-C je velmi 

stabilní vůči viditelnému i UV světlu, takže fluorované polymery jsou odolné proti 

degradaci i při venkovní aplikaci. 

Jedna z oblastí, kde fluorované polymery mohou být velice zajímavé a 

užitečné jsou anti-graffiti nátěry. Obecně, graffiti jsou vnímány jako esteticky 

nevhodné, a náklady na jejich odstraňování jsou obrovské. Odhaduje se, že 

v samotném Berlíně „tvůrci“ graffiti denně spotřebují 25 000 sprejů. Německé 

Deutsche Bahn AG poskytly informaci, že ročně utratí za odstraňování graffiti řádově 

100 000 000 EUR. Podobně Dutch Railways utratí ročně několik miliónů EUR za 

odstraňování graffiti. Denně odstraňují výtvory sprejerů průměrně ze 150 m2. Město 

Londýn vykázalo za rok 2002 náklady na odstraňování graffiti 140 mil EUR. 

Obecně se předpokládá, že odolnost proti graffiti společně s vodo a oleo 

odpudivými vlastnostmi je dána vlastností povrchu nátěru na bázi fluorovaných 

polymerů. Vývoj nátěrů s anti-graffiti vlastnostmi byl v průmyslu nátěrových hmot 

zahájen před mnoha lety. Obecně byly sledovány tři cesty: 

První cesta je použití nátěru s nízkým povrchovým napětím, při použití 

fluorovaných nebo silikonových pojiv nebo jejich kombinace. Nízké povrchové napětí 

má za následek snadné odstranění aplikovaného graffiti díky špatnému smáčení 

ošetřeného povrchu graffiti barvou. 

Druhá cesta je vytvoření tak odolného nátěru, který vydrží tvrdé podmínky při 

procesu odstraňování graffiti pomocí agresivních chemikálií. Při tomto způsobu lze 

odstranit graffiti bez poškození nátěru. 

Třetí cestou je ošetření povrchu takovým nátěrem, který se odstraní společně 

s naneseným graffiti. 

První cesta si získala největší pozornost, a je preferována z několika důvodů: 

• Snižuje významně cenu pro odstraňování výtvorů graffiti 

• Zvyšuje životnost nátěrů, protože odstraňováním je nátěr minimálně narušen 

• Z hlediska životního prostředí je preferováno použití méně agresivních 

odstraňovacích chemikálií 



 

 34

V důsledku svého velmi nízkého povrchového napětí migrují fluorované 

komponenty do povrchu. Bylo zjištěno, že tento proces rozvrstvení dává také nátěru 

velmi nízké povrchové napětí díky selektivnímu obohacení povrchu právě 

fluorovanou stranou molekul i přes poměrně nízkou koncentraci fluoru (1-2% 

váhová). Jinou možností, jak dosáhnout rozvrstvení je smísení částic latexu 

fluorovaného polymeru s nefluorovaným polymerem. Obě tyto možnosti vedou 

k vytvoření tenké povrchové vrstvy obohacené fluorovanými částicemi. Avšak 

takováto vrstvička by měla sklon k narušování v momentě, kdy bude narušována 

podložní vrstva, kde existuje deficit fluorovaných částic, a kde je mnohem vyšší 

povrchové napětí. Tím by byla ochranná funkce ztracena. Proto je obecně žádoucí 

zesítění, aby bylo dosaženo stálosti v povětrnosti a chemické odolnosti, stejně jako 

odolnosti proti čistícím chemikáliím. Zesítění ale působí proti stratifikačnímu procesu, 

a výsledkem je nižší hustota fluorovaných částic na povrchu nátěru. 

Jiným problémem anti-graffiti systémů je jejich přetíratelnost. Druhou vrstvu 

stejného nátěru již nelze aplikovat na vrstvu první. Jak silikonové, tak fluorované 

polymery dávají tak nízké povrchové napětí, že výsledkem je nelepivý a nesmáčivý 

povrch. To je příčina jejich vynikajících antigraffiti vlastností. Proto jako jejich 

nepříznivá vlastnost je, že pokud chceme nanést druhou vrstvu, budeme mít takové 

problémy se smáčivostí povrchu a s adhezí, že aplikace druhého nátěru je prakticky 

nemožná. 

Obnovení anti-graffiti nátěru je obvykle potřebné až po několika odstranění 

graffiti agresivními rozpouštědly, které ovlivní vlastní ochranný nátěr. To se obvykle 

projeví snížením lesku, nebo snížením koncentrace fluorovaných částic na povrchu, 

a tím i snížením anti-graffiti vlastností. V současné době je jediným řešení odstranění 

starého anti-graffiti nátěru a aplikace nového. To je dosti problematické, protože 

zesíťovaný nátěr se jen obtížně odstraňuje. 

Jiným důležitým požadavkem je, že anti-graffiti nátěr musí vydržet několik 

cyklů (tj. po nanesení graffiti jejich odstranění. Nátěr musí udržet svoji ochrannou 

schopnost po dlouhou dobu. 

V této přednášce představujeme nový, vodný fluorovaný polyuretanový nátěr 

s vynikajícími anti-graffiti vlastnostmi, který překonává uvedené nevýhody. 
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1.  Experimentální část 

Všechny polymery byly připraveny podle odkazu (6). 

 

1.1. Určení anti-graffiti vlastností 

Fluorované polyuretanové nátěry byly připraveny smísením fluorovaných pojiv 

s hydroxylovými skupinami s komerčně dostupnými nesíťovacími prostředky na bázi 

izokyanátů (poměr NCO:OH cca 1,5 : 1). Film (100 mí vlhký) byl nanesen na Leneta 

kartu. Jeden komplet byl sušen v pokojové teplotě přes jednu noc, jeden komplet byl 

sušen 7 dní a jeden komplet sušen 4 hod při pokojové teplotě a následně 16 hod při 

50°C.  Potom permanentní označovače Edding 3000, výrobce Edding AG (černý, 

hnědý, žlutý, zelený, oranžový, červený a modrý) byly použity na imitování graffiti na 

vysušeném filmu. Barva byla ponechána na filmu po dobu 16 hod. Po této době bylo 

graffiti odstraňováno ze sledovaného povrchu papírovým ubrouskem nasyceným 

izopropanolem (IPA) nebo 2-butanolem (MEK). Čištění Dekontaminolem (výrobce 

Bernd Neumann Malermeister GmbH, Berlín) bylo prováděno tak, že Dekontaminol 

byl nanesen na graffiti a po 5 minutách bylo vše otřeno papírovým ubrouskem. 

Odstraňování bylo prováděno manuálně a snadnost hodnocena stupnicí 5 

(odstranění beze stop a bez poškození ochranného filmu) až 0 (odstraněn ochranný 

nátěr nebo významné zbytky graffiti). Maximální ohodnocení je tedy 35 (5 x 7 barev). 

Podobný proces byl použit pro testy na kovu a na betonu. Nátěry na betonu 

byly sušeny pouze při pokojové teplotě. 

 

2.2. Analytické metody 

Dynamické tepelné vlastnosti byly hodnoceny pomocí dynamicko mechanické 

termální analýzy (DMTA).  

Z důvodu úspory místa zde nejsou podrobnosti uvedeny. Podrobné informace 

v originálním textu na požádání. 
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1. Výsledky 

3.3. Anti-graffiti výsledky 

Aby mohl být studován vliv množství fluoru a stupně zesíťování na antigraffiti 

vlastnosti, byla syntetizována různá pojiva s proměnlivým množstvím fluoru a 

hydroxylových skupin. Tabulka I. Ukazuje proměnlivá množství fluoru a 

hydroxylových skupin ve studovaných pojivech. Fluorované polymery 1 až 6 měly 

všechny 1,31% váhových hydroxylových skupin; fluorované polymery označené 7 až 

10 měly všechny 1,02% váhových fluoru. 

 

Tabulka I. Some compositional data for the binders. 

Fluorinated 
Polymer (FP) 

wt% F 
(/emulsion) 

Fluorinated 
Polymer (FP) 

wt% OH 
(/emulsion) 

1 0 7 0 
2 0.25 8 0.44 
3 0.76 9 0.87 
4 1.02 4 1.31 
5 2.03 10 2.18 
6 5.09   

 

Transparentní a pigmentované formulace založené na pojivech v Tabulce I 

jsou uvedeny v Tabulce II. Formulace byly vyvinuty pro aplikaci válečkem, štětcem a 

stříkáním. 

 

Tabulka II.Formulations. 
clearcoat White pigmented 
Binder 71.70  Binder 6.70  
Demi water 7.85  Demi water 1.90  

Zonyl FSO 0.05 Wetting 
agent 

Disperse-Ayd 
W-33 1.40 Dispersing 

agent 

Nuvis FX 1070 1.10 Thickener Surfynol 104E 1.40 Wetting 
agent 

Demi water 1.10  Nuvis FX 1070 0.50 Thickener 
Drew 210-693 0.70 Defoamer Tioxide R-HD2 24.00 Pigment 
Bayhydur 3100 17.50  Binder 48.70  

   Zonyl FSO 0.05 Wetting 
agent 

   Surfynol 104E 1.40 Wetting 
agent 

   Drew 210-693 0.50 Defoamer 
   Bayhydur 3100 13.45  
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Anti-graffiti vlastnosti nátěrů připravených z uvedených pojiv jsou určeny a 

popsány v experimentální části. Výsledky jsou ukázány v Tabulce III.  Výsledky 

ukazují, že jak procento fluoru tak i podíl hydroxylových skupin ovlivňují anti-graffiti 

vlastnosti. Graffiti se dají odstranit mnohem snadněji pomocí MEK nebo 

Dekontaminolem, než pomocí IPA. Zvláště Dekontaminol, komerčně užívaný pro 

odstraňování graffiti je účinný. 

 

Tabulka III. Anti-graffiti (AG) results of the fluorinated polyurethane coatings. 
clearcoat)a  

 Drying 
conditions 1 night @50 °C 1 night @ rt 7days @ rt 

Fluorinated 
Polymer 
(FP) 

wt% F 
(/emulsion) IPA MEK DEK IPA MEK DEK IPA MEK DEK

1 0 17 21 24 14 14 14 14 20 27 
2 0.25 18 26 29 15 15 16 14 20 28 
3 0.76 30 24 33 15 16 16 14 20 26 
4 1.02 31 35 35 17 21 24 14 22 31 
5 2.03 26 28 33 15 14 16 15 20 27 
6 5.09 16 18 25 15 18 15 13 18 24 

 wt% OH 
(/emulsion)          

7 0 Films removed by cleaning agents 
8 0.44 Films removed by cleaning agents 
9 0.87 25 29 30 7b 15b 20b 10b 13b 16b 
4 1.31 31 35 35 17 21 24 14 22 31 
10 2.18 28 29 31 7 14 19 11 15 19 

a The cumulative total of all seven colours are given. Max = 35. b Films affected by 

Dekontaminol. 

 

Tabulka III. Ukazuje, že anti-graffiti vlastnosti jsou lepší, když nátěrový film je 

sušen při 50°C jednu noc. Pokud je nátěr sušen při pokojové teplotě 1 noc, jsou anti-

graffiti vlastnosti pouze průměrné. Pokud je však sušení prodlouženo na 7 dní, jsou 

vlastnosti výrazně lepší.  Toto je pravděpodobně výsledkem dalšího průběhu 

zesíťovací reakce isocyanátu a hydroxylových skupin. Příspěvek každého 

z proměnných parametrů je diskutován v následující části. Tato diskuze je založena 

na anti-graffiti vlastnostech a výsledcích dosažených u nátěru sušeného 1 noc při 

50°C. Stejné trendy byly dosaženy pro nátěrové filmy sušené jednu nebo 7 nocí při 

pokojové teplotě. 
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4.4. Vliv koncentrace fluoru 

Nárůst koncentrace fluoru z 0 na 1,02% váhových se projevuje nárůstem anti-

graffiti vlastností a následně poklesem, když koncentrace fluoru dále stoupá. A tak již 

při nízkých koncentracích fluoru jsou dosaženy velmi dobré anti-graffiti vlastnosti (35 

z 35 možných) již po zrání přes jednu noc při 50°C. Očekávalo se, že při nárůstu 

koncentrace fluoru dojde ke snížení povrchového napětí výsledného nátěru. Pro 

otestování bylo vypočítáno povrchové napětí pro polární a dispersní složky za použití 

geometrické rovnice odvozené Owensem a Wendtem /8/, založené na úhlu 

statického kontaktu vody a dijodometanu na nátěru. Výsledky jsou uvedeny 

v Tabulce IV.   

V souladu s očekáváním, celkové povrchové napětí (γ) klesá se stoupající 

koncentrací fluoru. To je způsobeno silnou redukcí polárních komponent (γp) 

provázenou poněkud menší redukcí dispersních komponent (γd) (Viz obr.1) 

 

Tabulka IV Hodnoty povrchového napětí (a). 

Fluorinated 
Polymer wt % Fb γp (mN/m) γd (mN/m) γ (mN/m) 
1 0 19.67 34.54 57.21 
2 0.25 17.53 37.01 54.54 
3 0.76 14.82 36.47 51.29 
4 1.02 13.10 36.47 49.57 
5 2.03 12.75 35.93 48.68 
6 5.09 5.03 26.85 31.88 

a Měřeno při 22 °C. b Vztaženo na emulzi. 

 

Polymer obsahující 5,09% váhových fluoru (PF6) má velmi nízké povrchové 

napětí a velmi malé polární komponenty. Nicméně anti-graffiti vlastnosti nejsou dobré 

(Viz tab. II). Podle všeho není přímý vztah mezi povrchovým napětím nátěru a anti-

graffiti vlastnostmi. To je zřejmé i z Obr. 1. 
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Obrázek 1. Vztah mezi anti-graffiti vlastnostmi, koncentrací fluoru a povrchovým 
napětím polární a dispersní složky a celkovým povrchovým napětím nátěru. 
 

Pokud stoupá koncentrace fluoru z 0% do 1,02% váhových, anti-graffiti 

vlastnosti rostou. Další nárůst koncentrace fluoru přináší jejich pokles. Při tom 

celkové povrchové napětí nátěru vykazuje pokračující pokles s růstem koncentrace 

fluoru. To znovu ukazuje, že neexistuje přímý vztah mezi anti-graffiti vlastnostmi a 

povrchovým napětím nátěru. Nátěr s nejnižším povrchovým napětím je FP6, který 

obsahuje 5,09% váhových fluoru. To má za následek velmi špatné smáčení při 

aplikaci graffiti, a to způsobuje sbalování nástřiku na povrchu. Tento tak zvaný 

„Perlový efekt“ je vidět na obr. 2 vlevo. Nicméně, jak je vidět na stejném obrázku 

(vpravo), špatné smáčení nemá za následek dobré anti-graffiti vlastnosti, neboť po 

odstranění graffiti jsou stopy jasně vidět. 
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Obrázek 2. „Perlový efekt“ (vlevo) a anti-graffiti vlastnosti (vpravo) polymeru FP6. 

Film zrál 1 noc při 50°C. Graffiti bylo odstraněno Dekontaminolem. 

 

Polymer s obsahem fluoru 1,02% nevykazuje tento „perlový efekt“ (Obrázek 3, 

vlevo), ale graffiti lze odstranit bez zanechání stop (Obrázek 3 vpravo). Tato 

skutečnost vede k závěru, že anti-graffiti vlastnosti nejsou pouze vlastností povrchu 

nátěru. 

 

 

 
Obrázek 3. Nátěr polymerem FP4 před (vlevo) a po (vpravo) odstranění graffiti. Film 

zrál 1 noc při 50°C. Graffiti bylo odstraněno Dekontaminolem. 
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5.5 Vliv množství zesíťovacího prostředku 

Zesíťování je dosaženo reakcí mezi hydroxylovými skupinami fluorovaného 

pojiva a isokyanátovými skupinami zesíťovacího prostředku. Zesíťování je nezbytné, 

aby bylo dosaženo odolnosti proti graffiti, ale také odolnosti proti různým agresívním 

čistícím prostředkům. Obrázek 4 ukazuje, že koncentrace hydroxylových skupin má 

významný vliv na anti-graffiti vlastnosti. 
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Obrázek 4.  Vztah mezi anti-graffiti vlastnostmi a koncentrací hydroxylových skupin. 
 

Když nedojde k zesíťování, nátěr je vážně poškozen čistícími prostředky. 

Čištění má za následek významný pokles lesku a je doprovázeno částečným 

rozpuštěním nátěru. Nárůst koncentrace hydroxylových skupin z 0 na 1,31% 

váhových má za následek výrazné vylepšení anti-graffiti vlastností. Další nárůst nad 

tuto koncentraci má za následek pokles anti-graffiti vlastností. Polymer s 2,18 % 

váhovými zesíťujícího monomeru  vykazuje „Perlový efekt“ podobně, jak bylo 

pozorováno u polymeru s obsahem 5,09% fluoru, ale anti-graffiti vlastnosti jsou mírně 

horší, než u polymeru s obsahem 1,31% hydroxylových skupin. 

Vliv zesíťování byl detailně studován výpočtem hustoty zesíťení měřením 

DMTA. Hustota zesíťení je vypočtena podle rovnice νe = E´/3RT, kde R je plynová 

konstanta, a T je teplota ve stupních Kelvina. Hodnota E´je při T=393K (120°C) byla 

použita pro výpočet. Tabulka V shrnuje výsledky. 
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V souladu s očekáváním, nárůst koncentrace hydroxylových skupin z 0 na 

1,31% váhových rezultuje v růst hustoty zesíťení. Další nárůst koncentrace 

hydroxylových skupin na 2,18% nicméně nevede k dalšímu růstu hustoty zesíťení, 

ale vede k slabému poklesu. Pravděpodobně když je dosaženo jisté hustoty zesíťení, 

molekulární mobilita obou komponent – zesíťovacího prostředku i řeťezce polymeru 

– je tak omezena, že již další zesíťovací reakce neprobíhá, jako následek 

omezeného promísení zesíťovače a polymeru. Z výsledků vyplývá, že 1,31% 

váhových hydroxylových skupin reprezentuje optimum mezi výtěžkem zesíťovací 

reakce a molekulární mobilitou uvnitř nátěru. 

 

Tabulka V. Crosslink density and anti-graffiti (AG) results.a 

Fluorinated 
Polymer (FP) 

wt% F 
(/emulsion) νe (* 10–2 mol/cm3) AGb 

1 0 2.81 24 
2 0.25 2.81 29 
3 0.76 3.44 33 
4 1.02 6.14 35 
5 2.03 3.53 33 
6 5.09 2.39 25 
    
7 0 0.27 - 
8 0.44 1.85 - 
9 0.87 3.08 30 
4 1.31 6.14 35 
10 2.18 5.11 31 

a Curing conditions: 1 night at 50 °C. b Graffiti removal with Dekontaminol. 

 

Podobný trend byl pozorován pro koncentraci fluoru. Hustota zesíťení roste při 

nárůstu od 0% na 1,02% fluoru. Pak následuje pokles při dalším zvyšování 

koncentrace fluoru. Atomy fluoru mají velkou molární hmotnost, a nárůst koncentrace 

fluoru může snižovat mobilitu fluorované části. To při překročení jistého stupně vede 

k omezení zesíťovací reakce. Alternativně snížení povrchového napětí způsobené 

nárůstem obsahu fluoru v nátěru může také vést ke snížení kompatibility mezi 

fluorovaným polymerem a zesíťovacím prostředkem. To se zřejmě nestává při 

koncentraci fluoru 1,02%, ale při koncentraci 5,09% fluor již zesítění ovlivňuje. 

Tabulka V. dále ukazuje, že vysoký stupeň zesítění způsobí velmi dobré anti-graffiti 

vlastnosti.  
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 Jak již bylo ukázáno v Tabulce III, anti-graffiti vlastnosti závisí na podmínkách 

vyzrávání nátěru (teplota a čas). Nejlepších výsledků bylo dosaženo při sušení při 

50°C přes jednu noc. Vliv podmínek sušení / vyzrávání nátěru na hustotu zesítění je 

ukázán v Tabulce VI. 

 

Tabulka VI. Effect curing conditions on crosslink density and anti-graffiti (AG) 

properties of FP4. 

Curing condition νe (* 10–2 mol/cm3) AGa 
1 night at 50 °C 6.14 35 
1 night at room temperature 4.55 24 
7 days at room temperature 4.76 31 

a Graffiti removal with Dekontaminol 

 

Sušení/vyzrávání nátěru při 50°C vede k lepšímu zesíťení ve srovnání se 

sušením při pokojové teplotě bez ohledu na dobu sušení. To není nic 

neočekávaného, protože mobilita zesíťovače a polymeru bude vyšší při 50°C a 

zeskelnění je méně pravděpodobné.  Prodloužené vyzrávání při pokojové teplotě má 

za následek mírný nárůst hustoty zesítění i hustoty nátěru, a tím lze vysvětlit 

zlepšené anti-graffiti vlastnosti při vyzrávání při pokojové teplotě po delší dobu. 

Účinnost zesíťovací reakce FP4 je dále demonstrována porovnáním hustoty zesítění 

FP4 filmu vyzrávaného při pokojové teplotě (Tab. V) s hodnotami v Tab. VI.  

 Vysoká hustota zesítění dává polymeru FP4 jisté bariérové vlastnosti. Když 

dopadne kapka vody obsahující barvivo na povrch nátěru, žádné barvivo se 

neabsorbuje po dobu nejméně 48 hod expozice. Dokonce ani v případě poškození 

povrchu nátěru vrypem nebyla pozorována žádná absorbce. I naopak, když 

vodorozpustné barvivo je zapracováno do nátěru, nedochází k jeho vyluhováni do 

vodních kapek na povrchu nátěru minimálně po dobu 48 hod. A opět, i při poškození 

povrchu nátěru vrypem nedochází k vyluhování barviva. Tento jednoduchý 

experiment prozrazuje dvě věci. Jednak tato nátěry jsou účinné bariéry proti 

barvivům, a to i při dlouhé expozici. Jednak pokud barvivo penetruje do nátěru, jeho 

odstranění je velmi obtížné. To vede k závěru, že je třeba zabránit penetraci barviva 

do nátěru, jinak je jeho odstranění obtížné. 
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2. Morfologie povrchu 

 Jak bylo ukázáno výše, doba sušení má významný vliv na anti-graffiti 

vlastnosti a na tvrdost nátěru. Bylo předpokládáno, že to souvisí s vývojem 

morfologie povrchu v čase. AFM bylo použito za účelem prostudování této 

problematiky pro polymer FP4 (Viz obr. 5). Po sušení 1 noc při 50°C nátěr vykazoval 

jisté vlastnosti. Je vidět několik měkkých oblastí v okolním tvrdém povrchu. Když 

ponecháme tento nátěr 8 dní při pokojové teplotě, většina měkkých oblastí zmizí, a to 

dokazuje, že proces vyzrávání nátěru pokračuje i po této periodě. Přes toto zjištění je 

vynikajících anti-graffiti vlastností dosaženo již po vyzrávání 1 noc při 50°C. 

 Při sušení při pokojové teplotě přes jednu noc lze zaznamenat více měkkých 

oblastí v nátěru. Když vyzrávání pokračuje dalších 8 dní, většina měkkých oblastí 

zmizí, a povrch je prakticky rovnoměrný a podobný jako při sušení při 50°C. 

 

Obrázek 5. AFM pictures for FP4. The top pictures show the surface morphology 
after drying for 1 night at 50 °C (left) and after the same film was kept at room 
temperature for 8 days (right). The bottom pictures show the morphology after drying 
at room temperature for 1 night (left) and after 8 days (right). 
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3. Distribuce fluoru 

 Distribuce fluorových atomů v nátěru na bázi polymeru obsahujícího 0,0 – 

5,09% váhových fluoru byla stanovena XPS. Obrázek 6. ukazuje, že existuje téměř 

lineární vztah mezi poměrem F/C blízko u povrchu a % váhovými fluoru v nátěru 

vysoušeném při 50°C přes noc. Množství fluoru v libovolné hloubce pod povrchem 

vzrůstá, když je do materiálu zapracováno více fluoru. 

Nezávisle na koncentraci fluoru všechny nátěry vykazují bohatší obsah fluoru 

směrem k povrchu. Poměr F/C pro polymer obsahující 5,09% fluoru je 0,107 

v hloubce 10nm a 0,203 v hloubce 2,5 nm. Z toho vychází faktor 1,9.  Analogicky , 

obdobné faktory pro polymery obsahující 2,03%, 1,02%, 0,76% a 0,25% fluoru jsou 

2,1; 2,4; 2,5 a 2,9. To znamená, že obohacení atomy fluoru směrem k povrchu je  

větší při celkově menším obsahu fluoru v nátěru. Tyto hodnoty jsou podstatně menší 

ve srovnání s literaturou, kde jsou uváděny faktory v hodnotě 20 až 80 (Literatura 2, 

11). Nižší hodnoty obohacení fluorem směrem k povrchu lze vysvětlit vysokým 

stupněm hustoty zesítění v našem případě (Tab. V.) 
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Obrázek 6. Relation between the wt% of fluorine and F/C atomic ratio for the 
coatings dried overnight at 50 °C. 
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Nárůst % váhových fluoru má za následek nárůst poměru F/C směrem 

k povrchu nátěru. To je v souladu s hodnotami povrchového napětí těchto nátěrů jak 

bylo ukázáno v Tabulce III. Nicméně, jak ukazuje Obrázek 7., anti-graffiti vlastnosti 

nevykazují kontinuální nárůst podle rostoucího poměru F/C. A to je opět silný důkaz 

toho, že anti-graffiti vlastnosti nejsou pouze vlastností povrchu nátěru. 
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Obrázek 7.  Relation between the F/C atomic ratio at 2.5 nm and the anti-graffiti 
properties. 
 

Podmínky vyzrávání také ovlivňují distribuci fluoru v průřezu vrstvy nátěru. Při 

vyzrávání při pokojové teplotě jednu noc je faktor obohacení 2,0; po vyzrávání 7 dní 

je faktor 2,1. To ukazuje, že distribuce fluorových atomů v tloušťce filmu je 

v rozhodující míře určena v průběhu první noci vyzrávání. Nárůst koncentrace fluoru 

u povrchu probíhá skutečně v první části sušení nátěru. 

Poměr F/C v hloubce 2,5 nm vzrůstá z 0,0171 po první noci na 0,0216 po 7 

dnech. To dokazuje, že stratifikace pokračuje minimálně prvních 7 dní, a může 

dohromady s naměřenou stoupající hustotou zesíťení (Viz tab. VI.) vysvětlovat 

zlepšování anti-graffiti vlastností při sušení delší dobu při pokojové teplotě. Po 7 

dnech je poměr F/C v hloubce 2,5 nm stále ještě významně nižší ve srovnání se 

sušením 1 noc při 50°C (poměr F/C 0,0292). 
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4. Přetíratelnost a vlastnosti nátěru 

Přetíratelnost polymeru FP4 byla testována dvěma způsoby. Nejprve druhá 

vrstva nátěru byla aplikována na první vrstvu nátěru, který nebyl vystaven graffiti. 

Druhá vrstva může být nanášena na první vrstvu po 30 min aplikace vrstvy první. 

    Podruhé, druhá vrstva nátěru byla aplikována na první vrstvu poté, co byla první 

vrstva vystavena pětinásobnému cyklu nanesení graffiti a jeho odstranění 

Dekontaminolem. 

V obou případech druhá vrstva vytváří nátěr s vynikajícím vzhledem a dobrou 

mokrou i suchou adhesí k nátěru prvnímu. To je zcela jedinečná vlastnost, vzhledem 

k vynikajícím anti-graffiti vlastnostem a všeobecně známým problémům 

s přetíratelností systémů založených na perfluorových sloučeninách nebo silikonové 

chemii. Vysvětlením je relativně vysoké povrchové napětí FP4 obzvláště ve srovnání 

s alternativními technologiemi. FP4 nemá povrch tolik obohacený fluorem, a to 

umožňuje dobrou přetíratelnost. 

Prezentovaný fluorovaný polymer má dobrou přilnavost k různým materiálům 

jako jsou kovy nebo beton. Také adhesivita k různým vodným základním nátěrům, 

případně rozpouštědlovým dvousložkovým základním nátěrům je dobrá. Tabulka VII. 

ukazuje některé vlastnosti komerčně využitého systému založeného na výše 

popsaném fluorovaném polymeru při aplikaci na kovy a beton. 

 

Tabulka VII. properties on metal and concrete plates of a commercial polyurethane 
based on the fluorinated polymers (clear coat).a 

Metalb  Concretec  
Hardness (sec) 196 Petrol 5 
Gloss (20°/60°) 80/90 Diesel 5 
Dust free (min) 10 Motor oil 5 
Tack free (hours) 4 Skydrol 5 
Petrol 5 Dot 3 4 
Diesel 5 Spent oil 5 
MEK (double rubs) >200 MEK 5 
H2SO4 5 H2SO4 5 
NaOH (10%) 5 NaOH (10%) 5 
  Ammonia (25%) 5 
  Hot tyre (16 hrs) 4 
    
Anti-graffitid 35 Anti-graffitid 35 

0=poor, 5=good. 
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a Formulated with a NCO:OH ratio of 1.5:1. b Dried at 50 °C overnight. c Dried one 

week at room temperature. d Graffiti removed with Dekontaminol, maximum of 35. 

 

Na kovech vytvářejí tyto fluorované polymery tvrdý, lesklý film s vynikající 

chemickou odolností. Na betonu, navzdory jeho povaze a porozitě, vykazuje tento 

nátěr vynikající ochrannou schopnost. Tabulka VII. ukazuje, že na obou substrátech, 

navíc k anti-graffiti vlastnostem, obecné odolnosti a odolnosti proti benzínu, naftě, 

různým olejům apod. jsou také velice dobré. Vysoká odolnost je dále demonstrována 

vynikající odolností proti Skydrol (brzdová kapalina používaná v letadlech) a proti Dot 

3 (běžná brzdová kapalina). Tyto agresivní substance výrazně narušují mnoho 

nátěrových systémů. Pozoruhodná je také odolnost proti horkým pneumatikám, 

dokonce i po expozici 16 hod. 

Testy venkovní expozice pokračují. Transparentní nátěr je již 3 roky 

exponován na povětrnosti ve Waalwijku, a to bez poklesu lesku. Kromě toho, anti-

graffiti vlastnosti panelu, který byl na povětrnosti exponován 2 roky se nezhoršily. 

Tento testovací panel s transparentním nátěrem vykazuje také minimální špinivost. 

Jak bylo zmíněno na začátku, jednou z důležitých vlastností je schopnost 

přestát aplikaci graffiti a jeho následné odstranění. Byly provedeny dva testy 

„trvalosti“ vlastností: jeden na kovovém a jeden na betonovém substrátu. Na kovu byl 

test proveden podle specifikace Deutsche Bundesbahn, při použití tvrdší varianty 

FP4.  Podle tohoto testu je panel po nanesení ochranného nátěru ponechán 

k vyschnutí/vyzrání 14 dní při pokojové teplotě, a pak následuje aplikace graffiti 

fixem. Takto nanesené graffiti je umístěno do sušky na dobu 2 dny při 50°C, a pak 

následuje odstranění Dekontaminolem. Následuje zotavení ochranného filmu 3 dny, 

a potom znovu aplikace graffiti. Tato procedura se opakuje 10x. Tabulka VIII. ukazuje 

výsledky. Pro splnění podmínek tohoto testu je kromě udržení si anti-graffiti 

vlastností nutné také zachování lesku nad 50% při 20°po všech 10 cyklů. 

Prezentované výsledky jsou průměrem ze tří testovacích panelů. 

Výsledky na betonu jsou také prezentovány v tabulce VIII. Byly testovány anti-

graffiti vlastnosti bíle pigmentovaného a transparentního nátěru, vždy v matné a 

lesklé verzi. Antigraffiti vlastnosti pigmentovaného nátěru jsou částečně 

nesrovnatelné s transparentním nátěrem, protože nebyl pozorován rozdíl mezi 
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matnou a lesklou variantou. V tomto testu byly aplikovány 3 vrstvy FP4 

s čtyřhodinovou pauzou (sušením) mezi nanášením jednotlivých vrstev za 

normálních podmínek. Byl zjišten velice zajímavý poznatek, že není rozdílu v anti-

graffiti vlastnostech, když poslední vrstva nátěru vyzrávala před nanesením graffiti po 

dobu 2 týdny nebo 2 dny. 

 

Tabulka VIII.The anti-graffiti and gloss values of FP4 upon repeated exposure (on 
metal and concrete). 

 Initial 1 cycle 2 cycles 5 cycles 10 cycles 
Metal      
Gloss (20°/60°) 75/90 - - - 60/85 
Anti-graffiti 35 35 35 33 33 
      
Concrete      
Anti-graffiti 35 35 35 35 35* 

* after recovery 

 

Výsledky jasně ukazují, že vlastnosti FP4 jak při aplikaci na kovy, tak na 

beton, při opakované expozici graffiti a opakovaném čištění zůstávají na vysoké 

úrovni. Na kovu byl splněn požadavek testu předepsaného Deutsche Bundesbahn. 

To znamená, že společně s vynikající odolností k povětrnosti je tento systém 

předurčen k venkovnímu anti-graffiti použití. 

 

5. Porovnání s konkurenčními produkty 

V současné době je k dostání několi systémů pro anti-graffiti aplikaci, a ty byly 

porovnány s FP4. Náš FP4 byl testován vedle vodného systému, 

dvoukomponentního poyuretanového systému a 100% polyuretanu vytvrzovaného 

vzdušnou vlhkostí. Na betonu byl 2K WB PU 1 srovnáván proti FP4 v cyklickém 

testu. 
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Tabulka IX. Comparison with competitors products (on metal and concrete). 

Product Anti-graffiti 
Metal  
FP4 35 
2K WB PU 1 31 
2K WB PU 2 24 
2K W BPU 3 24 
100% PU moisture cure 30 

 

    
Concrete Cycle 1 Cycle 5 Cycle 10* 
FP4 35 35 35 
2K WB PU 1 29 32 22 

* after recovery 

 

 Tabulka IX. Ukazuje, že FP4 překonává všechny testované konkurenční 

produkty jak na kovech, tak na betonu. 

 

6. Závěry 

Popsali jsme nový moderní vodný fluorovaný polyuretanový nátěrový systém s 

vynikajícími anti-graffiti vlastnostmi. Ukázali jsme, že hustota zesíťování, mezi jiným   

také ovlivněna množstvím fluoru, má přímý vliv na anti-graffiti vlastnosti. Nárůst 

koncentrace fluoru snižuje povrchové napětí nátěru, ale anti-graffiti vlastnosti 

vykazují svoje maximum při nižších koncentracích fluoru. To je jasný důkaz, že anti-

graffiti vlastnosti nejsou pouze vlastností povrchu nátěru, ale že svoji roli hraje nátěr 

v celém svém průřezu. Snížená mobilita způsobená vysokým stupněm zesítění 

zabraňuje graffiti penetrovat do hmoty nátěru, a relativně nízké povrchové napětí 

umožňuje snadné odstranění graffiti. Kombinovaný účinek povrchu a hmoty 

nátěrového filmu dává systému vynikající anti-graffiti vlastnosti. 

Ukázali jsme také, že také teplota a doba sušení a vyzrávání nátěru mají 

důležitý vliv na vlastnosti, a že anti-graffiti vlastnosti jsou dány stupněm vyzrání. 

Nicméně, kompletní vyzrání nátěru není nutné. Nakonec bylo také ukázáno, že při 

vyzrávání při pokojové teplotě proces stratifikace probíhá minimálně 7 dní. Takovéto 

nátěry mají vysoký stupeň odolnosti proti nejrůznějším kapalinám, od kyselin k 

alkáliím, od olejů  až po agresivní brzdové kapaliny. 
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Navíc přetíratelnost tohoto systému je vynikající. Tento nátěrový systém je 

schopen vydržet několikanásobnou aplikaci graffiti a následné čištění bez ztráty 

svého ochranného charakteru. Kombinace vynikajících anti-graffiti vlastností, vysoké 

chemické odolnosti, vysoké odolnosti na povětrnosti a dobré přetíratelnosti činí tento 

fluorovaný polymer vynikajícím ochranným nátěrem. 
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ALKYDOVÉ PRYSKYŘICE 
 

ALKYD RESINS 
 
Jan Bandžuch 
Barvy a laky Hostivař, a.s. 

 
Summary 

Alkyd resins are still important coating binders. Coatings based on alkyd 
resins have always been characterized by easy of application and high 
performance. Alkyd resins have advantage, because they are partially 
from renewable raw materials. The paper is the short review about raw 
materials, technology, production equipment, formulation, properties and 
future trends alkyd resins.  
Key words: alkyd resin 

 
 
Úvod a definice 

Alkydové pryskyřice jsou nízkomolekulární polyestery z polyolů, 

polykarboxylových kyselin a monofunkčních karboxylových kyselin.  

Samotný termín „alkydy“ použil poprvé Kienle v roce 1927 pro popis reakce alkoholů 

s polyfunčními kyselinami (tedy alcohols - AL + polybasic acids – KYD).  

Vlastní alkydové pryskyřice zaznamenaly rozvoj po 2. světové válce a jsou 

stále populární a hojně využívané i když jim vyrostla silná konkurence v dalších 

pojivech pro nátěrové hmoty (polyakryláty, polyurethany). 

Jaké důvody vedou ke stálé popularitě a stálému využívání těchto pojiv? Jsou 

to: 

• zavedený sortiment NH 

• příznivá cena 

• dobrý poměr cena/užitné vlastnosti 

• využití obnovitelných surovin 

• široké možnosti modifikace dalšími komponentami 
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Chemismus 

Hlavní reakcí při výrobě alkydových pryskyřic je esterifikační reakce. Obecné 

reakční schéma je tedy: 

RCOOH + R´OH RCOOR´ + H2O  

Tato reakce je vratná. Abychom posunuli reakční rovnováhu ve prospěch 

reakčních produktů a dosáhli požadované molekulové hmotnosti pryskyřice, a tím i 

jejich požadovaných vlastností, je třeba reakční vodu z reakční směsi vhodným 

způsobem odstraňovat. 

 

Suroviny 

Základními surovinami pro výrobu alkydových pryskyřic jsou oleje (triglyceridy) 

mastných kyselin obecného vzorce:   

CH2OR

CH2OR
CHOR

 

Většinou se pro výrobu využívají rostlinné oleje ale lze využít i oleje 

živočišného původu. Jinak se pro výrobu využívá široké spektrum mastných kyselin a 

to jak přírodních (talové mastné kyseliny), tak získané štěpením triglyceridů (MK 

sojové, lněné) a jejich následnou separací (frakcionované MK) tak i chemicky 

upravované (hydrogenované MK, MK dehydratovaného ricinového oleje) případně 

syntetických mastných kyselin. Vlastnosti olejů v našem případě zejména 

charakterizuje je jejich jodové číslo, t.j. stupeň nenasycenosti dané mastné kyseliny. 

Podle tohoto kriteria dělíme mastné kyseliny na: 

• nevysychavé s jodovým číslem do ca 120 mg J2/100g, které nezasychají ani po 

přidání sikativu (bavlníkový olej, kokosový olej, řepkový olej) 

• polovysychavé s jodovým číslem 120 až 150 gJ2/100g, které zasychají po přidání 

sikativu (slunečnicový olej,sojový olej, světlicový olej) 

• vysychavé s jodovým číslem přes 150 gJ2/100g, které mohou zasychat samovolně 

bez přídavku sikativů (lněný, tungový, perilla) 
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Jako alkoholické složky se používají dvoj- či vícefunkční alkoholy. Běžně se 

využívá pentaerythritol, glycerol, trimethylolpropan, ethylenglykol. Méně běžně 

butandiol, hexandiol, sorbitol, 1,4-cyklohexandimethanol, Dianol 22, neopentylglykol, 

butylethylpropandiol, propylenglykol, dipentaerythritol apod. Jako příklad je zde 

uveden vzorec pentaerythritolu, trimaethylolpropanu a ethylenglykolu: 

CH2OH
CH2OH

CH2OH
HOCH2 CH3C CH2OH

CH2OH

CH2OH

HOCH2CH2OH

pentaerythritol trimethylolpropan 1,2-ethylenglykol  

 

Jako karboxylové složky se používají jedno a vícefunkční karboxylové jak 

alifatické, tak aromatické kyseliny respektive jejich anhydridy. 

Nejběžněji se používá anhydrid kyseliny o-ftalové (ftalanhydrid), kyselina 

isoftalová, kyselina benzoová. Méně časté je využití např. kyseliny p-terc. 

butylbenzoové, kyseliny tereftalové, kyseliny 1,4-cyklohexandikarboxylové, kyseliny 

adipové, anhydridu kyseliny trimellitové, anhydridu kyseliny pyromellitové. 

O

O
O

O

O COOH

COOH

kyselina benzoová ftalanhydrid kyselina isoftalová  

Výše uvedený souhrn je ve své podstatě souhrnem pouze základních surovin. 

Pro výrobu modifikovaných alkydových pryskyřic se využívají další suroviny. 

• Pro výrobu akrylovaných alkydů jsou to estery kyseliny akrylové a methakrylové. 

• Pro výrobu vinylovaných alkydů je to styren a vinyltoluen. 

• Pro výrobu silikonovaných alkydů jsou to různé typy silikonovaných prepolymerů 

(polysiloxany). 

• Pro výrobu urethanovaných alkydů jsou to aromatické, alifatické či cykloalifatické 

isokyanáty. 



 

 55

• Pro výrobu tixotropních alkydů jsou to různé polyamidy a polyurethany. 

• Pro výrobu cyklopentadienových alkydů kopolymery různých olejů (lněný, rybí) 

s dicyklopentadienem. 

• Pro výrobu vodouředitelných alkydů jsou to např. polyethylenglykoly, 

polypropylenglykoly, čpavková voda, či různé aminy apod. 

• Alkydy lze také modifikovat svářením s různými typy fenolických pryskyřic, 

kalafunou a vysychavými oleji. 

 

Pokud jsou alkydy vyráběny dvoustupňovým procesem (tj. z olejů) je třeba 

používat reesterifikačních katalyzátorů. Běžně se využívá například hydroxid lithný, 

oxid olovnatý a sloučeniny cínu. 

Někteří výrobci používají při výrobě alkydů také antioxidant pro zlepšení barvy 

výsledné pryskyřice. Většinou se využívá trifenylfosfit. 

 

Technologie 

Obecně se výroba alkydových pryskyřic člení na jednostupňovou či 

dvoustupňovou. O jednostupňovém procesu hovoříme je-li možné nasadit všechny 

suroviny do reaktoru najednou. V tomto případě se vychází z mastných kyselin, nebo 

z ricinového oleje. Ricinový olej má mezi všemi oleji poněkud zvláštní postavení. 

Přítomnost hydroxylových skupin v jeho molekule způsobuje jeho vzájemnou 

mísitelnost s estery kyseliny ftalové. 

Při dvoustupňovém procesu se nejprve provádí štěpení oleje (triglyceridu) a to 

buď alkoholýzou, nebo acidolýzou. Výsledný produkt pak v dalším stupni reaguje 

s ostatními složkami a dokončí se syntéza alkydové pryskyřice. Specifickou výhodu 

může přinést použití monofunkční karboxylové kyseliny (např. kyseliny benzoové) 

během prvního stupně reakce (alkoholýzy). Tímto způsobem lze u alkydů s olejovou 

délkou do 53 až 55 % provádět reesterifikační alkoholýzu. 

Pokud srovnáme oba postupy, pak nám z hlediska formulačního i výrobního 

(výrobní čas) vychází lépe jednostupňový postup. Bohužel použití mastných kyselin 

přináší i určité nevýhody. Cena mastných kyselin je vždy vyšší než cena olejů (i když 
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se tento rozdíl v posledních letech výrazně snížil). Protože se jedná o kyseliny je 

třeba mít skladovací nádrž a pokud možno i výdejovou trasu do reaktoru nerezovou. 

Mastné kyseliny mají také relativně vysoký bod tuhnutí. Tato nepříjemná vlastnost 

přináší nutnost temperovat nádrž i celé výdejové potrubí. Tento ohřev je pak ještě 

komplikován skutečností, že při přehřátí dochází k intenzivnímu tmavnutí mastných 

kyselin, což má neblahý vliv na kvalitu vyráběné pryskyřice. V podstatě to tedy 

znamená temperaci v rozmezí 40 až 50 °C. 

Dalším technologickým členěním je členění výroby podle způsobu 

odstraňování reakční vody z reakční směsi na technologii tavnou a azeotropní. 

V případě tavného postupu voda oddestilovává z reaktoru a to buď za normálního, 

nebo za mírně sníženého tlaku. Při azeotropním postupu je přidáno vhodné 

rozpouštědlo, které destiluje ve formě azeotropní směsi s vodou, ale je s vodou za 

normální teploty nemísitelné. Pak po ochlazení azeotropní směsi dojde k rozdělení 

na fázi vodnou a organickou. Azeotropní rozpouštědlo se vrací zpět do reaktoru a 

voda se odpouští do sborníku odpadních vod. Jako azeotropní rozpouštědlo se 

nejčastěji používá xylen, ale lze případně využít i vyšší ketony nebo chlorované 

uhlovodíky. Ač existují skalní zastánci buď jednoho či druhého způsobu výroby tak 

podle mého názoru nelze upřednostňovat žádný z těchto postupů. Každý postup má 

totiž své výhody i nevýhody a tím nutně i své zastánce a odpůrce. 

 

Výrobní zařízení 

Alkydové pryskyřice se vyrábějí na vyhřívaných univerzálních 

polykondenzačních aparaturách. Základem tohoto zařízení je uzavřený nerezový 

reaktor opatřený účinným míchadlem. Protože výroba alkydových pryskyřic probíhá 

běžně při teplotách okolo 240 °C (v případě acidolýzy až 270 °C) je nutný dostatečný 

ohřev. Nejčastěji je zabezpečován teplonosným mediem, ale využívá se i ohřevu 

elektrickou indukcí případně přímého ohřevu pomocí např. plynového hořáku. 

Aparatura se dále skládá z tzv. nástavby, to je ze sublimátoru, který je vybaven 

skrubrem, přestupníkem par, účinnou kolonou (ať už sypanou, nebo kloboučkovou), 

sestupným chladičem, děličkou azeotropu a příslušným propojovacím potrubím. 

Nedílnou součástí každé aparatury je i řídící a kontrolní jednotka.  
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Tyto reaktory se vyrábějí od čtvrtprovozních (obsah v desítkách litrů) až po 

produkční, jejichž objem se pohybuje mnohdy i přes 20 m3. Jen pro dokreslení cena 

kompletního produkčního zařízení je cca 10 mil. Kč. 

 

Formulace alkydových pryskyřic 

Formulace alkydových pryskyřic je, pokud má mít dobrý výsledek, velmi složitá 

záležitost. Existují sice různé způsoby výpočtu složení, ale ty nám poskytují většinou 

pouze vodítko pro další vývoj. A tak v tomto případě vývojovým pracovníkům 

nezbývá než na základě požadavků zákazníka a svých vlastních zkušeností a intuice 

vypočítat složení alkydu, jehož reálnost musí ověřit v praxi. A to jak reálností syntézy 

(pryskyřice nesmí zgelovat), tak i reálností lakařsko-technologických vlastností. A tak 

je vývoj alkydových pryskyřic i při zapojení všech současných poznatků stále něco 

mezi vědou a uměním. 

 

Vlastnosti 

Alkydové pryskyřice jsou, jak již bylo uvedeno dříve,  nízkomolekulární 

polyestery. Průměrná molekulová hmotnost je do ca 10 000. Vyznačují se plochou 

distribuční křivkou. To znamená, že vedle nefilmotvorných oligoesterů obsahují i 

podíly s velmi vysokými molekulovými hmotnostmi až milion. 

Většina běžných alkydových pryskyřic má při vhodných vlastnostech příliš 

vysokou viskozitu (mohou to být až stovky Pa.s). Aby byla usnadněna jejich 

manipulovatelnost rozpouštějí se ve vhodném rozpouštědle. Ještě stále se jako 

rozpouštědla zásadní míře využívají uhlovodíky a to jak aromatické (xylen) tak směsi 

aromátů a alifátů (lakový benzín). Hlavní příčinou je v tomto případě cena, protože 

tato rozpouštědla patří k nejlevnějším. Na základě legislativního tlaku se začínají 

významně v současnosti uplatňovat dearomatizované lakové benzíny, případně 

isoparafinická rozpouštědla. Využití dalších rozpouštědel alkoholy, estery, ethery, 

etherestery, ketony je omezené na speciální případy. Použití vody jako 

„rozpouštědla“ naráží u alkydových pryskyřic na řadu problémů. Nicméně lze 

konstatovat, že v této oblasti bylo dosaženo v posledních desetiletích velmi 

významného pokroku a alkydové disperze či emulze dnes nechybí v sortimentu 

žádného významného výrobce pryskyřic. 
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Vlastnosti alkydů ovlivňuje zásadní měrou obsah a druh olejové složky 

v molekule. Běžně používané alkydové pryskyřice obsahují ca 30 až 70 % olejové 

složky. Lze konstatovat, že s rostoucím podílem olejové složky například klesá 

viskozita, zlepšuje se rozpustnost v alifatických rozpouštědlech, zlepšuje se rozliv a 

zhoršuje se zachování lesku. Protože alkydové pryskyřice zasychají oxypolymerací 

nenasycených dvojných vazeb mastných kyselin, je zřejmé, že i typ použitého oleje 

bude hrát významnou roli. S rostoucím množstvím dvojných vazeb (jodovým číslem) 

roste rychlost zasychání, ale na druhou stranu mají tyto nátěry větší tendenci ke 

žloutnutí. 

Vlastnosti alkydů lze do značné míry ovlivnit i jejich mísením. Tak je například 

všem určitě dobře známá možnost přídavku krátkého sojového alkydu (SB40X55) do 

dlouhého (S60W60), která vede k zlepšení lakařsko technologických vlastností. 

Mísitelnost alkydů je obecně většinou dobrá. Problémy většinou přinášejí ricinové 

alkydy, vinylované alkydy a většina akrylovaných alkydů. V našem případě lze také 

pozorovat značné problémy se snášenlivostí alkydu modifikovaného 

dicyklopentadienem. V některých případech jsou i potíže se snášenlivostí alkydů 

s velmi výrazným rozdílem olejových délek 

 

Cena alkydových pryskyřic 

Jak jistě všichni víte patří alkydy do skupiny pojiv s relativně nízkou cenou. 

Z tohoto úhlu pohledu jsou vlastně většinou komoditami, které se prodávají 

v relativně velkém množství. To se týká samozřejmě hlavně nemodifikovaných 

alkydů. U alkydů modifikovaných jsou ceny výrazně vyšší ať už s ohledem na ceny 

komponent (například u silikonovaných alkydů), nebo pro svou jedinečnost ve 

vlastnostech, kterou lze zhodnotit ve finálním výrobku. 

Pro cenu běžných alkydů jsou nejdůležitější ceny olejů a rozpouštědel. 

Nejběžnější surovina – sojový olej – podléhá bohužel na trhu velkým výkyvům. Je 

třeba si uvědomit, že zásadním problémem je jeho využití pro potravinářství. Pak 

stačí špatná prognóza na sklizeň (2x ročně), případně enormní zájem o nákup 

sojových bobů pro potravinářské využití a cena oleje prudce stoupá vzhůru. Lze ale 

obecně říci, že cena kolísá mezi 16 a 21 Kč/kg. Toto nepříjemné chování pak ale 

třeba nemají masné kyseliny talového oleje, které mají výhradně technické využití. 
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O závislosti cen rozpouštědel na cenách ropy si myslím není třeba příliš hovořit. 

Běžně používaná rozpouštědla (lakový benzín, xylen, dearomatizovaný lakový 

benzín) jsou přímo závislá na ceně ropy. Ještě jednu skutečnost je třeba si uvědomit. 

Tato rozpouštědla, ač jsou ve své podstatě neekologická, jsou velmi levná. 

Pokud pomineme vodu jsou to ta nejlevnější rozpouštědla. Jakákoli jiná, 

toxikologicky a ekologicky výhodnější jsou mnohem dražší (a to v některých 

případech až mnohonásobně). 

Pokud se týká modifikovaných alkydů, tak v těchto případech jde vždy cena 

výrazně vzhůru. Za své hovoří ceny silkonových prepolymerů  (přes 300 Kč/kg), 

isokyanátů (aromatické ca 80 Kč/kg, cykloalifatické a alifatické přes 200 Kč/kg) atd. 

 

Perspektivy alkydů 

Ačkoli jsou alkydové pryskyřice využívány jako pojiva pro dekorativní i 

průmyslové nátěrové hmoty již mnoho desetiletí nezdá se, že by se jejich využívání 

výrazně omezovalo. Dlouholetý vývoj dal vzniknout široké paletě pryskyřic se 

specifickými vlastnostmi, které se vyznačují snadnou aplikací a dobrými užitnými 

vlastnostmi. Protože je v současné době značný tlak na omezování obsahu těkavých 

organických látek, lze očekávat výraznější posun směrem k vysokosušinovým a 

vodouředitelným pojivům. Zde probíhá stále intenzivní vývoj. V oblasti 

vysokosušinových pojiv je řešena problematika zasychání a žloutnutí nátěrového 

filmu, v oblasti vodouředitelných pojiv zůstává stále otevřeným problémem hydrolýza 

esterových vazeb.  

Lze očekávat, že se v budoucnu bude vývoj ubírat následujícími dvěma 

směry: 

1. Pokračování ve vývoji cenově přijatelných hybridních pojiv 

2. Snaha o vyšší využití obnovitelných zdrojů surovin v této oblasti. 



 

 60
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Summary 

The paper deals with the process of corrosion, which commonly occurs if 
coating is exposed to an aggressive medium, such as seawater. The two 
most common processes of possible failures are taken into consideration. 
These are cathodic delamination and coating blistering. The experimental 
part is focused on particular factors, which lead to these coating 
breakdown results. The factor of water vapour permeation through coating 
is examined. It was investigated, that the ingress of water to the blistering 
affected area, is not the limiting factor for blisters forming. Rather than the 
water, it is suggested that the ionic transport through the organic film is the 
cause of the blistering. Finally suggestions for further research are noted. 
Keywords: epoxy resins, corrosion, blistering, cathodic delamination, 
seawater exposure.  

 
 
Úvod 
 Proces koroze je považován za největšího nepřítele ocelových konstrukcí. 

Tímto pochodem je míněna degradace kovu způsobená jeho chemickou a 

elektrochemickou reakcí s okolním prostředím. V širších souvislostech může být na 

celý proces pohlíženo jako na snahu elementárního kovu o návrat do 

termodynamicky stabilnějšího stavu, z něhož byl vytaven.[1] [2] Ve zjednodušené 

formě lze celý tento proces zapsat následujícími rovnicemi [1]: 

   4Fe → 4Fe++ + 8e-    anodická reakce  (1.1) 
 
   4H2O + 8e- +O2 → 8 (OH)-  katodická reakce  (1.2) 
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   Fe++ + 2(OH)- → Fe(OH)2     (1.3) 
a výsledně pak 4Fe(OH)2 + xH2O +O2 → 2Fe2O3.H2O + H2O  (1.4) 
 
 Z uvedených rovnic je patrné, že průběhy obou reakcí (katodické i anodické) 

spolu bezprostředně souvisí a rozsah obou reakcí musí být podle Faradayova 

zákona co do přeneseného náboje stejný[1]. Aby koroze probíhala, jsou podle 

Greenfielda a Scantleburyho[3] nutnými podmínkami tyto tři: anodická reakce, 

katodická reakce a jejich spojení vodivou cestou pro ionty a elektrony. Jestliže 

jakýmkoli způsobem zamezíme průběhu anodické nebo katodické reakce či 

přerušíme tok elektronů nebo iontů (případně více faktorů najednou), bude stupeň 

koroze výrazně snížen[4].  

 Vezmeme-li nadále v úvahu situaci, která nastává v prostředí slané mořské 

vody, tedy silně korozního prostředí, je nutné do bilance reakcí zahrnout také vliv 

solí, resp. jejich ve vodě disociovaných iontů. Chloridové ionty patří spolu se 

síranovými a dusičnanovými k nejagresivnějším[5]. Ve vodě obsažené chloridové 

ionty jsou schopny pronikat přímo do povrchu oceli, kde jsou adsorbovány a reagují 

podle rovnice  

   Fe++ + 2Cl- → FeCl2      (1.5) 

Tento proces zvyšuje množství železa, které se z anody uvolňuje do roztoku a tím i 

rozsah koroze jako celku. Vliv rozpuštěných solí má ještě další vliv na rozsah koroze. 

Tím, že jsou disociovány v roztoku ionty, je jeho vodivost vyšší a proto mohou být 

anodická a katodická oblast více vzdáleny, aniž by bylo sníženo množství 

přeneseného náboje či iontů[6].  

  V dnešní době se k ochraně oceli ponejvíce používají organické povlaky. 

Tento článek je zaměřen pouze na ochranné filmy, které neobsahují antikorozní 

pigment.  

Během životnosti nátěru, který je aplikován na ocelovém povrchu lodi, může 

vlivem mechanického opotřebení vzniknout defekt. Takto poškozené místo je poté 

přímo vystaveno účinkům mořské vody a tím je započat proces koroze. Scantlebury 

a Greenfield[7] považují za nejpravděpodobnější a zároveň nejvíce obvyklý následný 

průběh delaminaci nátěrové hmoty od podkladu a zároveň vznik puchýřků, tzv. 

blistering. Ačkoli se tyto dva děje zpravidla vyskytují odděleně, mají tolik společných 
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rysů, že jejich odlišnost spočívá spíše v rozsahu a stupni než na samotném typu[7]. 

Na obrázku č. 1 je znázorněn možný průběh podkorodování (delaminace) 

nátěrového systému, je-li nátěrová hmota poškozena.    

Obrázek 1. Průběh delaminace a puchýřkovatění nátěrové hmoty, jestliže je 
narušené místo vystaveno působení silně korozního média (mořská voda). převzato 
z [7]. 
 

 

Experimentální část 
 Do experimentální části bylo zařazeno testování nátěrových hmot tak, aby 

došlo k objasnění mechanismu selhání nátěrové hmoty, a označit a podrobněji 

specifikovat elementární kroky vedoucí k jednomu z nejběžnějších jevů, který se 

vyskytuje po vystavení nátěrové hmoty koroznímu prostředí, tedy tvorbě puchýřků 

(blistering) a delaminaci. Faktory podílející se na zmíněných poruchách nátěrových 

systémů byly zkoumány za použití vhodných testovacích metod.  

 

Nátěrové hmoty 
Nátěrové hmoty, které byly podrobeny testování, byly tři druhy dvousložkových 

epoxidových pryskyřic komerčně používaných k antikorozní ochraně oceli balastních 

nádrží kontejnerových lodí. Všechny tři typy nátěrových hmot byly tvořeny pojivy 

glycidylového typu, založených na Bisphenolu A, o různých délkách polymerního 

řetězce. Přibližná složení pojiv, hodnoty jsou udány v objemových procentech, jsou 

uvedená v tabulce č. 1. Druhou složkou byla tvrdidla na bázi polyaminových aduktů. 

Jejich bližší specifikace jsou uvedeny pro všechny tři nátěrové systémy v tabulce č. 
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2. Pro zjednodušení jsou v následujícím textu nátěrové hmoty označovány písmeny 

A, B a C. 

 

Tabulka 1. Složení pojiva testovaných nátěrových hmot (přibližná objemová 
procenta). 

Nátěrová hmota, označení A B C 
Pigmenty a plniva 30 32 35 
Low-molecular diandiglycidylether 20 30 30 
High-molecular diandiglycidylether  15 15 0 
Adhesion promoters 0 1 0 

 

Tabulka 2. Složení tvrdidla (přibližná objemová procenta). 

Tvrdidlo pro nátěrovou hmotu A B C 
Polyaminový adukt 17 5 0 
Směs ostatních aduktů 0 19 17 

 

Testovací panely 
Vzorky byly tvořeny dvěma základními skupinami, volnými filmy nátěrových 

hmot o přesně definovaných tloušťkách a ocelovými panely rozměrů 70 mm x 150 

mm x 17 mm. Pro zjištění vlivu hrubosti povrchu oceli, na který je nátěrový systém 

nanášen, na adhezi nátěrové hmoty, byly ocelové panely připraveny ve třech typech 

hrubosti jejich povrchu. Ty jsou označeny a definovány v tabulce č. 3. 

 

Tabulka 3. Ocelové panely, jejich označení, průměrná naměřená hrubost povrchu. 

Panel, název Shot blasted Grit blasted Smooth 
Používaná zkratka SH G S 
Průměrná naměřená hrubost (µm) 36,4 56,8 10,6 

 

Metody testování 
Do projektu byly zařazeny dva druhy testovacích metod. Jednak to byl test, 

který měl ukázat odolnost všech tří nátěrových hmot a jejich schopnosti ochránit 

povrch oceli před účinky korozního prostředí a dále to byla metoda, které měla 

objasnit jednotlivé faktory podílející se na selhání nátěrového systému.  
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Test katodické ochrany (Cathodic Protection Test), ISO 15711 (BS 3900: PART 

F10-1985) 

Tento test slouží k určení schopnosti nátěrové hmoty, nanesené na kovovém 

podkladu, odolat aplikované katodické ochraně, která je běžně používána na kýly 

lodí. Vzorky jsou dvojího druhu. Jednak vzorky testovací, vedle kterých jsou do testu 

zahrnuty i vzorky referenční. Všechny jsou ponořeny do cirkulující demineralizované 

vody o definovaném složení (podle ASTM D 1141-98), které je uvedeno v tabulce č. 

4. Uprostřed všech testovaných panelů je kruh o průměru 12 mm, na němž není 

nátěrová hmota aplikována. Na testovací panel je vloženo napětí -1050 mV (měřeno 

oproti standardní kalomelové elektrodě). Tyto vzorky jsou vystaveny pouze katodické 

reakci (rovnice 1.2) a stupeň delaminace tedy udává schopnost odolat účinkům silně 

zásaditého prostředí, které při této reakci vzniká. Souběžně je ponořen také 

referenční panel, který má shodné parametry jako panel testovací, ale na který není 

vloženo napětí. Tento vzorek je vystaven účinkům koroze, která vzniká běžně při 

ponoření ve slané vodě, tedy oběma reakcím, katodické i anodické (reakce 1.1 a 

1.2). Doba ponoření vzorků je 56 dní. Měření probíhá za standardní teploty 25 °C. 

Poté je na vzorcích vyhodnocen rozsah delaminace od místa, na které nebyla 

nátěrová hmota aplikována a množství a velikost vzniklých puchýřků na celé přední 

straně vzorku. Vyhodnocení je provedeno podle standardu ISO 4628-2. Do testu jsou 

pro získání věrohodných výsledků zařazeny vždy dva testovací vzorky stejných 

parametrů, tj. o definované drsnosti povrchu, se shodným typem nátěrové hmoty, a 

jeden vzorek referenční.  

 

Tabulka 4. Složení vody pro Test katodické ochrany. 

Sloučenina Koncentrace g/l 
Chlorid sodný 23,0 
Chlorid hořečnatý hexahydrát 9,8 
Síran sodný dekahydrát 8,9 
Chlorid vápenatý 1,2 

 

Test propustnosti nátěrové hmoty pro vodu, (ASTM D 1653-93, Water Vapour 

Transmission of Organic Coating Films, Test Method B-Wet Cup Method) 

Tato testovací metoda udává propustnost volného organického polymerního 

filmu pro vodní páru. Volné vzorky nátěrových hmot o požadované standardní 
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tloušťce 200 mikrometrů jsou umístěny a dokonale utěsněny na skleněném pohárku 

o průměru 56 mm, obsahujícím 20 ml destilované vody. Pohárek je vložen do komory 

s kontrolovaným prostředím, které má teplotu 23°C a relativní vlhkost 50%. 

Periodické vážení pohárku udává množství odpařené vody přes polymerní film za 

definovaných podmínek, kdy hnací silou pro tento proces je tlak vodní páry mezi 

vnitřním prostředím, majícím 100% relativní vlhkost a vnějším prostředím o 50% 

vlhkosti. Uspořádání experimentu je zachyceno na obrázku č. 2. Vážení pohárku 

probíhá v časových intervalech od 1 dne do 8 týdnů. Získané úbytky hmotnosti jsou 

vynášeny do grafu v závislosti na čase. Po určité době, která je specifická pro danou 

nátěrovou hmotu, je získána lineární závislost mezi úbytkem vody z pohárku a 

časem. Z té je následně vypočtena podle rovnice 1.6 permeabilita filmu pro vodní 

páru, Water vapour transmittion rate (WTR). 

 

 WTR = (G/t)/A = g/m2/24 h     1.6 

Kde G = úbytek hmotnosti, [g], t = čas, za který tento úbytek nastal, [h], A = efektivní 
plocha prostupu, [m2] 

 

 

Obrázek 2. Prostup vodní páry polymerním filmem, uspořádání experimentu. 
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Výsledky a diskuse 
Katodická delaminace 

Na vzorcích, které byly podrobeny testu katodické ochrany byl vyhodnocen stupeň 

delaminace od exponovaného místa. Získané hodnoty z dvou replik testovacích 

vzorků pro jednotlivé typy drsnosti povrchu byly zprůměrovány a vyneseny do grafu 

č. 1. 

Rozsah delaminace na testovacích vzorcích (s vloženým napětím -1050 mV) při testu katodické ochrany 
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Graf 1. Porovnání rozsahu delaminace na testu katodické ochrany, testovací vzorky. 
 

Z grafu č. 1. je patrné, že nátěrová hmota „A“ vykazovala na všech typech 

povrchů nejhorší odolnost vůči prostředí, které vzniká v důsledku aplikované 

katodické ochrany a její delaminace od exponovaného místa dosahovala největších 

rozměrů. Nátěrová hmota „C“ vykazovala menší, na hladkém povrchu (smooth) 

dokonce nejmenší, rozsah delaminace. Nátěrová hmota „B“ se jevila jako velmi 

stabilní systém, který je schopný z testovaných tří nátěrových hmot nejlépe odolat 

silnému zásaditému prostředí, které vlivem katodické reakce (rovnice 1.2) na 

exponovaném místě vzniká.  

Vliv drsnosti povrchu na stupeň delaminace je taktéž zřejmý z grafu č. 1. 

Jestliže jsou nátěrové hmoty naneseny na hladký povrch, jejich vlastnosti jsou 

srovnatelné a lze konstatovat, že tento typ povrchu mezi nimi stírá rozdíly. Naopak 

na oba další typy povrchů nanesené nátěrové hmoty jasně determinují specifické 
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užitné vlastnosti jednotlivých nátěrových systémů. Pravděpodobně vlivem větší 

hrubosti povrchu se nejmenší delaminace objevila na povrchu „grit blasted“ vyjma 

nátěrové hmoty „A“, která vykazovala nepatrně menší delaminaci na povrchu „shot 

blasted“.  

Obdobné výsledky byly získány i při vyhodnocení referenčních vzorků, což je 

znázorněno na grafu č. 2. 

Porovnání delaminace na referenčních vzorcích pro test katodické ochrany 
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Graf 2. Porovnání výsledků z testu katodické ochrany, referenční vzorky. 
 

Nejmenší stupeň delaminace vykazovala nátěrová hmota „B“, z čehož lze 

usuzovat, že tato nátěrová hmota je schopna odolat i běžnému průběhu koroze ve 

slané vodě, je-li nátěrová hmota narušena. Podstatně horší výsledky vykazovaly 

nátěrové hmoty „A“ a „C“, přičemž nátěrová hmota „A“ vykazovala nepatrně lepší 

výsledky (menší stupeň delaminace), vyjma případu, kdy byla nanesena na hladkém 

povrchu (smooth).  

Při hodnocení vlivu hrubosti povrchu za povšimnutí stojí především fakt, že 

nejlepších výsledků bylo dosaženo, jestliže byly nátěrové hmoty naneseny na 

povrchu „shot blasted“, tedy s podstatně menší hrubostí než povrch „grit blasted“. 

Tento výsledek je patrně dán tvarem povrchu panelů a tedy i efektivní plochou, na 

kterou se při nanášení má možnost nátěrová hmota navázat (specifická adheze 

epoxidových pryskyřic). Zmíněné hypotéza však nebyla změřena žádnou technikou a 

pro její verifikaci by musela být potvrzena dalším výzkumem zaměřeným na 

vlastnosti substrátu před nanesením nátěrové hmoty. 
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Tabulka 5. Vyhodnocení rozsahu puchýřkovatění pro nátěrovou hmotu „A“. 

Nátěrová 
hmota Substrát Vložený 

potenciál (mV) 
Puchýřkovatění  

hustota a velikost (podle ISO 
4628-2)/ počet 

0 2-2(S)/ 1 
-1050 - 

Grit 
blasted 

 -1050 - 
0 - 

-1050 2-2(S)/1 Shot 
blasted -1050 - 

0 3-3(S4)/ mnoho 
-1050 3-3(S5)/ mnoho 

 
 
 
 

A 
 Smooth 

-1050 3-3(S4)/ mnoho 
 

Tabulka 6. Vyhodnocení rozsahu puchýřkovatění pro nátěrovou hmotu „B“. 

Nátěrová 
hmota Substrát Vložený 

potenciál (mV) 
Puchýřkovatění  

hustota a velikost (podle ISO 
4628-2)/ počet 

0 - 
-1050 - 

Grit 
blasted 

 -1050 - 
0 - 

-1050 - Shot 
blasted -1050 - 

0 - 
-1050 2-2(S5)/ mnoho 

 
 
 
 

B 
 Smooth 

-1050 4-4(S5)/ mnoho 
 

Tabulka 7. Vyhodnocení rozsahu puchýřkovatění pro nátěrovou hmotu „C“. 

Nátěrová 
hmota Substrát Vložený 

potenciál (mV) 
Puchýřkovatění  

hustota a velikost (podle ISO 
4628-2)/ počet 

0 - 
-1050 - 

Grit 
blasted 

 -1050 - 
0 2-2(S5)/ 1 

-1050 2-2(S5)/ 1 Shot 
blasted -1050 2-2(S5)/ 1 

0 - 
-1050 - 

 
 
 
 

C 
 Smooth 

-1050 - 
 

Puchýřkovatění 

Sklon nátěrové hmoty k puchýřkovatění byl vyhodnocen na základě výsledků 

získaných z testu katodické ochrany. Hodnoceny byly dva základní aspekty. A to 

hustota puchýřků vzniklých na přední straně testovaných vzorků a taktéž jejich 
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velikost. Výsledky jsou pro všechny typy nátěrových hmot a všechny druhy substrátů 

shrnuty v tabulkách č. 5, 6 a 7. 

 

Z uvedených tabulek je patrné, že nejmenší sklon k puchýřkovatění 

vykazovala nátěrová hmota „C“. Puchýřky pod ní vznikly pouze v minimálním 

množství, tj. na každém vzorku pouze jeden, byla-li nátěrová hmota nanesena na 

povrchu „shot blasted“. Vzniklé puchýřky byly velmi malé. Ostatní typy povrchů byly 

tímto defektem naprosto nezasaženy. Nátěrová hmota „B“ vykazovala taktéž velmi 

malý sklon k puchýřkovatění, puchýřky vznikly pouze na hladkém povrchu, kde jich 

však bylo mnoho a jejich velikost byla větší. Oba další druhy povrchů byly naprosto 

nezasaženy. Jako nejméně odolná nátěrová hmota proti puchýřkovatění byla 

vyhodnocena nátěrová hmota „C“. Puchýřky pod ní vzniklé se objevily na všech 

typech povrchů, byly velké a jejich hustota byla zejména na hladkém povrhu vysoká. 

Vznik puchýřků bývá v mnoha případech považován za důsledek špatné odolnosti 

organického povlaku odolat průniku vody k povrchu chráněného materiálu. Proto byla 

souběžně měřena i tato vlastnost testovaných nátěrových hmot testem prostupu pro 

vodní páru. Výsledky tohoto testu jsou znázorněny v tabulce č. 8. 

 

Tabulka 8. Průměrné hodnoty (vypočtené z dvou replik) vodní difúze pro testované 
nátěrové hmoty. Hodnota WTR udává množství vody, které opustí 1m2 filmu při 
definovaném koncentračním gradientu za 24 hodin. 

Nátěrová hmota Průměrný úbytek W1 
(g/day) 

WTR 
(g/m2/day) 

A 0.00515 0.5227 
B 0.00810 0.8222 
C 0.00835 0.8475 

 

Z tabulky č. 8 je patrné, že největší průnik vodní páry byl uskutečňován přes 

nátěrovou hmotu „C“. Lze tedy konstatovat, že tato nátěrová hmota je velmi otevřená 

a voda jí prostupuje velice snadno. Nátěrová hmota „B“ vykazovala nepatrně menší 

propustnost. Nátěrová hmota „A“ velice nízkou propustnost pro vodní páru ve 

srovnání s „B“ a „C“. Avšak tendence jednotlivých nátěrových hmot k puchýřkovatění 

byly přesně opačné. Zmíněné jasně dokazuje, že propustnost pro vodu není limitující 

faktor pro tvoření puchýřků. Tím je nejspíše, jak navrhují Greenfield a Scantlebury[3], 

transport iontů do oblasti, kde se posléze puchýřky začínají tvořit. Pro udržení 

celkové elektroneutrality v systému je pravděpodobně přenos kationtů přes 
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nátěrovou hmotu do oblasti vzniku puchýřku limitující faktor. Tato domněnka by měla 

být ověřena dalším testováním organických povlaků zaměřeným především na 

transport iontů polymerní sítí.  

 

Závěr 
Tři komerčně používané antikorozní nátěrové hmoty byly zkoumány z pohledu 

dvou nejčastěji se vyskytujících poruch, tedy katodické delaminaci od podkladu a 

puchýřkovatění. Pozornost byla věnována zejména elementárním krokům, které ke 

zmíněným poruchám vedou. Jsou to nízká odolnost polymerního filmu vůči silně 

alkalickému prostředí, které vzniká při katodické reakci. Toto prostředí je schopno 

narušit adhezi nátěru k podkladu, což má za následek odlupování (delaminaci) 

nátěru. Hypotéza o průniku vody nátěrem jako zásadním krokem pro tvoření 

puchýřků pod nátěrem byla vyvrácena testem průniku pro vodní páru a testem 

katodické ochrany-vyhodnocení tvoření puchýřků. Zásadním faktorem pro tento 

proces je pravděpodobně nízká odolnost systému proti přenosu iontů. Tato hypotéza 

by však měla být potvrzena dalším výzkumem. Posuzován byl taktéž vliv hrubosti 

povrchu na výsledných užitných vlastnostech systému podklad-nátěr. Z výsledků je 

zřejmé, že nejen hrubost povrchu má vliv na výsledný stupeň adheze nátěru 

k substrátu. Nýbrž se jedná o komplex vlastností, mezi které patří efektivní plocha 

styku nátěru se substrátem a taktéž tvar výběžků povrchu, na který je nátěrová 

hmota nanášena a jiné. Tato oblast, tedy stav podkladu těsně před aplikací nátěru, 

by si bezpochyby díky své důležitosti zasloužila vyšší pozornost v dalším výzkumu.  
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NÁTĚROVÉ HMOTY S FOTOKATALYTICKY AKTIVNÍ TiO2  
 

PAINTS WITH PHOTOCATALYTIC ACTIVE TITANIUM DIOXIDE 
 
Libuše Hochmannová 
Synpo, akciová společnost, Pardubice 
 

Summary 
Two component polyurethane enamels based on a combination of rutile 
TiO2 and anatase photocatalytic active TiO2 were formulated. Coatings 
were exposed at QUV panel and such characteristic as gloss, whiteness, 
yellowing and chalking of films were tested. Photocatalytic efficiency of 
silicate and silicone coatings containing anatase TiO2 was evaluated using 
a methylene blue test method. 
Key words: photocatalytic titanium dioxide, polyurethane, silicate, silicone 

 
 
Úvod 

Hygienické nátěry se staly aktuálními v souvislosti se syndromem budov za-

mořených infekcemi. První zmínky o jejich účelnosti se objevily asi před 10 lety. 

Hygienické nátěry by měly zajistit likvidaci škodlivého působení určitého spektra mik-

roorganismů (např. bakterie, viry, kvasinky, plísně) po dobu několika let. Doporučují 

se k nátěrům zdí, stropů, klimatizačních a ventilačních systémů. Zvláště 

v mikrobiologických laboratořích, zdravotnických zařízeních, ale i ve školách a např. 

v potravinářském průmyslu je vyžadována správná a dokonalá desinfekce, aby byl 

redukován počet bakterií jako prevence přenosu infekcí. 

 Současná desinfekce otíráním není dlouhodobě efektivní, je časově a perso-

nálně náročná a používá agresivní chemikálie. Desinfekce tvrdým zářením UVC není 

obvykle uspokojivá, protože má některá pracovní a medicínská rizika. Nátěry obsa-

hující fotokatalytické oxidy TiO2  a ZnO by mohly nabídnout vhodnou alternativu.  

Fotokatalytický TiO2 je tvořen typickými nanokrystaly anatasu s velikostí 

v rozsahu od několika nm do 30 nm a s velkým specifickým povrchem přibližně od 50 

m2/g do 300 m2/g. Při použití fotokatalyzátoru TiO2 pro čištění životního prostředí 

probíhají dva typy reakcí, při kterých se uplatňuje rozkladný účinek aktivního kyslíku 

na nečistoty a hydrofilní účinek vzniklý z hydroxylových skupin na povrchu. Vlivem 

světla o vlnové délce nižší než 388 nm dochází k aktivaci anatasových krystalů TiO2. 
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Potom, co bylo absorbováno světlo oxidem titaničitým přeskočí elektron e- 

z valenčního pásu do vodivostního pásu a zůstane po něm kladně nabitá díra d+. Ve 

většině materiálů, jež jsou elektricky vodivé, tj. v kovech dochází bezprostředně 

k rekombinaci páru elektron – díra. Na polovodičích jako je TiO2 však existují nespá-

rované po delší časové období (hodiny). Elektrony působí jako redukční činidla 

zatímco díry se mohou zúčastnit oxidačních reakcí. Oxidační potenciál děr je větší 

než redukční potenciál excitovaných elektronů. Na povrchu fotokatalyzátoru je vrstva 

molekul vody, které jsou oxidovány děrami a vytváří se hydroxylové radikály (.OH), 

jež mají vysoký oxidační potenciál. Hydroxylové radikály pak mohou reagovat  

s organickými sloučeninami a vytvářet volné radikály. Molekulární O2 ochotně reagu-

je s těmito volnými radikály a vytváří organické peroxidové radikály, které se mohou 

zúčastnit řetězových reakcí. V krátké době se organické sloučeniny úplně rozloží na 

oxid uhličitý a vodu. 

Aktivace anatasu nastává při osvětlení v UVA oblasti (320-400 nm). Aby došlo 

k aktivaci materiálu při viditelném světle nad 400 nm zavádějí někteří výrobci do krys-

talu TiO2 strukturální vady přídavkem kontrolovaného množství nečistot jako jsou 

ionty Ti3+, V3+, Fe3+, Cr3+ a další. 

 

Experimentální část 
Polyurethanové emaily na bázi fotokatalytické TiO2  

Pro základní seznámení s účinky fotokatalytické titanové běloby byly formulo-

vány bílé dvousložkové polyurethanové emaily (2k PUR). Zvolený pojivový systém se 

vyznačoval výbornou odolností na vnější povětrnosti. První složkou pojivového sys-

tému byla hydroxyfunkční akrylátová pryskyřice a druhou složkou byl alifatický 

polyisokyanát na bázi hexamethylendiisokyanátu. Jako bílý pigment byla použita 

srovnávací rutilová titanová běloba Kronos 2160, která zajišťuje výbornou odolnost 

nátěrů na vnější povětrnosti. Dále byly použity dva typy fotokatalyticky aktivních ana-

tasových titanových bělob. První email obsahoval samotnou titanovou bělobu 

rutilového typu Kronos 2160, určenou pro nátěrové hmoty odolné na vnější povětr-

nosti. Druhý email byl připraven ze samotné fotokatalytické titanové běloby - typ 1. 

Třetí email a čtvrtý email byly připraveny z kombinace rutilové a fotokatalytické tita-

nové běloby v objemových poměrech 4 : 1 a 14 : 1.  

 Nátěry připravené z těchto emailů byly dále vystaveny urychlenému stárnutí 

v QUV panelu. Podmínky v QUV panelu simulují urychlené stárnutí na vnější povětr-
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nosti. Průběžně byly odebírány vzorky a u nátěrů vždy stanovena změna lesku, bě-

losti, žloutnutí a křídování. 

Vlivem UV záření, vlhkosti a zvýšené teploty dochází k degradaci nátěrů, která 

se projevuje snižováním lesku, ztrátou bělosti a s tím souvisejícím nárůstem hodnoty 

žloutnutí. Degradace nátěrů je doprovázena jevem zvaným křídování. Vlivem urych-

leného stárnutí dochází k rozrušení polymerní sítě a postupnému uvolňování částic 

pigmentů, v daném případě titanové běloby. Tyto částice jsou následně zcela uvol-

něny a dochází ke změně vzhledu nátěru a k postupnému snižování jeho tloušťky.  

Nátěr přestává plnit svou estetickou a často i ochrannou funkci. 

Z výsledků je zřejmé, že změna hodnocených parametrů závisí na době expo-

zice v QUV panelu a dále na obsahu a typu fotokatalytické titanové běloby, viz  

následující grafy. Čím větší množství fotokatalytické titanové běloby nátěr obsahoval, 

tím větší byla ztráta lesku a bělosti a vlivem degradace pojiva narůstala hodnota 

žloutnutí a křídování. Rovněž byly zjištěny rozdíly mezi oběma typy použitých fotoka-

talytických titanových bělob ve stupni degradace nátěrů. 

Bělost 2K PUR emailů s fotokatal. TiO2 - typ 1
 po expozici v QUV panelu
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Fotokatalytická TiO2 v silikátových a silikonových nátěrových hmotách 

Jako další možný typ nátěrových hmot, ve kterých by se mohla uplatnit fotoka-

talytická titanová běloba, byly vybrány silikátové a silikonové fasádní nátěrové hmoty.  

Přídavek fotokatalytické titanové běloby byl vždy vztažen na sušinu fasádní nátěrové 

hmoty. Vzhledem k tomu, že fotokatalytická titanová běloba typu 2 má větší specific-

ký povrch, mohlo být přidáno pouze 10 % hmot., kdežto fotokatalytické titanové 

běloby typu 1, mohlo být přidáno až 15 % hmot. Byly porovnávány rozdíly ve fotoka-

talytické účinnosti nátěrů ze silikátových a silikonových nátěrových hmot obsahujících 

různé množství fotokatalytické titanové běloby s nátěry z fasádních hmot bez fotoka-

talyticky aktivní TiO2. 

Jako hodnotící metodika byla zvolena degradace methylenové modře vlivem 

UV záření. Tato metoda musela být upravena pro potřeby našich pokusů tak, aby 

měla vypovídací schopnost. Nátěry byly obarveny methylenovou modří a vystaveny 

UV záření. K měření stupně degradace methylenové modře vlivem fotokatalytické 

titanové běloby byl použit kolorimetr Color Gloss od firmy BYK Gardner. Byla měřena 

barevná souřadnice b*. Nejprve byla vždy změřena barevná souřadnice vzorku nátě-

ru před expozicí UV záření a potom po 1, 5, 10, 20 a 30 minutách ozařování UV 

Lesk 2K PUR emailů s fotokatal. TiO2 - typ 1 
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světlem. Čím větší byla odchylka delta b* tím více byla methylenová modř degrado-

vána a tím větší fotokatalytický účinek měl hodnocený nátěr. Vedle vzorků 

fotokatalyticky účinných byl vždy měřen standardní nátěr neobsahující fotokatalytic-

kou titanovou bělobu. Z mnoha provedených pokusů se jevila expozice UV záření po 

dobu 5 minut pro zjištění rozdílů mezi vzorky fotokatalyticky účinnými a neúčinnými 

jako nejvhodnější. Je nutné brát v úvahu i fakt, že methylenová modř je degradována 

vlivem UV záření i když není fotokatalytická titanová běloba přítomna. 

V následujících grafech jsou uvedeny výsledky testování silikátových a siliko-

nových nátěrových hmot s přídavky obou typů fotokatalytických titanových bělob. 

Čím více fotokatalyticky aktivní TiO2 nátěr obsahoval tím větší barevná odchylka del-

ta b* byla po vystavení UV záření zjištěna. Fotokatalytická titanová běloba typu 1 se 

více uplatnila v silikátových nátěrových hmotách a naopak typ 2 byl účinnější 

v silikonových nátěrových hmotách. 

Z výsledků je dále patrné, že větší rozdíly v barevných souřadnicích b* po vy-

stavení vzorků UV záření byly zjištěny u fasádních nátěrových hmot silikonových než 

u fasádních nátěrových hmot silikátových.  
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Závěr 
Změna hodnocených parametrů u nátěrů z bílých polyurethanových emailů 

závisí na době expozice v QUV panelu a dále na obsahu a typu fotokatalytické tita-

nové běloby. Čím větší množství fotokatalytické titanové běloby nátěr obsahoval, tím 

větší byla ztráta lesku a bělosti a vlivem degradace pojiva narůstala hodnota žloutnu-

tí a křídování. 

Čím více fotokatalyticky aktivní TiO2 nátěry ze silikátových a silikonových fa-

sádních nátěrových hmot obsahovaly, tím větší barevná odchylka delta b* byla po 

vystavení UV záření zjištěna. Fotokatalytický účinek titanové běloby typu 1 se více 

uplatnil v silikátových nátěrových hmotách a naopak fotokatalytická titanová běloba 

typu 2 byla účinnější v silikonových nátěrových hmotách. 
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NOVÉ SMĚRY VE VÝVOJI DISPERZNÍCH HMOT PRODUKOVANÝCH FIRMOU 
DWORY, S.A. 

 
NEW TRENDS IN DEVOLEPMENT OF DISPERSIONS PRODUCED BY DWORY, 

S.A., POLAND 
 
Vladimír Málek, Roman Šeliga 
ANDROCHEMA s.r.o. 
 

Summary 
This paper deals with development of dispersion produced by Dwory, S.A. 
We introduce trade company Androchema s.r.o. in the first part of article 
and then we introduce the producer of dispersion chemical company 
Dwory, S.A. The next part of article is dedicated to offered dispersions. We 
also show the technical parameters of all offered dispersions in the end of 
the paper. 
Key words: Androchema s.r.o., Dwory S.A., dispersions, technical 
parameters 

 
 
Vážení přátelé, na následujících stránkách bychom Vás rádi seznámili 

s disperzemi vyráběnými polskou firmou DWORY, S.A.. Tyto disperze prodává na 

českém trhu firma ANDROCHEMA s.r.o. Bohumín. 

V první části textu si Vám dovolíme ve stručnosti představit aktivity firmy 

Androchema s.r.o., v další části Vám pak představíme firmu Dwory, S.A. a 

v poslední části textu se budeme konkrétně věnovat nabízeným disperzím. 

 

Firma ANDROCHEMA s.r.o. je obchodně distribuční firmou zabývající se 

dodávkami chemických surovin pro české, slovenské a polské odběratele. Naše 

společnost působí na trhu již více než osm let a má přímé napojení na polské, 

slovenské a české výrobce chemických surovin. Firma se zabývá distribucí kyselin, 

hydroxidu sodného, koagulantů pro úpravu vody a v neposlední řadě prodejem 

disperzí produkovaných firmou Dwory, S.A. 
 

Chemická společnost DWORY, S.A. se nachází v jihozápadní části Polska a 

je jedním z největších chemických producentů v Polsku.Byla založena již v roce 1945 

a může se tedy pochlubit téměř 60-letou tradicí. Výrobní program společnosti je velmi 
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široký – od výroby kaučuku, přes výrobu různých typů polystyrenu (firma také sama 

produkuje styren) až po produkty elektrolýzy (louh sodný, kapalný chlór, kyselina 

chlorovodíková). Mezi velmi významné vyráběné komodity samozřejmě patří také 

hlavní předmět našeho společného zájmu – disperze. Dá se dokonce říci, že divize 

disperzí zažívá v poslední době největší rozmach a úspěchy. Výrobní kapacita divize 

disperzí stále roste, což spolu se stále rostoucí kvalitou výrobků vedlo k získání 

vedoucí pozice na polském trhu s disperzemi. Jelikož je však divize disperzí divizí 

ambiciózní, nespokojilo se vedení pouze s úspěchem na domácím trhu, ale snaží se 

proniknout i na zahraniční trhy. V současné době se disperze produkované firmou 

Dwory, S.A. s úspěchem prodávají například v Německu, Francii či na Ukrajině. 

V zájmu firmy je však také proniknout na trh geograficky nejbližší – tedy český. 

 

Aplikační laboratoř 
Firma Dwory, S.A. disponuje aplikační laboratoří, která zajišťuje neustálý 

vývoj nových typů disperzí. Je také schopna zajistit vývoj disperzí odpovídajících  

specifickým požadavkům zákazníka. 

 

Mezi hlaví činnosti Aplikační laboratoře patří: 

 

1. spolupráce se zákazníkem při vývoji nových produktů, 

2. vypracovávání receptur pro zákazníky, 

3. provádění analytických výzkumů, 

4. provádění speciálních výzkumů dle přání zákazníka, 

5. vypracovávání nových technologických postupů, 

6. modifikace existujících technologií, 

7. provádění společných výzkumných projektů se zákazníkem. 

 

Aplikační laboratoř provádí mnoho typů výzkumů, např.: 

 

- Reologické testy (spektrální analýza, chromatografická analýza), 

- testy  trvanlivosti a odolnosti, 

- testy sedimantace, 

- testy viskozity (Rheotest, Brookfield, Ford’s mug), 

- testy nasákavosti, 
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- další dle přání zákazníka. 

 

Portfolio výrobků 
 

Nabízené disperze lze rozdělit do základních skupin a to: 

-skupina vinyl acetátových homopolymerů 

-skupina vinyl acetátových kopolymerů 

-skupina styren akrylátových kopolymerů 

-skupina akrylátových kopolymerů 

 

Do skupiny vinyl acetátových homopolymerů patří: 
- Winacet DP 50/00 

- Winacet DP 44/11 

- Winacet DP 38/20 

- Winacet DP 46/07 

- Winacet DN 50 

- Winacet DN 1 

- Winacet RET 

- Winacet RA 

 

Do skupiny vinyl acetátových kopolymerů patří: 
- Winacet MDP 50 

- Osakryl OB 

- Osakryl VA 

- Osakryl KM 

- Osakryl KD 31 

 

Do skupiny styren akrylátových kopolymerů patří: 
- Osakryl OSA A 

- Osakryl OSA 1M 

- Osakryl OSA 319M 
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Do skupiny akrylátových kopolymerů patří: 
- Osakryl OA 

- Osakryl ADG 

 

Základní technické parametry a možnosti použití 
 

Vinyl acetátové homopolymery 

 

Winacet DP 50/00 je vodní disperze vinylacetátového polymeru vyráběná v procesu 

emulsní polymerace za použití alkoholu jako ochranného roztoku. Je to hrubozrnná, 

neiontová vodní disperze o velikosti zrn mezi 0,5 a 5 µm. Disperze může být ředěna 

vodou v jakékoliv proporci. Po odpaření vody disperze vytvoří bezbarvý, tvrdý a 

křehký film. Vysušený film Winacetu DP 50/00 je rozpustný v kyselině octové, 

acetonu, chloroformu, benzenu, toluenu, ethylacetátu, dioxynu a 95% ethanolu. 

Bobtná v butanolu, ethylenglykolu, ethylbenzenu, čistém ethanolu, xylenu a vodě. 

Není mísitelný s anorganickými plnidly a pigmenty. Výrobek je chráněn proti 

mikrobiologické kontaminaci. 

 

Použití: Winacet DP 50/00 se používá jako komponent různých lepidel, hlavně pro 

dřevařský a papírenský průmysl. Je ho také možno použít jako hotového lepidla. 

Výrobek se také využívá v textilním průmyslu pro dokončovací práce a také ve 

stavebnictví. Výrobek je certifikován společností ISEGA – Germany dovolujícím 

podle německých a amerických norem kontakt výrobku s potravinami. 

 

Winacet DP 44/11 je vodní disperze polyvinyl acetátu vyráběná emulsní polymerací 

vinyl acetátu s využitím polyvinyl alkoholu jako ochranného roztoku. Produkt 

obsahuje okolo 11% změkčovadla. Výrobek neobsahuje di-n-butyl ftalát. Winacet 

DP 44/11 je hrubozrnná, neiontová vodní disperze polyvinyl acetátu o velikosti zrn 

mezi 0,5 a 5 µm. Může být ředěna vodou v jakékoliv proporci a je dobře mísitelná 

s anorganickými plnidly a pigmenty. Výrobek je chráněn proti mikrobiologické 

kontaminaci. 
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Použití: Winacet DP 44/11 se používá při výrobě emulsních barev, lepidel a tmelů. 

Hotových lepidel je možno využít v papírenském, obuvnickém a textilním průmyslu. 

Je ho také možno požít v textilním průmyslu při dokončování výrobku. 

 

Winacet DP 38/20 je vodní disperze polyvinylacetátu vyráběná emulsní polymerací 

vinylacetátu za použití polyvinyl alkoholu jako ochranného roztoku. Produkt obsahuje 

okolo 20% změkčovadla. Výrobek neobsahuje di-n-butyl ftalát. Winacet DP 38/20 

je hrubozrnná, neiontová vodní disperze polyvinyl acetátu o velikosti zrn mezi 0,5 a 5 

µm. Může být ředěna vodou v jakékoliv proporci. Po odpaření vody, disperze vytvoří 

bezbarvý, flexibilní film, nerozpustný ve vodě. Výrobek je chráněn proti 

mikrobiologické kontaminaci. 

 

Použití: Winacet DP 38/20 se používá v kožedělném průmyslu pro lepení vnitřních 

částí bot, pro výrobu druhotné kůže, plastifikování jiného zboží a také jako součást 

konečných výrobků v textilním průmyslu. 

 

Winacet DP 46/07 je vodní disperze polyvinylacetátu, vyráběná v procesu emulsní 

polymerace, za použití alkoholu jako ochranného roztoku. Výrobek obsahuje okolo 

7% plastifikátoru. Winacet DP 46/07 neobsahuje di-n-butyl ftalát. Winacet DP 46/07 

je hrubozrnná, neiontová vodní disperze polyvinyl acetátu o velikosti zrn mezi 0,5 a 5 

µm. Může být ředěna vodou v jakékoliv proporci a je dobře mísitelná s anorganickými 

plnidly a pigmenty. Po odpaření vody disperze vytváří bezbarvý, flexibilní, polymerní 

film. Výrobek je chráněn proti mikrobiologické kontaminaci.  

 

Použití: Winacet DP 46/07 se používá jako hlavní součást emulsních barev pro 

vnitřní i vnější použití, lepidel a maltových směsí. Používá se také jako surovina 

v textilním průmyslu. 

 

Winacet DN 50/00 je vodní disperze vinylacetátu vyráběná emulsní polymerací vinyl 

acetátu za použití nejontového emulgátoru. Winacet DN 50/00 je hrubozrnná, 

disperze o velikosti zrn mezi 0,5 a 1.0 µm. Může být ředěna vodou v jakékoliv 

proporci. Po odpaření vody disperze vytvoří tvrdý a křehký film s dobrou přilnavostí 

k porézním materiálům. Výrobek je chráněn proti mikrobiologické kontaminaci.  
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Použití: Winacet DN 50/00 se používá ke konečné úpravě a lepení syntetických 

vláken. Je také využíván k voděodolným nátěrům papíru. Winacet DN 50/00 je 

certifikován Polským národním hygienickým institutem na lepení papírových obalů, 

které přichází do přímého styku s potravinami. 

 

Winacet DN-1 je vodní disperze vinylacetátu vyráběná emulsní polymerací vinyl 

acetátu za použití nejontového emulgátoru. Výrobek obsahuje okolo 2% 

změkčovadla. Winacet DN-1 neobsahuje di-n-butyl ftalát. Winacet DN-1 je 

hrubozrnná, disperze o velikosti zrn mezi 0,5 a 1.0 µm. Může být ředěna vodou 

v jakékoliv proporci. Po odpaření vody disperze vytvoří flexibilní film s dobrou 

přilnavostí k porézním materiálům. Výrobek je chráněn proti mikrobiologické 

kontaminaci.  

 

Použití: Winacet DN-1 se používá ke konečné úpravě a lepení skleněných vláken.  

 

Winacet RET je roztok polyvinyl acetátu v bezvodém ethylalkoholu vyráběný 

v procesu rozpouštědlové polymerace. Je to nažloutlý roztok ethylalkoholu o obsahu 

50%-55%. 

 

Použití: Winacet RET se používá jako hlavní surovina ve výrobě lepidel na sklo, 

kůži, dřevo, plasty a jiné. Winacet RET je certifikován Polským národním 

hygienickým institutem jakou součást zboží ve stavebnictví a obalech, které 

přicházejí do styku s potravinami. 

 

Winacet RA je roztok polyvinyl acetátu v metanolu. Je to nažloutlý roztok.  

 

Použití: Winacet RET se používá jako hlavní surovina ve výrobě lepidel na sklo, 

kůži, dřevo, plasty a jiné.  

 

Vinyl acetátové kopolymery 
 

Winacet MDP 50 je vodní disperze vinyl-maleinového kopolymeru vyráběná emulsní 

polymerací. Může být ředěna vodou v jakékoliv proporci a je mísitelná s dalšími 

vinylovými a kopolymerovými disperzemi. Po odpaření vody disperze vytvoří 
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homogenní a flexibilní film s dobrou mechanickou odolností a přilnavostí k 

cementovým, vápeno-cementovým a dřevěným substrátům. Disperze je mísitelná 

s anorganickými plnidly a pigmenty. Výrobek je chráněn proti mikrobiologické 

kontaminaci.  

 

Použití: Winacet MDP 50 se používá jako hlavní surovina při výrobě emulsních 

barev pro venkovní a vnitřní aplikace. Používá se také do zdících malt a sádrových 

hmot neobsahujících cement. 

 

Osakryl OB je vodní disperze vinyl acetátového kopolymeru s alkylakryláty, 

vyráběná emulsní polymerací za účasti nejontového emulgačního systému 

založeného na polyvinyl alkoholu. Může být ředěn vodou v jakékoliv proporci. 

Osakryl OB je dobře mísitelný s ostatními vinyl acetátovými homopolymery a 

kopolymery typu Winacet. Po odpaření vody disperze vytvoří homogenní, 

transparentní a elastický film o dobré přilnavosti k různým porézním materiálům, 

převážně k substrátům, jako jsou cement, vápeno-cement, dřevo atd.. Disperze je 

mísitelná s anorganickými plnidly a pigmenty. Výrobek je chráněn proti 

mikrobiologické kontaminaci.  

 

Použití: Osakryl OB se používá k výrobě dekorativních a ochranných disperzních 

barev pro vnitřní a vnější použití (převážně tam, kde není požadována velká odolnost 

proti vlhku). Využívá se také při výrobě sádrových hmot a lepidel. Ve srovnání 

s produkty vyráběnými za použití typických vinyl acetátových disperzí, produkt 

obsahující Osakryl OB, vykazuje lepší kryvost, zvláště pak vyšší odolnost při otěru za 

mokra. Osakryl OB je certifikovaný Polským národním hygienickým institutem pro 

produkci barev využívaných ve stavebnictví a pro lepení obalů suchých a sypkých 

potravin. 

 

Osakryl VA je vodní disperze vinyl acetátového kopolymeru s vinyl esterem 

nasycené, rozvětvené monokarboxylové kyseliny-VeoVa. Vinyl ester v polymeru 

dodává dobrou odolnost proti alkáliím a vodě. Disperze je dobře mísitelná s pigmenty 

a má dobrou pevnost vazby. Výrobek je chráněn proti mikrobiologické kontaminaci.  
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Použití: Osakryl VA se používá k výrobě emulsních barev s využitím v exteriéru a 

interiéru a také k výrobě polymerových malt. 

 

Osakryl KM je vodní disperze vinyl-maleinového-akrylového kopolymeru vyráběná 

emulsní polymerací. Je dobře ředitelný vodou a s ostatními vinylovými polymery a 

kopolymery. Po odpaření vody disperze vytvoří transparentní film o dobré 

mechanické odolnosti a dobré přilnavosti k substrátu cementu, vápeno-cementu, 

dřevu a polystyrenu. Disperze je mísitelná s anorganickými plnidly a pigmenty. 

Výrobek je chráněn proti mikrobiologické kontaminaci.  

 

Použití: Osakryl KM se hlavně používá jako spojovací hmota do lepidel na 

podlahové krytiny a podlahových krytin vyrobených z PVC nebo polystyrenu. Lze ho 

také použít pro výrobu keramických obkladů. 

 

Osakryl KD-31 je vodní disperze vinylového kopolymeru vyráběného na základě 

smíšeného nejontového emulgačního systému. Produkt obsahuje chlorid hlinitý proti 

mikrobiologické kontaminaci. 

 

Použití: Osakryl KD-31 je jednosložkové lepidlo na dřevo s dobrou odolností proti 

vodě. Spoje lepené s Osakrylem KD-31 splňují normy D3. Oblasti použití: výroba 

nábytku atd.. 

 

Styren akrylátové kopolymery 
 

Osakryl OSA A je vodní disperze styren akrylátového kopolymeru vyráběného za 

přítomnosti aniontových povrchově aktivních látek. Je dobře ředitelná vodou. Po 

odpaření vody Osakryl OSA A vytváří transparentní film s dobrou přilnavostí 

k takovým porézním substrátům jako je cement, cementové vápno, dřevo nebo papír. 

Film vykazuje dobrou pevnost a je odolný proti otěru za mokra a alkaloidům. 

 

Použití: Osakryl OSA A patří do skupiny látek vytvářejících film užívaných jako 

základní pojivo v dekorativních a ochranných lakovaných výrobcích používaných ve 

stavebnictví (disperzní barvy, plastické hmoty, obklady).  
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Osakryl OSA-1M je vodní disperze styren akrylátového kopolymeru vyráběná za 

přítomnosti emulgačního systému založeného na iontových a neiontových povrchově 

aktivních látkách. Produkt je dobře ředitelný vodou a dobře mísitelný s anorganickými 

plnidly a pigmenty. Po odpaření vody vzniká transparentní film s velmi dobrou 

přilnavostí k různým porézním materiálům, převážně k cementu, vápno-cementu, 

dřeva atd.. Vzniklý film má také dobrou mechanickou odolnost a odolnost proti 

alkaloidům a otěru za mokra. Výrobek je chráněn proti mikrobiologické kontaminaci.  

 

Použití: Osakryl OSA-1M patří do skupiny filmotvorných látek používaných jako 

pojivo v dekorativně-ochranných výrobcích pro stavebnictví (disperzní barvy pro 

vnitřní i vnější použití, plasty, atd.). 

 

Osakryl OSA-319M je vodní disperze styren akrylátového kopolymeru vyráběná za 

přítomnosti neiontových povrchově aktivních látkách. Po odpaření vody vzniká 

kompaktní a transparentní film s velmi dobrou přilnavostí k různým porézním 

materiálům, převážně k cementu, vápno-cementu, dřeva atd.. Vzniklý film prokazuje 

dobrou odolnost proti alkaloidům a otěru za mokra. Jelikož je jeho minimální teplota 

tvoření filmu vysoká, je nutné k k přípravě laků přidat 3 do 5% (w/w) koalescentu. 

Výrobek je chráněn proti mikrobiologické kontaminaci.  

 

Použití: Osakryl OSA-319M může být používán ve stavebnictví k výrobě 

vodouředitelných laků a dekorativně-ochranných barev pro vnitřní a vnější použití. 

Akrylátové kopolymery 
 

Osakryl OA je vodní disperze akrylátového kopolymeru vyráběná za přítomnosti 

aniontových povrchově aktivních látek. Po odpaření vody Osakryl OA vytváří 

transparentní film s dobrou přilnavostí k různým porézním materiálům, zvláště 

k takovým substrátům jako je cement, cementové vápno, dřevo, atd.. Film vykazuje 

dobrou pevnost a odolnost na měnící se atmosférické podmínky. Je dobře ředitelný 

vodou a je chráněn proti mikrobiologické kontaminaci.  

 

Použití: Osakryl OA se používá jako pojivo dekorativních a ochranných nátěrů ve 

stavebnictví (emulsní bary, bezcementové plastové hmoty) a na dřevo. 
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Osakryl ADG je nízko viskózní vodní disperze akrylátového kopolymeru o malé 

velikostí částic, vyráběná za přítomnosti aniontových povrchově aktivních látek. Při 

aplikaci na porézní, absorpční minerální substráty nebo dřevo Osakryl ADG pronikne 

hluboko do těchto substrátů, vyztuží je a vytváří tenký film, na který je možné 

nanášet jiné dekorativně-ochranné nátěry. Výrobek zajišťuje dobrou přilnavost a 

těsnost povrchových nátěrů. Výrobek je chráněn proti mikrobiologické kontaminaci. 

 

Použití: Osakryl ADG je určen pro výrobu hloubkových základních penetračních 

nátěrů minerálních substrátů, dřeva. Optimální penetrace je dosaženo po zředění 

vodou v poměru 1:1. 

 

Hlavní oblasti použití disperzí 
 

Tabulka1. Hlavní oblasti použití disperzí typu Winacet. 

Oblast použití DP 
50/00 

DP 
44/11 

DP 
38/20 

DN 
50/00 DN 1 MDP 50

Lepidla na dřevo třída 
D2 X      
Lepidla pro stavebnictví 
Podlahové krytiny 
Keramické obklady 

     
 

X 
X 

Ostatní lepidla 
Papír 
Obuvnický průmysl 

  
 
 

X 
   

Barvy pro stavebnictví 
Exteriérové 
Interiérové 

 
 

X 
X 

   
 

X 
X 

Plastické hmoty      X 
Plniva  X     
Impregnace skleněných 
vláken    X X  
Vyplňování skla    X X  
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Tabulka 2. Hlavní oblasti použití disperzí typu Osakryl 

Oblast použití KM KD 
31 OB VA OSA 

A 
OSA 
1M 

OSA 
319M 

OA 
 

AD
G 

Lepidla na dřevo 
třída D1, D2 
třída D3 

 
X 
 

 
 

X 
 

 
X 
 

     

Lepidla pro 
stavebnictví 
Podlahové krytiny 
Keramické obklady 

 
X 
X 

        

Barvy pro 
stavebnictví 
Exteriérové 
Interiérové 

  
 

X 
X 

 
X 
X 

 
 

X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 

Plastické hmoty    X X X    
Plniva    X X X    
Penetrační nátěry      X   X 

 

Stručné technické specifikace 
Winacet DP 50/00 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 50 ± 2 
Brookfield viskozita RVT 
-typ N (nízkoviskózní typ) 
-typ S (středněviskózní typ) 
-typ W (vysoceviskózní typ) 

 
mPas 

 
8000 ÷ 15000 
>15000 ÷ 22000 
>22000 

Obsah koagulátu % max. 0,07 
Střední velikost částic nm 2000-4000 
pH - 3 ÷ 5 
Obsah zbytkového vinyl acetátu % max. 0,5 
MFFT 0C +12-14 
Tg 0C +39-40 
Napětí ve smyku MPa min. 2.0 

 

Winacet DP 44/11 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 55 ± 2 
Brookfield viskozita RVT 
-typ N (nízkoviskózní typ) 
-typ S (středněviskózní typ) 
-typ W (vysoceviskózní typ) 

 
mPas 

 
10000 ÷ 18000 
>18000 ÷ 28000 
>28000 

Obsah koagulátu % max. 0,07 
Střední velikost částic nm 2000-4000 
Tg 0C cca 0 
MFFT 0C >0 
pH - 3 ÷ 5 
Obsah zbytkového vinyl acetátu % max. 0,5 



 

 90

Winacet DP 38/20 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 58 ± 2 
Brookfield viskozita RVT 
-typ N (nízkoviskózní typ) 
-typ S (středněviskózní typ) 
-typ W (vysoceviskózní typ) 

 
mPas 

 
10000 ÷ 18000 
>18000 ÷ 28000 
>28000 

Obsah koagulátu % max. 0,07 
Střední velikost částic nm 2000-4000 
Tg 0C >0 
MFFT 0C >0 
pH - 3 ÷ 5 
Obsah zbytkového vinyl acetátu % max. 0,5 

 

Winacet DP 46/07 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 53 ± 2 
Brookfield viskozita RVT mPas 10000 ÷ 20000 
Obsah koagulátu % max. 0,07 
pH - 3 ÷ 5 
Obsah zbytkového vinyl acetátu % max. 0,5 

 

Winacet DN 50 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 50 ± 2 
Rheotest RV mPas 100 ÷ 350 
Obsah koagulátu % max. 0,05 
Střední velikost částic nm 400-600 
Tg 0C cca +30 
MFFT 0C cca +10 
pH - 3,5 ÷ 5 
Obsah zbytkového vinyl acetátu % max. 0,5 

 

Winacet DN 1 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 50 ± 2 
Rheotest RV mPas 100 ÷ 900 
Obsah koagulátu % max. 0,05 
Střední velikost částic nm 400-600 
Tg 0C cca +20 
MFFT 0C cca +5 
pH - 3,5 ÷ 5 
Obsah zbytkového vinyl acetátu % max. 0,5 
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Winacet RET 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 45 ± 50 
Brookfield viskozita RVT mPas 10000 ÷ 20000 
Obsah koagulátu % max. 0,05 
Obsah zbytkového vinyl acetátu % max. 2 

 

Winacet RA 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 40 ± 45 
Brookfield viskozita RVT mPas min. 10000  

 

Winacet MDP 50 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 50 ± 2 
Rheotest RV mPas min. 1000 
Obsah koagulátu % max. 0,03 
pH - 3,5 ÷ 5 
Střední velikost částic Nm 800-1100 
Tg 0C +19-20 
MFFT 0C +5 
Obsah zbytkového vinyl acetátu % max. 0,6 
Index pěnění  max. 0,3 

 

Osakryl OB 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 50 ± 2 
Rheotest RV mPas min. 700 
Obsah koagulátu % max. 0,05 
pH - 3,5 ÷ 5,5 
Střední velikost částic, D Nm 400-500 
Tg 0C +14 
MTTF 0C +6 

 

Osakryl VA 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 48 ÷ 52 
Brookfield viskozita RVT mPas 2000 ÷ 10000 
Rheotest RV mPas 800 ÷ 3300 
Obsah koagulátu % max. 0,03 
pH - 3,5 ÷ 5,5 
Střední velikost částic, D Nm 500-600 
Tg 0C +20-22 
MTTF 0C +14 
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Osakryl KM 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 58 ± 2 
Rheotest RV mPas 800 ± 1600 
Obsah koagulátu % max. 0,05 
pH - 4 ÷ 6 
Střední velikost částic nm 400-500 
Tg 0C +24-26 
MFFT 0C +10 

 

Osakryl KD-31 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 51 ± 2 
Rheotest RV mPas min. 2000 
Obsah koagulátu % max. 0,1 
Volné monomery % max.0,2  
pH - 2,5 ÷ 3,5 
Střední velikost částic, D nm 1100-1300 
Tg 0C +35 ± 1 
MTTF 0C +11 ± 1 

 

Osakryl OSA A 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 50 ± 1 
Brookfield viskozita RVT mPas 5000 ÷ 15000 
pH - 4 ÷ 6 
Střední velikost částic, D nm 110-130 
Tg 0C -4 
MTTF 0C <0 

 

Osakryl OSA-1M 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 49 ± 2 
Rheotest RV mPas 500÷2000 
Brookfield viskozita RVT mPas 2000 ÷ 5000 
Obsah koagulátu % max. 0,03 
pH - 7 - 9 
Střední velikost částic, D nm 100-140 
Tg 0C +13 - 15 
MTTF 0C +11 - 13 
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Osakryl OSA 319M 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 47 ÷ 51 
Rheotest RV mPas 900÷2800 
Brookfield viskozita RVT mPas 3000 ÷ 9000 
Obsah koagulátu % max. 0,03 
pH - 7 ÷ 9 
Střední velikost částic, D nm 120-160 
Tg 0C +31-35 
MTTF 0C +28-32 

 

Osakryl OA 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 46 ± 2 
Rheotest RV mPas 200÷1000 
Brookfield viskozita RVT mPas 400 ÷ 2000 
Obsah koagulátu % max. 0,03 
pH - 6- 8 
Střední velikost částic, D nm 150-250 
Tg 0C +13 
MTTF 0C +2 

 

Osakryl ADG 

Parametr Jednotka Hodnota 
Obsah sušiny % 36 ± 2 
Brookfield viskozita RVT mPas 20 ÷ 50 
Obsah koagulátu % max. 0,02 
pH - 6 ÷ 7,5 
Střední velikost částic, D nm 60-80 
Zbytkový obsah monomeru ppm max. 150 
Povrchové napětí mN/m 46÷48 
Tg 0C +7-9 
MTTF 0C ± 0 
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NÍZKOVISKÓZNÍ BEZROZPOUŠTĚDLOVÉ A HIGH SOLID ALKYDY 
NOVÉ ALKYDOVÉ PRYSKYŘICE V SORTIMENTU SPOLCHEMIE, A.S. 

 

NEW ALKYD RESINS BY SPOLCHEMIE, A.S. 
 
Alexandr Poliščuka, Jan Hyršla , Ilona Slivkováb 

aSpolchemie a.s., Ústí nad Labem, bSynpo, akciová společnost, Pardubice 
 

Key words: high solid alkyds, low VOC coatings 
 
 

1. Úvod 

Alkydové pryskyřice mají stále celosvětově velký význam v oblasti výroby a 

spotřeby nátěrových hmot. Dle DSM RESINS je celkový roční trh alkydových 

pryskyřic v západní Evropě odhadován na 300 000 t (100 % sušina). Stavebnictví 

odebírá asi 130 000 t (43%) a ochrana a údržba 51 000 t (17%). Alkydy jako pojiva 

nátěrových hmot jsou v těchto oblastech velmi důležité. Světová výroba alkydových 

pryskyřic představuje 1,150  mil. tun/rok. Z toho lze odhadnout, jaká množství 

organických rozpouštědel se dostávají do ovzduší. Proto z hlediska ochrany 

životního prostředí je vývoj nových typů alkydů s vyšší sušinou trvalou snahou 

výrobců. Označují se jako „high solid alkyds“. «High solids» nátěrové hmoty se 

vyznačují nízkým obsahem těkavých látek a jsou často definovány jako nátěrové 

hmoty, které jsou schopné nanášení při obsahu netěkavých látek alespoň 70% hmot. 

a přitom se užitnými vlastnostmi vyrovnají konvenčním NH. S tím je spojen i vývoj 

formulací NH s označením „low VOC coatings“, kde zkratka VOC znamená „Volatile 

Organic Compound“, přičemž obsah těkavých organických sloučenin je udáván 

v hodnotách lb/gall nebo g/l a rozumí se tím g těkavé organické sloučeniny v 1 l 

tekuté NH při aplikační viskozitě.  

Pozornost veřejných institucí se ve vyspělých zemích obrací ke striktní 

ochraně  životního prostředí, resp. jeho zachování a zlepšování. Jedním z kroků 

Evropského společenství v daném směru je i nová direktiva EU, týkající se limitů 

obsahů těkavých organických látek v nátěrových hmotách. Přehled těchto limitů pro 

nejvíce používané typy nátěrových hmot je uveden v následující tabulce:    
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Tab 1. Limity obsahů VOC v nátěrových hmotách.   

Druh výrobku  -  NH Typ Etapa I (g/l)* 
(od 01.01.2007) 

Etapa II(g/l)* 
(od 01.01.2010)

Vnitřní malířské barvy matné 
(Lesk 60º, ≤25) 

VŘ 
RZP 

75 
400 

30 
30 

Vnitřní malířské barvy lesklé 
(Lesk 60º, >25) 

VŘ 
RZP 

150 
400 

100 
100 

Venkovní barvy na plochy  
s minerálním povrchem 

VŘ 
RZP 

75 
450 

40 
430 

Vnitřní/venkovní krycí NH 
na dřevo a kovy 

VŘ 
RZP 

150 
500 

130 
400 

Vnitřní/venkovní laky a lazury, 
vč. kryvých lazur  

VŘ 
RZP 

150 
500 

130 
400 

Vnitřní a venkovní penetrační 
lazury 

VŘ 
RZP 

150 
700 

130 
700 

Základové nátěrové hmoty 
 

VŘ 
RZP 

50 
450 

30 
350 

Penetrační základové nátěrové 
hmoty 

VŘ 
RZP 

50 
750 

30 
750 

Jednosložkové ochranné 
nátěrové 
hmoty 

VŘ 
RZP 

140 
600 

140 
500 

Dvousložkové reaktivní ochranné 
nátěrové hmoty pro specifické  
účely (např. podlahy)  

VŘ 
RZP 

140 
550 

140 
500 

Barevné ochranné nátěrové  
hmoty 

VŘ 
RZP 

150 
400 

100 
100 

Efektní ochranné nátěrové  
hmoty  

VŘ 
RZP 

300 
500 

200 
200 

Poznámky.  * Obsah VOC (g/l) je uveden při aplikační viskozitě;  VŘ – vodou 

ředitelný;  RZP – rozpouštědlový. 

 

V roce 2007 by měl začít platit požadavek drastického snížení VOC a omezení 

aromátů. Proto současný vývojový trend v oblasti rozpouštědlových NH, včetně 

alkydových je zaměřen především na snižování obsahu nebo úplné odstranění 

především aromatických, ale i alifatických rozpouštědel.  

Vysokosušinové NH na jejich bázi jsou navíc vhodnou kombinací výhodného 

nízkého obsahu VOC a úspory práce spočívající v aplikacích silnějších vrstev nátěru.  

Je známo několik možností vývoje pojiv s vysokým obsahem sušiny, jež mají 

rychlé zasychání, vysokou tvrdost a ostatní klíčové vlastnosti srovnatelné 
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s vlastnostmi konvenčních alkydů. Jsou to kontrolovaná molekulová hmotnost, 

sekundární zesítění (vedle oxidačního zasychání) a molekuly sférického tvaru . 

 

2. Nové výrobky SPOLCHEMIE 

Ve světle výše zmíněných požadavků vyvinul v poslední době výzkum SBU 

Pryskyřice řadu nových alkydů, určených pro bezrozpouštědlová, vodouředitelná a 

vysokosušinová pojiva nátěrových hmot. Tento dlouhodobější směr vývoje 

považujeme za klíčový a strategický, zaměřený na všechny priority, se kterými se 

potýkají i naši konkurenti.  

Vývojová cesta pro tyto produkty má svůj začátek většinou u klasických 

alkydových technologií, občas je „kličkující“, ovšem pokaždé vyžaduje jednoduché a 

účinné řešení. Vyvinuté produkty mají řadu zajímavých vlastností. Někdy jsou odlišné 

od klasických alkydů, mají své výhody, nejsou však univerzální a proto každý z nich 

se hodí pro určitou oblast aplikace. Obvyklá volba toho či onoho výrobku je vždy 

otázkou kompromisu vznášených požadavků na aplikační a  užitné vlastnosti.  

Pokusme se nyní podívat na některé zástupce těchto výrobků, vyvinutých pro 

formulaci vysokosušinových nátěrových hmot. 

Jako první produkt nové řady lze uvést vývojový produkt CHS-ALKYD TRIM 
551 N 80. Jedná se o speciální alkyd s řízenou molekulovou hmotností a 

kontrolovanou strukturou tuhých a flexibilních segmentů řetězců se střední olejovou 

délkou 55%, rozpouštěný v bezaromátovém benzínu Exxsol D 40. 

Vnější vzhled: Čirá viskózní žlutohnědá alkydová pryskyřice, rozpustná 

v lakovém benzínu, aromátech, xylenu,  esterech a ketonech. Fyzikální parametry a 

chemické vlastnosti  produktu jsou v níže uvedené tabulce:  

 
Tab 2.  

Obsah netěkavých 
podílů, % hm. 

Číslo kyselosti, 
mg KOH/g 

Viskozita, 
mPa.s/23 °C 

Barva, 
mg I2 /100 cm3 

80 < 8 1000-1500 < 22 
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Výsledky hodnocení lakových filmu tohoto alkydu jsou uvedené níže (pro 

porovnání v tabulce jsou uvedené hodnoty pro klasické rozpouštědlové alkydy S471 

X60, T501 W55 a M 552 X 60 o olejových délkách 47, 50 a 55%):  

 
Tab 3.  

Ukazatele CHS-ALKYD 
S471 X60 

CHS-ALKYD 
T501W55 

CHS-ALKYD  
TRIM 551 W 80 

CHS-ALKYD 
M 552 X 60 

Zasychání, h., do 
stupně: 
1 
2 
4 

 
3,0 
5,5 
24 

 
2 
6 
24 

 
4,0 
8,0 

13,5 

 
2,0 
3,0 

do 24 

Tvrdost kyvadlem, %: 
3.den 
10.den 
30.den 

 
8 

14 
29 

 
12 
25 
34 

 
14,1 
29,1 
44,2 

 
10,8 
20,4 

- 
Odolnost hloubením, 
mm: 
             10. den 
             30. den             

 
10 
10 

 
10 
10 

 
9,7 
10 

 
9,3 
- 

Odolnost úderu,  cm: 
             10. den 
             30. den             

 
100/20 
100/20 

 
40/5 
40/5 

 
50/5 
15/5 

 
100/100 

- 
Ohybová zkouška, 
mm: 
             10. den 
             30. den             

 
3 
3 

 
3 
3 

 
3 
18 

 
3 
- 

Mřížková zkouška, 
stupeň: 
             10. den 
             30. den             

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

Tloušťka  nátěru, µm: 
    široký plech 
    úzký plech 

 
40 – 50 
40 – 50 

 
30 - 40 
30 - 40 

 
50 - 65 
45 - 65 

 
30 – 40 
30 – 45 

 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že se lakařské a fyzikálně mechanické 

vlastnosti high solid CHS-ALKYDu TRIM 551 N 80 jsou obdobné jako u klasických 

středních alkydů. I když tento alkyd vykazuje o něco nižší houževnatost (má však 

vysokou tvrdost), pro řadu aplikací na kov je však stejně vhodný jako standardní 

střední a krátké alkydy. Alkyd vyniká vysokou transparencí, dobrým prosycháním, má 

přirozený lesk a velmi dekorativní vzhled. Je vhodný zejména pro vrchní, příp. 

jednovrstvé NH na kovy, ale lze jej použít i na dřevo.  



 

 98

Dalším naším produktem vyvinutém vloni je bezrozpouštědlový alkyd TRI 841. 

Jedná se o tallový alkyd o olejové délce 84%.  

Vnější vzhled: Čirá viskózní světle žlutá alkydová pryskyřice, rozpustná 

v lakovém benzínu, aromátech, xylenu, toluenu, esteru a ketonech. 

Fyzikální konstanty a chemické vlastnosti výše jmenovaného produktu jsou 

v níže uvedené tabulce:  

 
Tab 4.  

Číslo 
operace 

Obsah netěkavých 
podílů, % hm. 

Číslo kyselosti, 
mg KOH/g 

Viskozita, 
mPa.s/23 °C 

Barva, 
mg I2 /100 cm3 

05/04 98,85 5,87 2 830 15,5 

07/04 99,00 5,26 2 527 12,2 

08/04 99,06 4,78 2 525 14,3 

38/04 99,25 5,33 2 614 9,2 

57/04 99,35 5,42 2 702 8,7 

71/04 98,97 5,71 2 555 11,4 

 

Hodnocení zasychání bezrozpouštědlového alkydu TRI 841: 

 
Tab 5.  

Ukazatele Operace 
05/04 

Operace 
07/04 

Operace 
38/04 

Operace 
57/04 

Operace 
71/04 

Sikativace 5,0% hmotn. Nuodex Combi APB 
Zasychání, 
h., 
do stupně: 
1 
2 
4 
5 

 
 
 
4,0 
5,0 
6,5 
24 

 
 
 
4,0 
5,0 
6,5 
24 

 
 
 
4,0 
5,0 
6,0 
24 

 
 
 
4,0 
5,0 
6,0 
25 

 
 
 
4,0 
4,5 
6,0 
24 

 

Fyzikálně mechanické vlastnosti lakového filmu ChS Alkydu TRI 841 jsou 

uvedené níže: 
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Tab 6. 

Tvrdost 
kyvadlem, 
% 

Tloušťka 
filmu, 
µm 

Číslo 
operace 

3. 
den 

10. 
den

30. 
den 

Odolnost
úderu, 
cm 

Odolnost 
hloubením,
mm 

Ohybová
zkouška,
mm 

Mřížková 
zkouška, 
stupeň široký 

plech 
úzký 
plech

Sikativace  -  5,0 % hmotn. Nuodex Combi APB 

05/04 6,4 7,0 11,3 100/100 10 <3 0 23 20 
07/04 5,8 6,4 9,1 100/100 10 <3 0 21 27 
38/04 7,0 7,5 9,2 100/100 10 <3 0 38 31 
57/04 6,2 7,6 10,1 100/100 10 <3 0 65 60 
71/04 5,4 6,5 8,8 100/100 10 <3 0 23 30 

 

CHS-ALKYD TRI 841 nachází uplatnění jako pojivo pro nátěrové hmoty  

určené na dřevo a savé podklady. Je výhodný i pro antikorozivní nátěrové hmoty na 

rozměrné konstrukce, jako jsou střechy, stožáry a mosty, kde je třeba spojit 

dostatečnou tloušťku filmu, výbornou tažnost a nižší pracnost.  

Jako přiklad níže uvádíme vyhodnocení formulace nátěrové hmoty připravené 

na bázi ChS Alkydu TRI 841. Jedná se o syntetickou antikorozní nátěrovou hmotu na 

vzduchu zasychající určenou k aplikaci na ocelové podklady. Vzhled: hladký, slitý, 

bez bublin. Vlastnosti nátěrové hmoty:    OKP=40,7    VOC=230,6 g/l     Měrná 

hmotnost=1,652 g/cm3  

 

Lakařské hodnocení:   

 

Tab 7.  

Zasychání do stupně, hodin Tvrdost kyvadlem [%] 

1 2 3 4 5 3d 10d 20d 30d 

Tl. filmu 
[µm] NHZ   

TRI 841 
4 5 5 6 25 10 19 25 32 30 - 35 
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Hodnocení mechanických vlastností  (30. den): 

 
Tab 8. 

Tloušťka 
 filmu 
 [µm] 

Ohybová 
 zkouška 
 [mm] 

Odolnost 
 úderu   
[cm] 

Odolnost 
hloubením 
[mm] 

Přilnavost 

 
[stupeň] 

NHZ  - 
TRI 841  

50 - 60 <3 20/100 5,3 0 

 

Závěr 

Tolik tedy o dvou naších nových výrobcích  vyvinutých v poslední době. 

Samozřejmě, by bylo možno tento velmi krátký přehled rozšířit o další vyvinutá pojiva 

(TRIM 501, 601, , LRU 765 W 80). Ovšem takový obsah příspěvku by překročil daný 

časový limit. Konkrétní otázky prosím konsultujte se zástupcem Spolchemie, a.s.       

 

Nové typy alkydových pojiv Spolchemie a.s., Ústí nad Labem 

 Spolchemie a.s. Ústí nad Labem je největším výrobcem alkydových pojiv 

v ČR. V současné době nabízí široký sortiment  krátkých, středních a dlouhých 

rozpouštědlových alkydů a alkydových disperzí. Jedná se o pojiva, která jsou 

schopna konkurovat srovnatelným výrobkům předních zahraničních výrobců. 

V letošním roce Spolchemie  a.s. rozšiřuje sortiment o nový typ CHS-ALKYD SU 432 

X 60 a alkydových disperzí CHS-HYDROSPOL D 40 a CHS-HYDROSPOL D 60. 

 

CHS-ALKYD SU 432 X 60 

je unikátní krátký modifikovaný alkyd na bázi sojového oleje, pentaerytritolu a 

glycerinu s chemicky zabudovaným inhibitorem koroze. Je určen pro výrobu 

základních nátěrových hmot na vlhké a zkorodované povrchy. Zkorodovaným 

povrchem je samozřejmě míněn povrch bez volné rzi. Na bázi tohoto alkydu byly 

optimalizovány pomocí korozních testů formulace základních nátěrových hmot. 

Ochranná účinnost základních antikorozních nátěrových hmot byla hodnocena podle 

stupnice Heubach a výsledky porovnávány se špičkovými komerčními nátěrovými 
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hmotami určenými na zkorodovaný povrch. Formulační parametry  NHZ-43, OKP = 

35 % obj., OKP Heucophos ZPA = 8,5 % obj. 

 
Tab 9.  

Ochranná účinnost podle stupnice Heubach po 28 dnech  

ZNH 
 

v atmosféře 
s kondenzací vlhkosti 
v neutrální solné mlze 

CAU = (A+B+2C)/4 

v atmosféře s kondenzací  
vlhkosti s obsahem SO2 

CAU = (A+2C)/3 

Tloušťka filmu [µm]  [µm]  
Výrobce I 55 46 57 44 
Výrobce II 73 48 92 63 
Výrobce III 65 70 72 72 
NHZ-S43 83 74 79 43 
NHZ S43+3%hm. H2O 
na zkorodovaném  
plechu 

95 58 85 51 

 

Přehled norem: 

Zkouška v atmosféře s kondenzací vlhkosti v solné mlze ČSN EN ISO 9227 (03 8132) 

Zkouška v atmosféře s kondenzací vlhkosti s obsahem SO2  ČSN EN ISO 3231 (67 3096) 

Osmotické puchýřky /A/                                                               ASTM C 714-87 
Koroze v řezu /B/                                                                          ASTM D 1654-92 
Koroze podkladu /C/                                                                     ASTM D 610-85  
 

CHS-HYDROSPOL D 40 a CHS-HYDROSPOL D 60  

Jsou vodou ředitelné disperze na bázi sojového alkydu o olejové délce 40 a 

60%. Obsah netěkavých látek je 50 % hm., viskozita 500-1000 mPa.s a pH  7-9.   

Podstatou struktury je optimalizovaná kombinace zabudovaného tenzidu 

s optimalizovaným poměrem disperzního a ionomerního podílu, zabezpečujícím 

vysokou stabilitu disperze a dovolujícím vyrábět  i lesklé laky a emaily. 

Tyto nové výrobky doplní sortiment na vzduchu zasychajících alkydových 

disperzí Spolchemie a.s. s krátkými olejovými délkami. Nové typy alkydových  

disperzí jsou vysoce ekologické, protože neobsahují korozpouštědla. Navazují tak na 

úspěšný typ Hydrospol D 01, který rovněž neobsahuje pomocná rozpouštědla. Tato 

pojiva jsou určena pro výrobu základních nátěrových hmot, lazur a emailů. Dosahují 
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stejných lakařských vlastností  jako mají  rozpouštědlové  alkydy o srovnatelné 

olejové délce. 

 

Tab 10. Lakařské hodnocení alkydových pojiv,  sikativace Nuodex Combi LS  2 % 
hm. 

Zasychání do stupně Tvrdost kyvadlem  
[%] 

Tloušť
ka 

filmu Pojivo 

1 2 3 4 
 3d 10d 20d 30d [µm] 

CHS-
HYDROSPO
L D40 

1h 2h 4h 1d 12 25 30 31 40/40 

CHS-ALKYD 
S 401 X55*/ 2h 5h 12h 1d 12 21 31 33 40/45 
CHS-
HYDROSPO
L D60 

3,5h 5h 1d 30d 6 11 14 19 40/40 

CHS-ALKYD 
S 601 W60*/ 3,5h 5h 9d 30d 10 19 21 21 30/40 

Pozn.: */ sikativace Nuodex Combi HS  4,1 % hm. 

 

Závěr 

Blížící se rok 2007, a s ním přicházející razantní opatření ohledně užívání 

těkavých organických látek v nátěrových hmotách, nedává v podstatě mnoho šancí 

na výběr jak formulovat ekologicky přijatelná pojiva nátěrových hmot. Domníváme se 

však, že nové alkydové pryskyřice  Spolchemie a.s. Ústí nad Labem pomohou udržet 

a rozšířit aplikační možnosti  tohoto typu pojiv. Přispějí tak ke snížení ekologické 

zátěže a udržení významného podílu alkydových pojiv na evropské a celosvětové 

výrobě nátěrových hmot. 

 



 103

POJIVA PRO PRŮMYSLOVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY 
 

BINDERS FOR INDUSTRIAL COATINGS 
 
Josef Patrovský 
Bayer s.r.o., Praha 
 

Summary 
The paper talks about the ecological aspects for formulation of organic 
coatings. Bayer MaterialScience (BMS) offers wide spectrum of products 
for ekological coatings and for different industry applications. Overview of 
coatings systems from BMS  and selected polyisocyanates and polyols for 
formulation of 1K and 2K PUR are introduced.  
Key words: organic coatings, polyisocyanates 

 
 
Ekologické aspekty formulace nátěrových hmot 

Průmysl nátěrových hmot stojí v tomto období před změnami v oblasti 

formulace nátěrových hmot. Jak známo, v letošním roce přichází v platnost směrnice 

Decopaint EU (2004/42/EG). Povinností členských zemí EU je převést tuto směrnici 

do národních předpisů do 30.10.2005. Směrnice Decopaint uvádí limitní hodnoty 

VOC (obsah těkavých organických látek), které mohou obsahovat vybrané typy 

nátěrových hmot. Emisní limity jsou stanoveny k realizaci k 1.1.2007 a v druhé etapě 

k 1.1.2010.  

Dalším důležitým dokumentem, který se t.č. připravuje v rámci EU, je 

směrnice REACH. Tato směrnice má stanovit metody zkoušení chemických 

substancí. Cílem je sjednotit metodiku a certifikaci chemických substancí. Následně 

má být dosaženo přehledu o nebezpečnosti používaných chemických substancí, a s 

tím spojená opatření pro jejich manipulaci. V rámci této direktivy je diskutována 

většina chemických substancí, které jsou součástí formulací nátěrových hmot. Tato 

směrnice má vstoupit v platnost v roce 2006.  

Dalším bodem, který se t.č. projednává je omezení použití NMP (N-

metylpyrolidon). Tato látka se používá t.č. jako koalescent v některých vodou 

ředitelných nátěrových hmotách a je toxická. Snahou je vyřazení této nebezpečné 
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látky z formulací, event. její omezení, neboť její použití nad stanovenou hranici 

(dosud není určena) by mohlo znamenat označení nátěrové hmoty jako toxické.  

Bayer MaterialScience jako významný dodavatel pojiv pro nátěrové hmoty ve 

svých vývojových laboratořích připravuje nová pojiva, která splňují nebo budou 

splňovat požadavky výše uvedených směrnic. 

 

Přehled pojiv Bayer MaterialScience pro nátěrové systémy 

• Oxidativně zasychající - Alkydal, Bayhydrol 

• Vodou ředitelné disperze - Bayhydrol, Bayhydur 

• Bezrozpouštědlové systémy 2 K PUR - Desmodur/Desmophen 

• Highsolid - 2 K PUR - Desmodur/Desmophen, Alkydal 

• Moisture cure (vytvrzované vzdušnou vlhkostí ), 1 K PUR - Desmodur  

• Vypalovací systémy - Alkydal, Bayhydrol 

• UV vytvrzované - Bayhydrol, Roskydal  

• Práškové - Crelan, Rucote 

 

Vybrané produkty pro 2K PUR 

V příloze  uvádíme přehled vybraných produktů pro 2K PUR: 

• Polyizokyanáty HDI- biuret/trimer   -    Desmodur 

• Polyoly - polyestery/polyakryláty    -    Desmophen 

• Polyoly pro VHS systémy (100%)   -  Desmophen NH  

• Vodou ředitelné 2K PUR                -   Chemismus, reakční schéma 

Vedle vybraných výrobků máme k dispozici i další vývojové výrobky, které 

nejsou v uvedených  přehledech uváděny. Rádi poskytneme na vyžádání další 

informace.  

Cílem Bayer MaterialScience je nabídnout suroviny, které budou odpovídat 

výše zmíněným předpisům.  

Pro další informace se obracejte: na naše webové stránky: www.bayer-ls.de  

nebo na mailovou adresu josef.patrovsky.jp@bayer-ag.de 
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INHIBICE KOROZE POLYANILINEM VE VODOUŘEDITENÝCH 
EPOXIDOVÝCH A ALKYDOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 

 

INHIBITION OF CORROSION BY POLYANILINE IN WATER-BASE EPOXY 
AND ALKYD COATINGS 

 
Jitka Brodinováa, Andréa Kalendováa, Jaroslav Stejskalb, Petr Kalendaa 

aUniverzita Pardubice, Fakulta Chemicko – technologická, nám. čs. Legií 565, 532 10 
Pardubice, Česká republika, bÚstav makromolekulární chemie, AV ČR, Heyrovského 
náměstí 2, 162 06 Praha 6, Česká republika 
 

Summary 
The preparation, covering of ferrite particles and compare their 
anticorrosive efficiency with conductive polymer is investigated in the 
present paper. Iron oxides are of fundamental importance in the studies of 
the corrosion. It has been proved that conducting polymers, viz. 
polyaniline, may improve the anticorrosion protection of metals. The 
coating of such iron oxides with conducting polymers is a logical extension 
in the design of new anticorrosion pigments1. Quite generally the 
anticorrosive pigment efficiency depends not only on the chemical pigment 
composition but also on the type of binder used for dispersing the pigment. 
Key words: anticorrosive pigment, polyaniline, corrosion protection, 
conductive polymer 

 
 
Úvod 

Praktické využití vodivých polymerů jako je polyanilin, polypyrol a polythiofen 

byly předmětem zkoumání v mnoha oblastech. Ochrana oxidačně schopných kovů 

proti korozi je jeden z možných způsobů jejich využití2. Spousta metod korozní 

ochrany využívá nátěrové hmoty, ale většina z nich obsahuje látky nebezpečné 

životnímu prostředí. V důsledku toho je nutné nalézt jejich náhradu, která může mít 

zastoupení ve využití vodivých polymerů pro ochranu kovů v nátěrových hmotách. 

 

Experimentální část 

Polyanilin (PANI) se připravuje z vodného roztoku peroxydvojsíranu 

amonného jako oxidovadla a anilinu rozpuštěného ve zředěné kyselině fosforečné 

připravených odděleně. Po smísení obou roztoků v kádince při pokojové teplotě 

začne polymerace, kdy jednotlivé fáze procesu jsou provázeny změnou barvy 
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reakční směsi. Polyanilin pak vzniká jako film, který pokrývá nejen povrch pigmentu 

ponořeného  do reakční směsi (tzv. povrchová polymerace), ale také stěny reakční 

nádoby3. Teplotní průběh polymerace v závislosti na čase při těchto podmínkách je 

uvedena na obrázku 1.  
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Obrázek 1. Teplotní profil polymerace polyanilinu. 
 

V počáteční fázi polymerace se teplota prakticky nemění. Po pěti minutách se 

směs začne zahřívat, až teplota vzroste ke svému maximu, kdy polymerace končí. 

Po dosažení teplotního maxima směs začíná chladnout. 

 Z reakční směsi se pigment, na kterém je vyloučená vrstva polyanilinu 

fosforečnanu získá filtrací a pomocí zředěné kyseliny fosforečné je zbavena 

případných zbytků monomeru a oxidantu. Povrchově upravený pigment je proprán 

acetonem a sušen nejprve na vzduchu a poté při teplotě 60 oC. Vodivosti takto 

upravených antikorozních pigmentů polyanilinem fosfátem jsou uvedeny v tabulce 1. 

Materiály, které mohou být tímto způsobem pokryty filmem PANI, musí pouze 

odolávat kyselému prostředí polymerace. 

 Pro formulace nátěrových hmot byla vybrána vodouředitelná epoxidová 

pryskyřice a rozpouštědlová alkydová nátěrová hmota pro jejich filmotvorné vlastnosti 

a zejména díky snášenlivosti se všemi pigmenty včetně polyanilinu fosfátu.  
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Tabulka 1. Vodivost a složení pigmentů pokrytých PANI fosfátem. 

Antikorozní pigment 
Vodivost 

    [S/cm] 
 Antikorozní pigment 

Vodivost 
     [S/cm] 

Zn Fe2O4 3,08E-03  Zn0,6Ca0,4Fe2O4 3,05E-02 

Zn0,8Mg0,2Fe2O4 5,13E-04  Zn0,8Ca0,2Fe2O4 1,73E-02 

Zn0,2Mg0,8Fe2O4 4,93E-02  Zn γ-Fe2O4 6,41E-02 

Mg Fe2O4 4,95E-02  Zn0,8Mg0,2γ-Fe2O4 2,05E-02 

Ca Fe2O4 2,12E-02  Zn0,8Ca0,2 γ-Fe2O4 3,58E-02 
 

Přímé korozní zkoušky byly provedeny v solné a kondenzační komoře podle 

platných norem po dobu 1000 hodin. U testovaných vzorků byl po vyjmutí 

z korozních komor hodnocen stupeň koroze v ploše podkladu a  stupeň tvorby 

puchýřků na povrchu nátěru (Tabulka 2 a 3).  Koroze v ploše pod nátěrem byla 

hodnocena subjektivně porovnáním a přiřazením ke  vzorovým příkladům, které 

procentuelně znázorňují napadenou plochu chráněného materiálu. Stupeň 

puchýřovatění byl vyhodnocován ihned po ukončení expozice porovnáním se 

vzorovými příklady, které jsou rozděleny do 4 skupin podle velikosti a hustoty. 

 

Tabulka 2. Výsledky korozní odolnosti pigmentů v alkydové nátěrové hmotě  
(1000h Solná komora). 

Nepokrytý pigment Pigment pokrytý PANI Složení 
pigmentu 

 koroze v ploše 
[%] puchýřovatění koroze v ploše 

[%] puchýřovatění 

ZnFe2O4 

 

10 6M 3 4F 

Mg0.2 Zn0.8 Fe2O4  16 2D 1 _ 
Mg0,8Zn0.2 Fe2 O4  16 2MD 1 _ 

MgFe2O4  33 2D 16 _ 
CaFe2O4  10 4F 3 6F 

Ca0.4 Zn0.6 Fe2O4  10 4M 3 4F 
Ca0.2 Zn0.8 Fe2O4  10 2M 3 6F 

Zn γ-Fe2O4  >50 4F 33 6F 

Zn0,8Mg0,2 γ-Fe2O4  >50 2D 1 6F 

Zn0,8Ca0,2 γ-Fe2O4  33 2M 1 6F 
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Tabulka 3. Výsledky korozní odolnosti pigmentů v epoxidové pryskyřici  
(1000h Kondenzační komora ). 

Nepokrytý pigment Pigment pokrytý PANI Složení 
pigmentu 

 koroze v ploše 
[%] puchýřovatění koroze v ploše 

[%] puchýřovatění 

ZnFe2O4 

 

33 6D 16 4MD 

Mg0.2 Zn0.8 Fe2O4  16 6MD 10 4MD 
Mg0,8Zn0.2 Fe2 O4  16 6MD 10 6MD 

MgFe2O4  33 6MD 16 6MD 
CaFe2O4  16 2MD 10 2F 

Ca0.4 Zn0.6 Fe2O4  33 6M 3 4F 
Ca0.2 Zn0.8 Fe2O4  16 6M 1 2M 

Zn γ-Fe2O4  >50 6F 16 2M 

Zn0,8Mg0,2 γ-Fe2O4  33 4M 16 4M 

Zn0,8Ca0,2  γ-Fe2O4  33 2MD 10 2MD 

D (dense - hustý) je označena největší hustota, MD (medium dense - středně hustý), 
M (medium - střední velikost) a nejmenší hustotu označuje písmeno F (few - málo).  
 
 
Závěr 

Cílem tohoto zkoumání byla syntéza polyanilinového filmu chemickou oxidací 

na povrchu antikorozního pigmentu spinelového typu a porovnání jejich antikorozních 

účinností v alkydovém a epoxidovém pojivovém systému. Na základě testování 

antikorozních nátěrů neupraveného a povrchově upraveného pigmentu došlo 

k zesílení antikorozního účinku u připravených nátěrových hmot pigmentovaných 

právě ferity s povrchovou úpravou vodivým polymerem. 
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ORGANICKÉ  PIGMENTY 
 

ORGANIC  PIGMENTS 
 

Lubomír Cihlo 
Oddělení technický servis - Pigmenty, závod Synthesia, Pardubice - Rybitví 
 

Summary 
Mnohé organické pigmenty jsou vyráběny již poměrně dlouho. Přesto jsou 
stále hledány výrobky s novými technickými a technologickými 
vlastnostmi. U řady produktů byly vyrobeny formy transparentní nebo 
naopak kryvé, typy pigmentů s dobrými rheologickými vlastnostmi i formy 
s kontrolovanou velikostí částic. V příspěvku jsou uvedeny produkty ze 
sortimentu výrobního závodu Synthesia, které vykazují některé 
z uvedených moderních vlastností. 
Key words :  Organic Pigments 

 
 
Úvod 

Mnohé organické uměle syntetizované pigmenty jsou vyráběny déle než sto 

let. V průběhu času se požadavky na pigmenty měnily a byly hledány produkty 

stejného chemického složení, ale s naprosto rozdílnými - pro konkrétní 

použití výhodnějšími vlastnostmi. Toto hledání dokonalosti postihlo nejen pigmenty 

vpravdě historické, ale i produkty modernější. Některých efektů je dosahováno přímo 

při synthese buď vedením synthesy nebo přídavkem povrchově aktivních látek do 

syntézy, přičemž přítomnost povrchově aktivních látek ovlivňuje tvorbu krystalů. 

Dalších efektů např. užší křivky rozložení velikosti částic, se dosahuje při 

kondicionaci. Některé vlastnosti jako je např. mezní hodnota velikosti částic se 

dosahuje až v následných operacích jako je mletí. Nutno konstatovat, že neexistuje 

univerzální recept, jak požadovaných efektů dosáhnout. Úspěšné dořešení 

požadavků je převážně dáno velkou zkušeností syntetiků. Protože jde nezřídka o 

empiricky zjištěné postupy, bývá výzkumník  postaven před nelehký úkol.  
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Pigmenty s novými vlastnostmi 

Pigmenty s novými vlastnostmi v sortimentu výrobního závodu Synthesia se 

rekrutují z více chemických skupin a tím je také dáno, že postupy vedoucí k dosažení 

požadovaných cílových vlastností nelze zobecňovat. Naše nové pigmenty jsou z 

chemických skupin pigmentů 

• Azopigmentů 

• Benzimidazolonových 

• Disazokondenzačních 

• Antrachinonových 

• DPP Pigmentů 

 

Versalová žluť H4G (PY 151) 

Je benzimidazolonová žluť, která svými rheologickými vlastnostmi umožňuje 

dosáhnout plnění 25 -30 % pigmentu v nátěrové hmotě při zachování dobrých 

rheologických vlastností i lesku nátěrových hmot.  Svým brilantním středně žlutým 

odstínem se nabízí jako vhodná náhrada chromových žlutí. Termostabilita umožňuje 

použití do vypalovacích NH a práškových nátěrových hmot - použití je však omezeno 

na systémy PES/TGIC a hybridní systémy. Nevýhodou pigmentu je nízká odolnost 

vůči alkáliím.  

 

Versalová žluť 5GXS  (PY 74) 

V minulosti jste se v našem sortimentu setkávali s dvěma formami pigmentu 

PY 74 a sice s kryvou verzí této chemické konstituce - Versalovu žlutí 2GXD a 

transparentnější verzí Versalovu žlutí 5GXW. Tyto dva pigmenty mají nyní další verzi 

Versalovou žluť 5GXS  - silnější a v plném tónu prakticky transparentní. Všechny 

verze lze použít jak pro nátěrové hmoty, tak pro tiskové barvy. Výběr typu pigmentu 

záleží na požadovaném cílovém efektu. Používání PY 74 se v oblasti nátěrových 

hmot v poslední době rozšiřuje s ohledem na vyšší světlostálosti ve srovnání 

s jednoduchými azopigmenty (PY1) právě díky kryvé formě pigmentu.   
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Versalová žluť 4G  (PY 155) 

Do sortimentu byl zařazen disazokondenzační pigment Versalová žluť 4G. Už 

zmínka o chemické povaze pigmentu naznačuje, že jde o tzv. HPP pigment určený 

pro náročnější použití, t. j. tam kde je nutná vyšší termostabilita, lepší chemické 

odolnosti a stálost vůči rozpouštědlům eventuálně tvrdidlům. Pro oblast práškových, 

vypalovacích nebo správkových  NH jde o ideální pigment. 

 

Versalová červeň DP2G  a  Versalová červeň DP3G  (oba PR 254)           

Největší novinkou jsou diketo-pyrolo-pyrolové pigmenty PR 254 Versalová 

červeň DP2G a Versalová červeň DP3G. Oba pigmenty splňují požadavek na 

brilantnost jásavě červeného odstínu tzv. ferrari červeně. Pigmenty se liší svojí 

vydatností., přičemž DP3G je vydatnější. Světlostálosti obou pigmentů jsou 

vynikající. 

 

Versalová červeň A2BN (PR 177) 

Dalšími novinkami jsou inovace pigmentů, které jste v našich vzorkovnicích už 

v minulosti nalezli. Jde především o Versalovou červeň A2BN. Nyní má chemicky 

totožný produkt jiné vlastnosti - vyšší vydatnost a je v plném tónu prakticky 

transparentní. Použití nalézá v oblasti plnotónových NH, ale i v metalizovaných 

lacích pro OEM. 

 

Versalová červeň FGRD (PR 112)      

PR 112 se může vykytovat ve formách transparentních i kryvých. Naše 

Versalová červeň FGRD je nově připravená v kryvá forma, která je obvykle žádána 

do nátěrových hmot. Jde o pigment s jasným žlutavým tónem, přičemž odstín má 

velmi dobrou stálost na světle. Pigment začíná i v našem státě s ohledem na 

světlostálost postupně vytlačovat tolik oblíbený pigment PR2. Dobrou vlastností je 

také nízký obsah PCB, který je u tohoto pigmentu garantován v max. výši do 50 ppm. 
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Versalová červeň F6RW (PR 57:1) 

Další novinkou je pigment, který nemá pro oblast nátěrových  hmot zvláště 

velký význam, je Versalová červeň F6RW. Je určen pro vodné tiskové barvy a 

způsob stabilizace zabraňuje v alkalickém prostředí přechodu na formu ve vodě 

nestabilní. 

 

Versalová žluť 3GF  (PY 93) 

Novinkou je i  Versalová žluť 3GF, která sice po chemické stránce rovněž není 

novinkou. Navazuje na dřívější produkty s názvy Vesalová žluť 3G a Vesalová žluť 

3GN. Nové u tohoto pigmentu je finální zpracování, které zaručuje, že maximální 

velkost částic se pohybuje kolem 12 µm. Tím je zaručena vynikající 

dispergovatelnost v taveninách polymerů ( mám  nyní na mysli především polymerů 

pro syntetická vlákna). Uvedenou vlastnost je možno využít například při výrobě 

práškových nátěrových hmot. Garantovaná maximální velikost částic napomáhá 

snížení tzv. hodnoty filtračního testu - významnou to vlastnost při výrobě 

pigmentových koncentrátů pro vlákna. 

 

Versalová žluť GRF  (PY 95) 

Poslední novinkou je Versalová žluť GRF, která sice po chemické stránce 

navazuje na dřívější produkt s názvem Vesalová žluť GR.  I u tohoto pigmentu je 

novinkou finální zpracování, které zaručuje, že maximální velkost částic se pohybuje 

kolem 12 µm. Cílem zmíněných úprav bylo jako u Versalové žlutě 3GF zlepšení 

dispergovatelnosti v taveninách polymerů. Pigment lze použít při výrobě práškových 

nátěrových hmot. 

 

Literatura  

Firemní materiály výrobního závodu Synthesia 
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VLIV VYBRANÝCH MĚDNATÝCH PIGMENTŮ NA VLASTNOSTI 
OLEJOVÉHO FILMU 

 

THE INFLUENCE OF SELECTED COPPER BASED PIGMENTS ON THE 
PROPERTIES OF OIL FILMS 

 
Barbora Dyková 

Ústav chemické technologie restaurování památek FCHT, Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze                  

 
Summary 

The article is focused on the influence of selected copper based pigments 
on the polymerization and degradation of linseed oil. The study covers the 
influence of historic pigments as malachite, azurite and copper acetate 
and the influence of modern synthetic pigments as phthalocyanine blue 
and phthalocyanine green on the properties of linseed oil.  The course of 
thermal oxidation and degradation of paint films was studied using 
chronogravimetry and FTIR spectroscopy. On the basis of the results, the 
factors influencing the mechanism of oxygen-mediated polymerization and 
degradation of linseed oil in the presence of copper based pigments are 
discussed. 
Key words: copper based pigments, linseed oil, ageing, FTIR 
spectroscopy 

 
 
Úvod [1] 

Již záhy po rozšíření olejomalby začali malíři pozorovat, že některé pigmenty 

ovlivňují dobu potřebnou k zasychání barvy. Poznatky o zpomalování a urychlování 

tuhnutí si malíři předávali z generace na generaci aniž by potřebovaly tento jev zcela 

objasnit. Teprve s rozvojem průmyslu nátěrových hmot na přelomu minulého století 

započal hlubší výzkum jednotlivých vlivů na tuhnutí olejových barev. Sledování 

průběhu polymerace a procesů vedoucích k degradaci olejových filmů umožňuje 

řada analytických metod a s jejich rozvojem je možné podrobněji nahlížet na tyto 

procesy ovlivněné různými faktory.  

Nicméně stále zůstává stárnutí olejových filmů v přirozených podmínkách 

procesem časově náročným a poměrně složitým, protože řada vlivů působí na 

pigmentovou pastu současně. Volí se proto většinou pokusy, které probíhají za 

definovaných podmínek nebo jsou užívány metody umělého urychleného stárnutí za 

zvýšené teploty, při působení UV záření apod. Modelové reakce, sestavené na 
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základě těchto pokusů, nemusí být vždy shodné s reakcemi, které probíhají 

v barevné vrstvě obrazů. Pomáhají vsak objasnit některé empirické zkušenosti a na 

jejich základě je možné se vyvarovat případných chyb při experimentování 

s moderními materiály, které nejsou prověřeny staletou praxí jako klasické umělecké 

barvy a pigmenty. 

 

Použité materiály  
Ve své práci jsem se zabývala studiem měďnatých pigmentů, které se  

objevovaly v malířství již ve starém Egyptě, jako malachit a azurit, dále pak 

měděnkou, která byla známá ve starověkém Řecku a Římě.  

Do studia byly zařazeny i moderní synthetické pigmenty, phthalocyaninová 

modř a zeleň, které představovaly nástup zcela nových pigmentů v první polovině 20. 

století.  

 

Příprava vzorků 
V práci byly použity pigmenty od firmy Kremer – Pigmente a rafinovaný lněný 

olej od firmy Umton Barvy.  

Byly připraveny směsi lněného oleje s jednotlivými pigmenty tak, aby obsah 

mědnatého kationu ve směsi byl cca 2 hm %.  Pro lepší homogenizaci a  snazší 

natahování na skleněné destičky byl k pastám s malachitem, azuritem a měděnkou 

přidán earosil a to v koncentraci 5 hm %. 

 

Vlastnosti pigmentů  
U všech použitých pigmentů byly měřeny vybrané chemické, fyzikální a 

morfologické vlastnosti.  Byla stanována hustota podle normy ČSN EN ISO 787-10, 

spotřeba oleje byla provedená podle ČSN EN ISO 787 - 5, hodnota pH suspenze 

pigmentů byla stanovena podle normy ISO 797-9.  

U pigmentů byla také zjišťována jejich rozpustnost v organické fázi za použití 

kyseliny 2-ethylhexanové, kdy byl odebraný roztok analyzován za použití rentgenové 

fluorescenční spektrometrie.  

Mikroskopická pozorování pigmentů přinesla informace o jejich morfologických 

vlastnostech. Měřené vlastnosti pigmentů jsou shrnuty v tabulce 1. 
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Tabulka 1.Vlastnosti pigmentů [2,3]. 

 azurit malachit měděnka Phthalocyani
n. modř 

phthalocyani
n. zeleň 

hustota 
[g. cm-3] 2,281 2,929 1,945 1,37 1,56 

spotřeba oleje 
[g na 100 g vz.] 32,1 56,9 49,1 66,99 51,36 

pH suspenze 6,51 6,67 5,02 6 - 7 7 - 8 
rozpustnost v 
org. fázi [hm. %] 0,103 0,722 1,000 -a) -a) 

velikost částic 
[µm] 62,5 <1 50 <1 <1 

a)rozpustnost v organické fázi u phthalocyaninových pigmentu nebyla měřitelná 

 

 

Metody studia   
Průběh polymerizace a degradace olejových filmů byl studován vybranými 

analytickými metodami, kdy v následujících odstavcích jsou shrnuty výsledky získané 

chronogravimetrickou analýzou a měřením metodou infračervené spektrometrie. 

 

Chronogravimetrie [2,3,4] 
Chronogravimetrická analýza je založena na sledování změn hmotnosti 

olejového filmu při konstantní teplotě. Umožňuje sledovat průběh oxidace i 

degradace olejového filmu. Po počáteční indukční periodě dochází k oxidaci 

olejového filmu, molekuly kyslíku se vážou do hydroperoxidů a přírůstek hmotnosti je 

kvantitativním ukazatelem rychlosti reakce.  

Postupně začne oxidačním procesům konkurovat degradace, při níž z filmu 

odcházejí nízkomolekulární těkavé produkty. Znaménko změny hmotnosti závisí na 

převládajícím procesu. V další fázi již degradace řádově převyšuje oxidaci a 

hmotnost olejového filmu se snižuje. Ze sklonu křivky v první fázi je tedy možné 

usuzovat na rychlost oxidace, ze sklonu v závěrečné fázi pak na rychlost degradace 

olejového filmu.  

Velmi dobrou porovnávací hodnotou je čas dosažení maxima přírůstku 

hmotnosti. O časech potřebných k dosažení maxima přírůstku hmotnosti 

připravených pigmentových past informuje tabulka 2. 
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Tabulka 2.Čas potřebný k dosažení maximálního přírůstku hmotnosti pro olejové 
filmy s pigmenty. 

složení olejového filmu koncentrace 
pigmentu [%] 

stárnutí při teplotě 
40 ° C 
 t [hod] 

lněný olej s aerosilem +  
azurit 5 56 
malachit 5 38 
měděnka 5 7 
lněný olej +  
phthalocyaninová modř 17,5 48 
phthalocyaninová zeleň 30 57 

 

 

Výsledky měření jsou rovněž patrné z grafu 1 a 2, ve kterých jsou 

zaznamenány chronogravimetrické křivky pigmentových past.  

Z výsledků vyplývá, že všechny použité pigmenty urychlují proces tuhnutí 

olejového filmu.  

Polohy maxima hmotnostního přírůstku jsou u všech filmů s pigmenty 

posunuty, kdy největší posun byl zaznamenán u filmu s měděnkou, případně 

malachitem.  

U zbývajících pigmentů se polohy maxim vzájemně příliš neliší.   

Všechny pigmentované filmy vykazují rychlý přírůstek hmotnosti na rozdíl od 

nepigmentovaných olejových filmů, kde je zachycena počáteční indukční perioda. 

Z grafů lze rovněž usuzovat na rychlost degradace filmů vlivem pigmentů.  

Je patrné, že k nejrychlejšímu poklesu hmotnosti dochází u filmů 

pigmentovaných měděnkou a největší pokles hmotnosti byl zaznamenán u filmů 

s malachitem. 
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Graf 1. Chronogravimetrické křivky lněného oleje bez přídavku pigmentů; ◊ = azurit, 

 = malachit, � = měděnka, × = phthalocyaninová modř, ○ = phthalocyaninová 
zeleň. 
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Graf 2 . Chronogravimetrické křivky lněného oleje s přídavkem pigmentů;  = lněný 
olej,  ◊ = lněný olej s aerosilem.  
 
 

Infračervená spektrometrie[2,3,5] 

Metodu infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací lze využít pro 

sledování průběhu oxidace a schnutí olejových filmů, ale také ke studiu 

degradačních procesů v tomto filmu. Změny, ke kterým ve filmu dochází, jsou 
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znatelné v infračervených spektrech. V levé části spektra nestárnutého lněného oleje 

dominují alifatické vibrační pásy kolem 3000 cm-1 , které přísluší vysokému obsahu 

CH2 a CH3 skupin v masných kyselinách. Zvláště významný pro pozorování průběhu 

oxidace a tuhnutí olejového filmu je absorpční pás 3009 cm-1, který přísluší 

nenasyceným nekonjugovaným cis vazbám v molekulách triglyceridů v oleji a který 

postupně během polymerizace oleje mizí. Další změnou, kterou lze snadno ve 

spektrech pozorovat je tvorba absorpčního pásu 3440 cm-1 , který přísluší alkoholům. 

Intenzivní pás 1745 cm-1 , který odpovídá karbonylovým skupinám v esterových 

vazbách molekul triglyceridů oleje se s přibývajícím množstvím degradačních 

produktů postupně rozšiřuje. Důvodem je tvorba pásů, které se ve spektru s tímto 

pásem překrývají. Jsou to pasy dalších sloučenin s karbonylovou skupinou, které v 

pigmentové pastě vznikají jako degradační produkty, tedy pasy karboxylových 

kyselin, aldehydů, ketonů, laktonů nebo anhydritů. Na obrázku 1 jsou spektra 

nestárnutého lněného oleje a oleje stárnutého po dobu 31 dní,  kde jsou tyto změny 

patrné.  

 

 
 

Obrázek 1. Infračervené spektrum lněného oleje. 

 

Přídavek pigmentů nemá většinou vliv na čitelnost spekter ve výše uvedených 

spektrálních oblastech a proto je metoda infračervené spektrometrie vhodná i pro 

studium pigmentových past. Vliv pigmentu lze pozorovat zejména v oblasti kolem 
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1740 cm-1, kde v závislosti na typu použitého pigmentu dochází k podstatným 

změnám , a to jak v šířce tak v poloze absorpčního maxima pásu. Na obrázku 2 jsou 

uvedené detaily významných oblastí spekter lněného oleje s přídavkem 

phthalocyaninové modře, na kterých je patrna jejich změna v čase.  

 

 
 

 
                                                                         vlnová délka (cm-1)  
 

Obrázek 2. Infračervená spektra lněného oleje s phthalocyaninovou modří  

 

 

Shrnutí 
Z výsledků vyplývá, že použité pigmenty působily jako katalyzátory reakcí 

probíhajících během tuhnutí olejového filmu. Pigmenty se v závislosti na svých 

vlastnostech mohou uplatňovat jako homogenní i heterogenní katalyzátory. U 

malachitu a phthalocyaninové modře lze z hodnot spotřeby oleje pigmentem a 

vzhledem  k  malé velikosti jejich částic uvažovat o výrazném podílu heterogenní 

   0 dní 
  3 dny 
 15 dní 
 36 dní 
 66 dní 
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katalýzy. Měděnka a malachit vykazovaly  největší rozpustnost v organické fázi (tab. 

1) a lze tedy usuzovat, že se v jejich přítomnosti uplatňovala ve velké míře také 

homogenní katalýza. Vysoká rozpustnost výše uvedených pigmentů by mohla 

částečně objasňovat vyšší podíl degradačních reakcí v přítomnosti obou pigmentů. 

Je možné, že oba pigmenty reagují se vynikajícími degradačními produkty a urychluji 

tak proces degradace. Tuto domněnku by však bylo třeba potvrdit dalšími měřeními.  

Infračervená spektra uvedená v této práci  dokumentuji procesy probíhající 

v olejovém filmu. Ze změny nebo z poměrů intenzit jednotlivých absorpčních pásů  je 

možné usuzovat také na rychlost průběhu polymerizace a na množství degradačních 

produktu vznikajících v olejovém filmu. Vzhledem k tomu, že se významné absorpční 

pásy navzájem překrývají, je tato metoda poměrně náročná a zdlouhavá a výsledky 

získané těmito výpočty prozatím neodpovídají předpokladům .   

 

 

Závěr 
 V této práci byl sledován vliv měďnatých pigmentů na polymerizaci a 

degradaci lněného oleje. Z výsledků je patrná katalytická účinnost pigmentů, kdy na 

základě jejich vlastností lze předpokládat, že jejich katalytický účinek probíhá jak 

homogenním tak heterogenním mechanizmem. Sledování průběhu stárnutí olejových 

filmů pomocí infračervené spektrometrie s Fourierovou transformací poskytlo řadu 

zajímavých výsledků, jejichž zpracováním je třeba se nadále podrobněji zabývat.  
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ANTIKOROZNÍ NÁTĚROVÉ HMOTY S OBSAHEM KOVOVÝCH PIGMENTŮ 
 

ANTICORROSIVE COATINGS WITH CONTENT OF METALLIC PIGMENTS 
 

Pavel Prokeš, Andréa Kalendová 
Ústav polymerních materiálů FCHT, Univerzita Pardubice 
 

Summary 
This work deals with investigating anticorrosive coatings containing 
content of metallic pigments. 18 sorts of epoxy resin-based coatings, 
which different in a content and kind of metallic pigments or non-metallic 
pigment were prepared. The effeciensies of these systemes were 
evaluated on the basic of physicomechanical properties and coating 
stabilities towards corrosion atmosphere. 
Key words: pigment volume concentration (PVC), metall pigment, 
anticorrosion efficiency, corrossion of metals, anticorrosive pigment 
 
 

1 Úvod 

 Ve styku s okolním prostředím podléhají téměř všechny materiály, kterých 

člověk používá, korozi. V ČR se  roční ztráty způsobené korozí kovů odhadují na 

desítky miliard korun.  

 Dnes je vývoj v oboru nátěrových hmot a jejich aplikací silně ovlivněn 

požadavky na ekologickou nezávadnost. Kladení důrazu na snižování obsahu  

těkavých látek a odklon od toxických antikorozních pigmentů na bázi  olova a chrómu 

a právní omezení uložená na jejich aplikaci odstartovala rozsáhlý výzkum 

netoxických antikorozních pigmentů. 

 Mezi významné netoxické kovové antikorozní pigmenty patří například 

práškový zinek, u kterého je využíván bariérový a elektrochemický mechanismus 

antikorozní ochrany. 

 Oblastí dalších kovových pigmentů a jejich aplikací do nátěrových hmot na 

bázi epoxidové pryskyřice se zabývá  tento příspěvek. 
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2 Experimentální část 

 Pro připravované nátěrové hmoty byla použita epoxidová pryskyřice CHS 

EPOXY 210 x 75 a tvrdidlo TELALIT 160 v poměru 100 : 40.  Modelové nátěrové 

hmoty byly formulovány na výsledný kvocient Q ([OKP/KOKP].100) = 60%. V případě 

kombinace dvou pigmentů bylo přidávané množství prvního pigmentu upraveno na 

hodnotu objemové koncentrace pigmentu (OKP) 10, 20, 30% a množství druhého 

pigmentu upraveno tak, aby výsledný kvocient Q = 60%.  

 Použité pigmenty byly následující : zinkový prach, práškový hliník, práškový 

hořčík, prášková měď, práškový grafit. 

 U daných pigmentů byla určena distribuce částic, měrná hustota (g/cm3), 

spotřeba oleje a vypočtena kritická objemová koncentrace pigmentu (KOKP). 

  Nátěrové hmoty byly testovány přímými zrychlenými korozními testy 

v kondenzační komoře s povšechnou kondenzací vody, cyklické korozní zkoušce 

v kondenzační komoře za přítomnosti SO2 a cyklické korozní zkoušce v kombinované 

komoře se solnou mlhou a nepřímými korozními metodami.  

 U všech nátěrových filmů bylo prováděno měření lesku, stanovení přilnavosti 

nátěru mřížkovou metodou (ČSN ISO 2409) na skle a ocelovém panelu před a po 

expozici, stanovení odolnosti nátěru při úderu (ČSN ISO 6272), stanovení odolnosti 

nátěru při ohybu (ČSN ISO 1519), stanovení odolnosti nátěru při hloubení 

v Erichsenově přístroji (ČSN ISO 1520) a měření povrchové tvrdosti nátěrů. 

 

3 Výsledky a diskuze 

 Výsledky mechanických zkoušek nátěrových filmů v ohybu, úderu z rubové 

strany, hloubením na Erichsenově přístroji a přilnavosti na skle byly porovnány 

společně. 

  Ze získaných výsledků lze usuzovat na výbornou mechanickou odolnost všech 

připravených nátěrů (Graf 1.), i když mírně zhoršená celková mechanická odolnost 

se ukázala u nátěrových filmů pigmentovaných práškovou mědí a práškovým 

hořčíkem. Výbornou celkovou mechanickou odolnost vykazoval samozřejmě také 

samotný vytvrzený epoxid. 
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Graf 1. Celková odolnost nátěrů při mechanických zkouškách. 
  

  Z celkového pohledu na tvrdost nátěrů lze říci, že nejnižší tvrdosti dosahovaly 

nátěrové filmy pigmentované nekovovým pigmentem (práškovým grafitem) a největší 

tvrdosti dosahovaly nátěr samotného vytvrzeného pojiva. Z pigmentovaných nátěrů 

to byl nátěrový film obsahující samotný zinek pigmentovaný na Q = 60%. 

 

Výsledky přímých korozních zkoušek 

 V celkovém pohledu na antikorozní účinnosti po expozici nátěrů 

v kombinované komoře vykazovaly nejnižší antikorozní účinnost nátěry 

pigmentované práškovým hořčíkem. Nejvyšší antikorozní účinnosti u 

pigmentovaných nátěrů bylo dosaženo u nátěrového filmu obsahujícího práškový 

hliník pigmentovaný na Q = 60% a nátěr s kombinací práškového hliníku se 

zinkovým prachem pigmentovaným na OKP 30%. Při porovnání nátěrů 

pigmentovaných kovovými pigmenty s grafitem bylo zjištěno, že nátěry pigmentované 

práškovým hliníkem, práškovou mědí vykazovaly větší antikorozní účinnost než 

nátěry pigmentované grafitem, na rozdíl od nátěrů pigmentovaných práškovým 

hořčíkem, které měly nižší antikorozní účinnost než nátěry pigmentované grafitem.  

 Nejnižší účinnosti v kondenzační komoře bylo dosaženo u nátěrového filmu 

pigmentovaného práškovým hliníkem na Q = 60% a nejlepšího výsledku dosáhly 
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nátěrové filmy s obsahem práškového grafitu a práškového hliníku pigmentované 

práškovým zinkem na OKP 30%.  

 Při korozní zkoušce v kondenzační komoře s přítomností SO2 dosáhly 

nejlepších výsledků nátěry pigmentované práškovým zinkem na Q = 60% práškovým 

grafitem a zinkovým prachem na OKP 20% a 30%. Naopak nejhorších výsledků 

dosáhl nátěrový film pigmentovaný práškovým hliníkem na Q = 60%. 

 Při komplexním zhodnocení korozních zkoušek byly vyhodnoceny výsledky 

celkové antikorozní účinnosti z kombinované komory se solnou mlhou, kondenzační 

komory s povšechnou kondenzací vody a kondenzační komory s přítomností SO2. 

Bylo zjištěno, že se zvyšujícím se OKP zinku, respektive s klesajícím množstvím 

dalšího pigmentu v připravených nátěrech rostla antikorozní účinnost . 
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Graf 2. Komplexní antikorozní účinnost pro kombinovanou, kondenzační a 
kondenzační komoru s přítomností SO2. 

 

4 Závěr 

 Na základě výsledků fyzikálně – mechanických vlastností nátěrových hmot se 

osvědčily všechny testované nátěrové hmoty s tím, že mírně zhoršené vlastnosti 

vykazovaly nátěrové filmy pigmentované práškovou mědí a to i v kombinaci 

s práškovým zinkem a nátěry pigmentované práškovým hořčíkem též v kombinaci se 

zinkovým prachem.   
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 Ze srovnání výsledků ze všech přímých korozních zkoušek vyplývá, že 

nejlepších výsledků dosáhly nátěry s kombinací práškového hliníku a zinkového 

prachu na OKP 30%, také nátěry s obsahem práškové mědi a zinkového prachu na 

OKP 30%, dále nátěry s obsahem práškového grafitu a zinkového prachu na OKP 

30% a rovněž nátěry s obsahem práškového hořčíku se zinkovým prachem na OKP 

30%. Z  uvedených nátěrů potom nejlepších výsledků dosáhl nátěr pigmentovaný 

práškovým hliníkem a práškovým zinkem na OKP 30% a naopak nejhorší výsledky 

prokázal nátěrový film pigmentovaný práškovým hořčíkem v kombinaci se zinkovým 

prachem na OKP 30%. 

 U všech připravených řad pigmentů při komplexním hodnocení byla 

pozorována  souvislost mezi OKP zinku v těchto nátěrech a antikorozní účinností. Při 

komplexním hodnocení korozních zkoušek bylo zjištěno, že se vzrůstajícím OKP 

zinku v nátěru, respektive s klesajícím množstvím druhého pigmentu v nátěru, což 

byly práškový hliník, práškový grafit, prášková měď, práškový hořčík, rostla 

antikorozní účinnost.    

 Při porovnání vlastností nátěrů pigmentovaných pouze kovovými pigmenty a 

nátěrů pigmentovaných nekovovým pigmentem (práškovým grafitem) a jeho 

kombinací se zinkovým prachem bylo dosaženo obdobné antikorozní účinnosti. 

Výjimkou byly nátěry pigmentované práškovým hořčíkem  na Q = 60% a nátěry 

pigmentované práškovým hliníkem na Q = 60%, kde měl nátěr obsahující pouze 

práškový grafit pigmentovaný na Q = 60% vyšší antikorozní  účinnost. 

 Závěrem lze tedy konstatovat, že kombinací v hodného kovového pigmentu se 

zinkovým prachem lze dosáhnout vyšší antikorozní účinnosti nátěrové filmu, než u 

nátěrového filmu pigmentovaného pouze samotným zinkem na Q =  60%. 
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HUNTSMAN TIOXIDE 
INOVOVANÉ PRODUKTY A ZLEPŠENÍ 

 

HUNTSMAN TIOXIDE 
INNOVATIVE PRODUCTS AND INCREMENTAL IMPROVEMENTS 

 
Paul F. Dietz 
Huntsman Tioxide, Billingham, England 
 
 
During 2004 Huntsman Tioxide introduced two innovative products to the coatings 

and plastics markets, TIOXIDE TR52 and TIOXIDE TR38. 

 
TIOXIDE TR52 is a high opacity, high gloss pigment developed specifically for 

printing ink applications and which marks a step change in the opacity/gloss balance 

that has often been the limiting factor in printing ink development. Due to its unique 

design and production process, TIOXIDE TR52 can also give outstanding 

performance in high gloss decorative coatings, particularly in waterborne gloss where 

the combination of high opacity and tinting strength with high gloss gives the paint 

formulator new freedoms to explore. 

 

TIOXIDE TR38 is a free-flowing, low dust pigment designed for plastics applications, 

however it is also developing acceptance for use in interior powder coatings. The 

unique properties of TIOXIDE TR38 allow for increased throughput, shorter clean-

down times, lower dusting, improved metering and less waste and the pigment 

design ensures optical properties remain unchanged. 

 

As well as designing and developing innovative new products, Huntsman Tioxide 

continues to incrementally develop its current grade family with industry favourites 

such as TIOXIDE TR92, TIOXIDE TR85 and TIOXIDE R-HD2 undergoing continual 

development to maintain their leading edge competitiveness and to deliver excellent 

value to our customers. 

 



 

 127

KALCINOVANÉ KAOLINY Z TUZEMSKÝCH ZDROJŮ A PERSPEKTIVY 
JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝROBĚ NÁTĚROVÝCH HMOT 

 

CALCINED CHINA CLAY FROM DOMESTIC SOURCES AND 
PERSPECTIVES THEIR UTILIZATION FOR COATINGS PRODUCTION 

 
Petr Koutník, Oleg Bortnovsky, Petr Bezucha, Petr Antoš, Gabriela Šťávová, Marina 
Poslednía, Pavel Roubíčekb 

aVýzkumný ústav anorganické chemie a.s., Ústí nad Labem, bČLUZ, Nové Strašecí 
 

Summary 
Using china clay calcination at temperature 550 – 1350 °C and next 
grinding were prepared pigments with different physicochemical 
properties. There were described dependences of specifical surface, 
structure and whiteness of china clay on calcination temperature. Reach 
resultes were compared with observed differences in mineralogical china 
clay composition. Properties of prepared china clay were interpreted from 
point of view their utilization for coatings production. 
Key words: china clay, calcination, coatings 
 

 
Úvod 

Kalcinované kaoliny jsou materiálem s vysokým potenciálem využití v různých 

průmyslových odvětvích. Používají se například při výrobě stavebních hmot, 

v gumárenském a plastikářském průmyslu, při výrobě žáruvzdorných materiálů a 

sanitární keramiky, v papírenském průmyslu, při výrobě nátěrových hmot a v řadě 

dalších  aplikacích. Přestože ČR patří mezi významné evropské producenty a 

vývozce kaolinu, kalcinované kaoliny jsou pro většinu z uvedených aplikací 

dováženy. Výzkumný ústav anorganické chemie proto ve spolupráci s  Českými 

lupkovými závody, Polymer Institutem Brno, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a 

Výzkumným ústavem stavebních hmot zahájil v roce 2003 výzkumný projekt 

s názvem „Vývoj technologie tepelného a mechanického zpracování kaolinu a lupku 

za účelem využití vzniklých materiálů v gumárenském a plastikářském průmyslu a 

v průmyslu stavebních hmot“. Jak vyplývá z názvu projektu, není výzkum zaměřen 

na přípravu nátěrových hmot, přesto však byla získána řada poznatků důležitých i 

pro tuto významnou aplikaci.  
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Kalcinované kaoliny pro nátěrové hmoty jsou vyráběny ze surovin obsahujících 

minimální množství nežádoucích kontaminantů (zejména křemene, železa, titanu), 

které jsou různými postupy rafinovány (např. rozplavení, sedimentace, flotace, 

magnetická separace), kalcinovány zpravidla při teplotách  800 – 1200 °C a mlety na 

velikost částic vyjádřenou hodnotami D50 < 5 µm a D90 < 10 µm. Je popsána řada 

modifikací a variant uvedeného obecného postupu přípravy spočívající např. 

v přídavku bělicích přísad [1,2], kalcinaci v redukční atmosféře [3], mžikové kalcinaci 

(flash calcination) [4] apod., které přinášejí další zlepšení zejména jejich optických 

vlastností.  

Pigmenty na bázi kalcinovaných kaolinů mají destičkovou strukturu, jsou 

nehořlavé, mají nízký obsah složek vyluhovatelných ve vodě i organických 

rozpouštědlech a vysokou absorpční schopnost v infračervené oblasti spektra, je 

možné je povrchově modifikovat a vykazují vysokou barevnou, tepelnou a chemickou 

stabilitu. Ve srovnání s levnějšími plnivy, jako je např. uhličitan vápenatý nebo 

nekalcinovaný kaolin, dosahují kalcinované kaoliny výrazně vyšší kryvosti. Pro svoje 

výborné optické vlastnosti a relativně nízkou cenu bývají často používány jako 

částečná náhrada drahého oxidu titaničitého, která vede pouze k minimálnímu 

snížení bělosti a kryvosti nátěrových hmot. 

 

Mineralogické změny v závislosti na teplotě kalcinace kaolinu 

Kalcinací kaolinu dochází ke změnám v mineralogického složení, které jsou 

příčinou změn jeho fyzikálně-chemických vlastností. Mineralogické složení bylo 

určováno rentgenovou difrakční analýzou na přístroji Philips MPD 1880. 

Při teplotě přibližně 500 °C začíná endotermní dehydratace kaolinitu na metakaolinit 

dle rovnice (1) [5].  

2Al2Si2O5(OH)4 → 2Al2Si2O7 + 4H2O     (1) 

Při teplotě cca 980 °C se exotermním procesem odštěpuje z amorfního metakaolinitu 

část SiO2  za vzniku spinelové fáze dle rovnice (2) [5].  

2Al2Si2O7 → Al4Si3O12 + SiO2      (2) 
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U vzorků kalcinovaných při teplotách 1050 °C a vyšších byl identifikován mullit 

vznikající ze spinelové fáze dle rovnice (3), přičemž jeho obsah se zvyšuje s rostoucí 

teplotou kalcinace. 

3Al4Si3O12 → 2Al6Si2O13 + 5SiO2     (3) 

Poslední změnou na sledovaném intervalu teplot je transformace SiO2 na cristobalit, 

který byl identifikován u vzorků kalcinovaných při teplotách 1250 °C a vyšších. 

 

Změny měrného povrchu, bělosti a struktury kaolinu v závislosti na teplotě 
kalcinace 

K vlastním experimentům byl použit kaolin o vlhkosti 8,10 % hmotn. (v 

procentech vyjádřený úbytek hmotnosti do 120 °C) a ztrátě žíháním 12,32 % hmotn. 

(v procentech vyjádřený úbytek hmotnosti mezi 120 °C a 1000 °C) ve formě granulí. 

Rentgenovou difrakční analýzou byla kromě dominantního kaolinitu Al2Si2O5(OH)4 

zjištěna i přítomnost křemene SiO2 a illitu (K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2. Chemické 

složení kaolinu sušeného při 120 °C stanovené rentgenovou fluorescenční analýzou 

je uvedeno v Tab.1. 

 

Tab 1. Chemické složení kaolinu. 

 SiO2 Al2O3 K2O Fe2O3 TiO2 MgO CaO P2O5 ZrO2 
Obsah [% hmotn.] 52,4 35,0 0,73 0,58 0,45 0,34 0,15 0,02 0,02 

 

Granule kaolinu byly kalcinovány za přístupu vzduchu v elektrické laboratorní 

peci v rozmezí teplot 550 – 1350 °C. Doba zdržení při konečné teplotě činila 20 min. 

a celková doba zahřívání 120 min. V průběhu pokusu byla, kromě teploty v peci, 

zaznamenávána i teplota ve vrstvě kalcinovaného materiálu, která byla použita pro 

určení příslušných závislostí. Kalcinované kaoliny byly mlety v laboratorním 

planetovém mlýně FRITSCH Pulverisette 5 na velikost částic vyjádřenou hodnotami 

D50 ≈ 4,5 µm a D90 ≈ 9,5 µm. U mletých kaolinů byl stanoven měrný povrch a bělost 

(vyjádřená v % bělosti referenčního síranu barnatého). Struktura vzorků byla 

zobrazena elektronovým mikroskopem (SEM). 
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Závislost měrného povrchu na teplotě kalcinace znázorněná na Obr. 1 

dokumentuje jeho postupný pokles od teploty cca 800 °C. Příčinou jsou popsané 

změny v mineralogickém složení spojené se snížením porosity, postupnou ztrátou 

destičkové struktury až ke slinutí materiálu při teplotách 1250 °C a vyšších. Změnu 

struktury lze sledovat porovnáním Obr.3 až Obr. 5 kaolinů kalcinovaných při různých 

teplotách s Obr. 2 nekalcinovaného kaolinu. Struktura kaolinu kalcinovaného při 750 

°C se neliší od struktury nekalcinovaného kaolinu. Kalcinací kaolinu při 1150 °C již 

dochází k pozorovatelným změnám, přesto je destičková struktura stále patrná, při 

teplotě 1250 °C již dochází k jejímu úplnému slinutí.  
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Obr 1. Závislost měrného povrchu na teplotě kalcinace. 
 

      

Obr 2. SEM nekalcinovaného kaolinu  Obr 3, SEM kaolinu kalcinovaného při 750°C 
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Obr. 4 SEM kaolinu kal. při 1150 °C   Obr. 5 SEM kaolinu kalc. při 1250 °C 

 

Stupeň bělosti je pro hodnocení možnosti využití kalcinovaných kaolinů při 

výrobě nátěrových hmot významným parametrem. Z grafu závislosti stupně bělosti 

na teplotě kalcinace znázorněného na Obr. 6 vyplývá, že v intervalu teplot 650 až 

1350 °C stupeň bělosti roste s rostoucí teplotou. Dalšími experimenty bylo zjištěno, 

že bělost plniva závisí také na obsahu železa v surovině a na složení atmosféry, v 

níž kalcinace probíhá. V neposlední řadě závisí ovšem i na čistotě zpracovatelských 

zařízení. 

70

75

80

85

90

95

100

500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

teplota kalcinace  [°C]

st
up

eň
 b
ěl

os
ti 

[%
]

 

Obr 6. Závislost  stupně bělosti na teplotě kalcinace. 
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Z Obr. 6 je patrné, že při teplotách kalcinace 1050 až 1150 °C, tj. při zachování 

žádoucí destičkové struktury, bylo dosaženo stupně bělosti nepatrně vyššího než 90 

%, a to bez jakékoli speciální úpravy kaolinu. Přídavkem bělicích přísad se pak 

podařilo tuto hodnotu při teplotě kalcinace 1150 °C  zvýšit až na 95,7 %. 

 

Závěr 

V laboratorním měřítku se podařilo kalcinací tuzemského kaolinu připravit 

pigment o vysokém stupni bělosti a destičkové struktuře. Další pokračování výzkumu 

a vývoje v této oblasti lze považovat za perspektivní a žádoucí. Bude však nezbytné 

optimalizovat přípravu pigmentů od výběru suroviny i bělicích přísad přes režim 

kalcinace a mletí až po případnou povrchovou úpravu pigmentů a přenést získané 

poznatky do průmyslového měřítka. Vývoj musí také zahrnovat aplikační experimenty 

zkoumající vliv uvedených pigmentů na kvalitu nátěrových hmot v závislosti na jejich 

složení a návrh optimálních receptur. Z případných pozitivních výsledků výzkumu 

pak mohou profitovat producenti a zpracovatelé kaolinu, výrobci nátěrových hmot i 

jejich uživatelé. 

 

Poděkování: Prezentované výsledky vznikly při řešení projektu „Vývoj technologie 

tepelného a mechanického zpracování kaolinu a lupku za účelem využití vzniklých 

materiálů v gumárenském a plastikářském průmyslu a v průmyslu stavebních hmot«, 

ev. č. FD-K3/043“. Tento projekt je realizován za finanční podpory ze státních 

prostředků prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. 
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TITANOVÁ BĚLOBA PRO TISKOVÉ BARVY 
 

TITANIUM DIOXIDE FOR PRINTING INKS  
 

Adolf Goebel, Kateřina Vidláková, František Prusek, Petr Pikal 
České technologické centrum pro anorganické pigmenty a.s. Přerov 

 
Summary 

Some technologies of printing are mentioned in short as well as markets 
for printing inks and trends in properties of the inks. Required properties of 
titanium dioxide for application in printing inks are illustrated by means of 
tested methods used by the Czech Technological Centre for Inorganic 
Pigments.   
Key words: TiO2 , titanium dioxide, printing inks 

 

 

1. Úvod 

České technologické centrum pro anorganické pigmenty a. s. (ČTCAP) bylo 

založeno jako dceřinná společnost Prechezy a.s. v roce 2004. PRECHEZA a.s. 

Přerov je známým výrobcem anorganických pigmentů, které mají mezi výrobci 

nátěrových hmot, plastů, papíru i stavebních materiálu již tradičně dobrý zvuk. 

Centrum tak logicky dostalo do vínku mimo jiné i výzkum a rozvoj v řadě 

souvisejících oblastí, z nichž jistě k těm nejvýznamnějším patří také titanová běloba. 

Jednou z rozvíjejících se oblastí aplikací titanové běloby jsou také tiskové barvy. 

Právě požadavkům na tiskové barvy se věnuje tato přednáška.  

 

2. Technika tisku a trendy v oblasti tiskových barev 

Tisk obecně patří k technologiím, které svým rozvojem urychlily rozvoj znalostí 

lidstva a měly i rozhodující vliv na pokrok civilizace. Je tedy jen logické, že se jedná 

pro laika o poměrně složitě se vyvíjející a nepříliš přehlednou oblast. Pokud 

použijeme obecnější přehledy [1], dozvíme se, že se technologie tisku dělí do čtyř 

skupin: 
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a) tisk z výšky  

Tisknoucí se místa na tiskové formě vystupují nad úroveň míst, která se 

netisknou.   

b) tisk z hloubky 

Místa, která se tisknou, jsou zaplněna řídkou barvou, která přechází na tiskový 

materiál a fixuje se na něj např. po odpaření rozpouštědla. 

c) tisk z plochy (zkráceně ofset) 

Nevyužívá různé výšky tisknoucích se a netisknoucích se míst (ty jsou na stejné 

ploše), ale jejich rozdílných chemických vlastností. Místa, která se tisknou, přijímají 

tiskovou barvu a ta, která se netisknou, ji odpuzují.  

d) průtisk 

Průtisk je v podstatě synonymem pro sítotisk. Tato tisková technika používá 

protlačování barvy průchodnými místy obrazové šablony. 

 

Již toto velmi jednoduché a základní dělení ukazuje, že tiskové barvy pro 

různé technologie musí zjevně vyhovovat jiným požadavkům. Navíc se tiskové 

technologie prudce modernizují, a to vede k dalším požadavkům [2]. Trh tiskových 

barev z hlediska geografického bývá rozdělován na čtyři oblasti. Evropa představuje 

asi 25 % spotřeby, USA asi 30 %, Japonsko asi 20 %. Na zbytek světa připadá 

zbylých cca 25 %. Asi překvapivým zjištěním pro laika bude, že se obrat v oblasti 

tiskových barev zvyšuje zhruba o 2,5 až 4 % ročně, a to navzdory prudkému rozvoji 

elektronické komunikace. Pravdou však je, že tento nárůst se liší podle typu tisku. 

Největší podíl tisku je tvořen ofsetem (např. Německo uvádí podíl přes 50 %). 

Spotřeba tiskových barev (měřeno jejich objemem) zde stoupala o 6 až 7 % podle 

konkrétní ofsetové technologie. Současně s tím je však nesmírný tlak na snižování 

nákladů.  

Požadavek zákazníků na co nejrychlejší zhotovení zakázky při archovém tisku 

vede k požadavku na co nejrychlejší schnutí barvy. Vzhledem k tomu, že nejsnazší 

cesta, jak toho dosáhnout, je vsakování barvy do potiskovaného materiálu, používají 

se barvy s co nejnižším obsahem práškových pigmentů. Naopak u kotoučového tisku 

se ukázalo, že nejrychleji schnou barvy s vysokou pigmentací. Firma BASF např. 
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vyvinula rychle schnoucí vodné barvy, které nepotřebují zvlhčování podkladu před 

tiskem. Vodné barvy jsou rovněž ekologičtější a v současnosti se jejich použití již 

neomezuje pouze na pórovité savé substráty. Stále více se ukazuje, že tiskový stroj, 

tiskovou barvu a potiskovaný substrát je nutno považovat za komplexní systém. O to 

větší výzvou se tak stává reakce na nové typy zařízení, které se objevují přímo 

lavinovitě. 

 

3. Požadavky na titanovou bělobou pro tiskové barvy a metody hodnocení 

Vedle bělosti se obvykle uvádějí tři další hlavní požadavky na titanovou bělobu 

pro tiskové barvy, a to nízká abrazivita, vysoká opacita a vysoký lesk v aplikaci. Bývá 

pravidlem, že zlepšení opacity obvykle sníží lesk a opačně. Jedná se tedy o typický 

optimalizační problém.  

Hodnocení opacity a lesku se v  ČTCAP provádí testováním 

v nitrocelulózovém laku. Principem metodiky je příprava nátěru a vyhodnocení 

požadovaných parametrů. Nátěry se provádějí na černobílý papír a skleněné desky 

pomocí automatického natahovacího zařízení a nanášecí spirály, viz. obr.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 1.  Přístroj pro nanášení vzorků nátěrových hmot NaZa’ 93 a nanášecí spirála. 
 

Nátěrový film se po nanesení suší při laboratorní teplotě. Opacita se hodnotí  

z nátahu na černobílém papíře pomocí spektrofotometru UltraScan XE,  viz. obr.2. 
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Obr 2.Spektrofotometr UltraScan XE. 
 

 

Lesk se hodnotí z nátahu na skleněných deskách . Měření se provádí 

leskoměrem fy BYK Gardner typ 4601, viz. obr.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 3. Haze – gloss  BYK Gardner 4601. 

 

Naměřené hodnoty opacit a lesku testované titanové běloby se porovnávají se 

zvolenou standardní titanovou bělobou. 
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Vedle velmi dobré opacity a vysokého lesku je pro titanovou bělobu do 

tiskových barev žádoucím parametrem také nízká abrazivita . Hodnocení abrazivity 

se provádí metodou firmy Bayer pro stanovení abrazivity pigmentů případně 

barevných laků  [4]. Principem metody je měření úbytku hmotnosti ocelových kuliček 

vlivem abrazivního působení pigmentu při jeho dispergaci v daném pojivovém 

systému. 

 Další, v současné době vyvíjenou metodikou je testování abrazivity titanové 

běloby pomocí přístroje abrazimetr AATCC Crockmeter, viz. obr. 4. Principem je 

provádění otěru pochromovaných skel suspenzí testované titanové běloby a zvolené 

standardní titanové běloby.  

 

Obr. 4  - Abrazimetr AATCC Crockmeter. 

 

Abrazivita je vyhodnocena z průsvitu (density) měřené na průsvitovém  densitometru, 

viz. obr. 5.  

 

 

Obr 5.  Průsvitový densitometr Viptronic Vipdens 150. 
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 Uvedené metody jsou využívány také k výstupní kontrole speciální titanové 

běloby pro tiskové barvy Pretiox RXI. Bývá zvykem hodnoty opacity a lesku 

vztahovat relativně k vybranému standardu, který představuje odpovídající kvalitu 

titanové běloby pro vybranou aplikaci.  

 

4. Závěr 
 Oblast tiskových barev patří k perspektivním odvětvím odbytu titanové běloby. 

Pro tuto aplikaci je nutno volit kvalitní pigment zaručující výbornou bělost, 

odpovídající opacitu a vysoký lesk.  Takový pigment byl vyvinut i v Precheze (Pretiox 

RXI) a ČTCAP se bude i nadále zabývat dalšími užitečnými úpravami technologie ke 

zlepšení jeho užitné hodnoty i vývojem metod zvyšujících citlivost vyhodnocení. 
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RHODIA NANOTECHNOLOGY FOR PAINTS FORMULATIONS 
 

NANOTECHNOLOGIE FIRMY RHODIA  - VYUŽITÍ V NÁTĚROVÝCH 
HMOTÁCH 

 
Olivier Le Garsa, Lenka Wiedenováb 
aRHODIA PPMC –Aubervilliers, bFRANCE RHODIA CR, s.r.o. 
 
 
I Abstract 

Rhodia is present in the nano technology area with different products: 

- Binders : Rhodia has developed a range of  very fine particle size dispersions: 

Rhodopas Ultrafine range: These products show specific particle size distributions 

(30-40 nm), in order to optimize the penetration depth of the primer (Rhodopas® 

Ultrafine PR 3500) or in order to keep the same transparency and colour, in the can 

and on the dry film, for wood stain formulation (Rhodopas® Ultrafine LS 5000). 

- Additives: The Rhodigard range with two products: 

Rhodigard S100 for solvent-based systems and Rhodigard W200 for water-

based systems, are nanoparticles of Cerium Oxide, used as UV Absorber for wood 

applications. These two products are particularly efficient in the long term, without 

any degradation after a few years. 

 

II Introduction 
 The new trend of VOC reduction will make painting and building industries 

search for water-based products where solvent-based products are generally 

preferred such as primer and wood stains. On one hand, the Rhodopas® Ultrafine PR 

3500 gives a good solution and allows the formulation of water-based primers with 

the same performances as solvent-based ones. On the other hand, the Rhodopas® 

Ultrafine LS 5000, allows wood stains formulations with a transparent and colored 

aspect as solvent-based wood stains. It could be also used for clear-coat formulation.  

The Rhodigard range also offers a good alternative to reduce the VOC level, 

mainly with the Rhodigard W 200. Rhodigard is a new mineral UV blocker for wood 
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coatings. It comes from Rhodia expertise in rare-earth chemistry. It is a very fine 

particle size (10 nm) product, based on CeO2 chemistry. Because of its high 

dispersibility in the stain or the varnish, Rhodigard develops a very high efficiency in 

UV light absorption and offers a very good alternative to conventional organic UV 

absorbers.  

 

III Presentation 

Rhodia is developing organic and mineral products based on the 

nanotechnology, for coatings. There are two specific ranges:  

 The first family is Rhodopas® Ultrafine, with two grades of polymer binders, 

Rhodopas® Ultrafine PR 3500 for primers and Rhodopas® Ultrafine LS 5000 for clear-

coatd stainss on wood or mineral substrates. The second family is Rhodigard range, 

UV absorber additive for clear-coats, especially on wood, with two products, one for 

solvent-based formulation (Rhodigard S100) and one for water-based formulation 

(Rhodigard W 200). 

 

Rhodopas® Ultrafine Range: Binders for water-based primers and clear-coat 
formulations 

The Ultrafine PR 3500 is a pure acrylic copolymer dispersion with a very fine 

particle size (30 nm), designed for non-pigmented primers. It shows outstanding 

properties on penetration, substrate strengthening, adhesion, and barrier effect to 

salt migration. 

- Rhodopas® Ultrafine PR 3500 Characteristics: 

Solid content: 30% 
pH: 8 
Brookfield viscosity RVT 50 rpm: 100 mPa.s 
Particle size: 30 nm 
MFFT: around 0°C 
Tg around 20°C 

The picture below shows the penetration ability of the Rhodopas® Ultrafine PR 

3500 on plaster, compared to a conventional particle size dispersion (100 nm). 
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To illustrate the consolidation power, we have used the test illustrated on the picture. 

We have used calibrated sand (SIFRACO C4 – 50µ) and a well-known volume of 

dispersion (2 ml and 3 ml). We compare the products at the same solid content, 

around 15% solid content.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The graph below illustrates the consolidation power of Rhodopas® Ultrafine PR 3500 

compared to two other products: a medium particle size dispersion (Rhodopas® DS 

2300, around 60 nm), and a conventional dispersion, around 100 nm. 
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 The amount of consolidated sand with Rhodopas® Ultrafine PR 3500 is always 

greater. 

 The graph below illustrates the adhesion on chalky substrate of Rhodopas® 

Ultrafine PR 3500 compared to tree other products: a medium particle size dispersion 

(Rhodopas® DS 2300, around 60 nm), a conventional dispersion, around 100 nm 

(Rhodpas® D 2027), and a solvent-based primer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The adhesion with Rhodopas® Ultrafine PR 3500 is quit the same with solvent-

based primer. We can reach the same performances with a water-based dispersion 

as solvent-based product. 

 

Rhodopas® Ultrafine LS 5000 

- Rhodopas® Ultrafine LS 5000 is a new acrylic dispersion for clear-coat or 

transparent wood stain formulations. The main advantage is its transparent aspect 

due to its particle size (around 40 nm). It is possible to maintain the same 

transparency and colour in the can and on the dry film. In contrast, with a standard 

dispersion, the wet formulation is milky and becomes transparent after drying. 

Of course Rhodopas® Ultrafine LS 5000 shows all the advantages of pure 

acrylics copolymers (Low water sensitivity, high durability, no whitening…). 

- Rhodopas® Ultrafine LS 5000 Characteristics: 
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Solid content: 35% 

pH: 6 

Brookfield viscosity RVT 50 rpm: 100 mPa.s 

Particle size: 40 nm 

MFFT: 16°C 
 
-The picture below shows the in-can colour difference between wood stain based on 

Rhodopas® Ultrafine LS 5000 and wood stain based on conventional acrylic 

dispersion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Rhodopas® Ultrafine LS 5000, wood stain formulation have been approved by 

CTBA (test à la roue). 

 
2 times 3 weeks of the following cycle (1h30) 
-12 min water immersion at 20°C  

-27 min at 20°C and 65% H.R.  

-24 min UV irradiation (UV  OSRAM Ultravilux E27, 300 watts, black panel temperature: 
70°C) 

-27 min at 20°C. 
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(1) Note  from  1 = good  to  5 = bad 
 

A wood stain based on Rhodopas® Ultrafine LS 5000 shows very good 

performances after ageing on different kinds of woods. 

 

Rhodigard: Mineral UV blocker additives for wood coatings 

Two grades are available: Rhodigard W200 for water-based formulation and 

Rhodigard S100 for solvent-based formulation (solvent:  Isopar L). 

Rhodigard technology shows some advantages compared with other 

technologies (organic UV absorbers and Nano TiO2): 

o A very good dispersion in the formulation, with a very low particle size, no 

whitish effect (see picture below). 

 
 
o No photocatalytic effect and then no destruction of the polymer (in contrast 

with nano TiO2). 

o A very long term effect without any destruction of the absorber (in contrast with 

organic UV absorbers). 

o Due to the presence of hard mineral nanoparticles, some others properties of 

the clear-coat are also improved: 

 Mechanical properties. 

 Water resistance. 

These advantages are illustrated in the following pictures with two kinds of 

formulations. 



 

 145

Water resistance: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

The addition of Rhodigard particles in a water-based acrylic-PU or water-

based acrylic formulation changes the film behaviour in contact with water. The 

graphs show the contact angle of  wood stain formulations. Its shows that Rhodigard 

improves hydrophobicity, before and after ageing,  

 

 

Mechanical properties: 
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Mechanical properties: The addition of Rhodigard particles in a water-based 

acrylic-PU formulation increases the Persoz Hardness and Scratch resistance and 

also Elongation properties. This behaviour is directly connected to the nanoparticle 

effect. 

The graph below shows the UV light filter efficiency. The invisible light is on 

the left side of the graph and the visible light on the right. Let’s consider the invisible 

light. The graph shows that UV filtration efficiency with Rhodigard is not as good as 

with organic absorbers initially. But after ageing the organic absorbers become less 

and less efficient (they can migrate to the surface and be destroyed). The Rhodigard 

efficiency remains at the same level (It is a permanent effect). 

Now, let’s consider the right side of the graph. There is no absorption of visible 

light as with conventional mineral absorber (nano TiO2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
The following photos illustrate the Xenotest ageing after 900h. You can see on 

the top, the panel before ageing, followed by: a panel without UV absorber, a panel 

with 1% organic absorber and a panel with 1% Rhodigard W 200. These pictures 

show clearly the high protection we can reach with Rhodigard technology. 
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Clear-coat T=0 
 

 
 

Without UV Absorber 
 

 
 

 
With 1% organic Absorber 

 

 
 

 
With 1% Rhodigar W 200 
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NOVIS – SVĚT BARVIV 
 

NOVIS – A WORLD OF COLOURS 
 
Jaroslav Palcer 
ACE Trade spol. s r.o. , T.G.Masaryka 897, 562 01 Ústí nad Orlicí 
 
 
Úvod 

Od počátku jejich existence, měl člověk potřebu barevně ztvárňovat svět. 

Zobrazovat ho příjemnější a pohodlnější. Přes dlouhá století lidé směřovali své 

bádání na barvící látky tak, aby zvýšili jejich jasnost a stálobarevnost. V té samé 

době lidé vyvinuli aplikační systémy na různé materiály od textilu až po dřevo, od 

železa po plasty, od kamene po beton.  

Chemický vývoj poskytl anorganické pigmenty, organické pigmenty a barviva, 

ale i plniva, dispergátory a různá additiva. To vše k tomu, abychom dokázali  tyto 

barvící látky aplikovat na různé materiály. Svět barviv nesmírně roste a stává se tím 

čím je dnes: rozsáhlým průmyslovým sektorem schopným nabídnout nátěrové hmoty 

prakticky na jakýkoliv materiál. 

Výsledkem tohoto růstu jsou velké rozdíly v jednotlivých produktech.U 

rozpoušťědlových nátěrových hmot, které se používají téměř ve všech oblastech, se 

trh nátěrových hmot progresivně mění, a tam kde technologické znalosti dovolí 

změnu se mění na nátěrové hmoty na vodné bázi. Tohoto typu aplikace požadují a 

stále potřebují velký kus práce na zdokonalení finálních formulací. Nejdůležitější 

částí práce výrobce nátěrových hmot je sestavení formulace. Technologové jsou 

nuceni neustále vyvíjet velká množství různých nátěrových hmot, v závislosti na 

nových trendech a nových technických požadavcích, které vznášejí koncový 

zákazníci. 

Všechny tyto nátěrové hmoty potřebují být kolorovány organickými nebo 

anorganickými pigmenty v závislosti na požadované hodnotě stálobarevnosti. 

V současnosti se tato otázka stává stále širší a širší. Je jednoduché pochopit, jak 

důležité jsou pigmentové disperse. Musí být mnohostranně použitelné, aby se snížilo 
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množství dispersí, které musí být v součastné době k dispozici. Na druhé straně 

musí mít zachovány reologické vlastnosti, síla zbarvení a odstínu, aby mohli být 

použity v tintometrickém systému s optimálním obnovením nátěru. 

 

Dispergace 

K lepšímu pochopení problému, který má být vyřešen, bychom rádi shrnuli co 

to vlastně je dispergace. Disperse je stabilní směs, ve které jsou jemně rozdělené 

částice prášku stabilně zapracovány do nosného systému. Jednotlivé částice mohou 

být shodné nebo mít různou velikost a rozdílný původ. Jsou od sebe odděleny 

pomocí vzájemného vnitřního napětí nebo díky adsorpci vhodných látek. Dispergační 

proces můžeme rozdělit zhruba do čtyř skupin: smáčení pigmentu, rozbití aglomerátů 

a distribuce částic v systému a následná stabilizace disperze. Během procesu 

smáčení je interferenční vzduch mezi povrchem pigmentu a nosnou kapalinou 

eliminován. Během následujícího rozbití aglomerátů na jednotlivé částice dochází 

k jejich stejnoměrnému zapracování do systému. Aby toho bylo dosaženo, musí na 

ně působit střižné síly. V závislosti na použitém vybavení, nosném systému a jeho 

viskozitě se snažíme dosáhnout nejlepších výsledků tak, aby střižné síly dosahovali 

maxima. Jakmile jednou dojde v nosném systému k dispergaci, musí následovat 

stabilizace, aby částečky zůstaly od sebe vzájemně odděleny. Nesmí dojít k tomu, 

aby částečky znovu re-aglomerovaly. Pokud se to ovšem stane, říkáme tomuto stavu 

flokulace. Flokulace má za následek změnu koloristických vlastností, intenzity, lesku 

a transparentnosti. Stabilizace dosáhneme pomocí vhodných látek, které je pigment 

schopen povrchově absorbovat a zabránit vzájemnému přitahování částic. Obecně 

lze říci, že nízko viskózní disperze mají větší tendenci ke flokulaci. Je to způsobeno 

především větší pohybovou volností částic. 

Můžeme říci, že příprava takovýchto pigmentových dispersí je velmi 

komplikovaná. Je k tomu zapotřebí výrobních a lidských zdrojů, které musí být 

získány z odvětví vývoje plniv a nátěrových formulací. Obecným trendem výrobců 

nátěrových hmot je získávání pigmentových dispersí od externích dodavatelů. 

 

Disperse musí mít následující charakteristické vlastnosti:  

- Vysoká intenzita barev 
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Vysoké intenzity lze dosáhnout pouze vysokým obsahem pigmentu, optimálním 

pomletím a dispergací. U některých organických pigmentů se musíme pohybovat 

v rozmezí 45 až 50%. Z tohoto důvodu je velmi důležité, jak bude nastaven proces 

mletí a dispergace.  

S pomocí přiměřeného výrobního zařízení, vhodných smáčedel a dispergátorů 

se snažíme výrobní proces ulehčit.  

 
- Vysoká stabilita intenzity a odstínu 

Tato otázka je velmi důležitá. V případě, že používáme externě dodané pigmentové 

disperse, musíme mít jistotu ve stejnou kvalitu i pro ostatní výrobní šarže nátěrových 

hmot. 

 
- Vysoká kompatibilita s vodnými systémy a se systémy, kde hlavní podíl 

rozpouštědla tvoří voda 

Dispersní systém ( většinou nepolární) musí být kompatibilní a jednoduchý 

k zapracování do vodného nosného pojivového systému ( akrylátového, 

polyuretanového, atd.). Zároveň by nesmělo docházet k reologickým změnám 

(tixotropie, gelovatění, houstnutí nebo kapalnění). 

 
- Vysoká stabilita v nátěrových hmotách obsahující minerální plniva nebo plniva 

na bázi uhličitanu vápenatého 

Tyto systémy jsou obecně charakterizovány jako nejagresivnější pro pigmentové 

disperse. Při výběru dispergačního systému musíme brát v úvahu vlastnosti těchto 

velmi agresivních prostředků. 

 

- Nízká viskosita 

Nízká viskozita nám umožní jednoduché promísení pigmentových dispersí 

s plnivovými bázemi. 

 
- Dlouhá životnost 
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Dlouhá životnost je také důležitá a není jednoduché ji dosáhnout. Nicméně vývoj 

vhodných dispergátorů umožňuje životnost prodlužovat navzdory nízkým viskozitám. 

 
- Nízká tendence k vysychání 

Dispegační systém musí být zvolen tak, aby zabraňoval rychlému vysychání 

povrchu. 

 
- Dobrá odolnost vůči mrazu 

Pigmentové disperse musí být do značné míry odolné i proti nízkým teplotám. 

 
Představení společnosti 

NOVIS je společnost, která se skládá z lidí, kteří se přes mnoho let zabývali 

koloristikou a pohybovali se ve světě nátěrových hmot. V době kdy společnost 

NOVIS vznikala, si položili otázku: „Jaký druh servisu bychom mohli výrobcům 

nátěrových hmot poskytnout?“. Odpověď byla rychlá a jednoznačná: „Vodné 

pigmentové disperse a roztoky barviv“. 

NOVIS se pokusil splnit výše jmenované vlastnosti, tak aby výrobcům 

nátěrových hmot poskytl svobodu lépe reagovat na objevující se požadavky na 

přizpůsobení pojivových bází a nátěrových hmot. 

Ale NOVIS chtěl více než to. Sortiment produktů NOVIS je široký a kvalifikovaný. 

 
NOVISFAST P – Organické práškové pigmenty 
NOVISFAST – Vodné organické pigmentové disperse 
NOVISBRIHGT – Metalo-komplexní rozpouštědlová barviva v práškové formě 
NOVISCOLOR SF- Metalo-komplexní kyselá barviva v práškové formě 
NOVISCOLOR L – Metalo-komplexní kyselá barviva v kapalné formě 
PLAST – Rozpouštědlová barviva pro plasty 
NOVISWAX – Rozpouštědlová barviva pro speciální aplikace 
NOVISCOLOR FP – Přímá barviva pro papírenství 

 

K důkladnějšímu představení firmy NOVIS, si dovoluji představit krátké shrnutí 

některých produktových kategorií: 
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NOVISFAST P  - Organické práškové pigmenty 
NOVIS při výběru produktů do svého sortimentu výrobků bral v úvahu 

objevující se  požadavky výrobců nátěrových hmot. Mezi tradiční produkty se řadí: 

 

NOVISFAST P Yellow HR ( PY 83 ) – Diarylidový pigment. Lze ho 

charakterizovat dobrými reologickými vlastnostmi. Je vhodný pro polyuretanové 

nátěrové hmoty. U tohoto produktu je velmi zajímavý poměr mezi dobrou kvalitou a 

jeho cenou. 

 

NOVISFAST P Red F3RK – F5RK ( PR 170 ) – Pigment odvozený od AS-

Naftolu. Je brilantně jasně červený s velmi silným odstínem, dobrou stálobarevností 

a přijatelnou cenou. 

 

Vývoj směřovaný dále na nové produkty se zaměřil na vysoce výkonné 

pigmenty. Důležité byly následující parametry: stálobarevnost, kryvost a dobré 

tokové vlastnosti. Nejlépe těmto požadavkům vyhovují benzimidazolonové a 

chinakridonové pigmenty. Ale i ostatní typy se ukázaly jako zajímavé. 

 

NOVISFAST P Yellow 2R – (PY 139 ) – Isoindolinový pigment. Je vhodnou 

náhradou chromanů olova. Používá se v emailových, průmyslových a práškových 

hmotách. Vyznačuje se dobrou kryvostí, excelentní stálobarevností, povětrnostní 

odolností a také má dobré reologické vlastnosti.  

 

NOVISFAST P Yellow 4G  - ( PY 150 ) – Azo-niklový pigmentový komplex. 

Má dobrou stálobarevnost a tepelnou stabilitu. Je vhodný pro OEM automobilové 

nátěrové hmoty, emaily a průmyslové nátěrové hmoty. 

 

NOVISFAST P Yellow 4GH – ( PY 151 ) – Benzimidazolonový pigment. Je 

zelenavě žlutý s dobrou stálobarevností a povětrnostní odolností. Má střední kryvost 

a dobré tokové vlastnosti. Je vhodný pro práškové hmoty. 

 

NOVISFAST P Yellow 3GH – ( PY 154 ) - Benzimidazolonový pigment. Má 

středně žlutý odstín, dobrou stálobarevnost, povětrnostní odolnost a dobré tokové 

vlastnosti. 
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NOVISFAST P Red LB – ( PR 166 ) – Jedná se o azový pigment. 

V kombinaci s molybdenovou oranží dosáhneme dobré povětrnostní odolnosti. Je 

vhodný do automobilových nátěrových hmot. 

 

NOVISFAST P Red F3C – ( PR 176 ) – Je benzimidazolonový pigment 

karmínového odstínu s dobrou stálobarevností. Vhodný pro tiskařské barvy na papír 

sloužící k laminování MDF (medium density fibre) desek. 

 

NOVISFAST P Red A3B – ( PR 177 ) – Antrachinonový pigment. 

Charakterizuje se vysokou vydatností a dobrou stálobarevností. Použití pro OEM 

automobilové barvy. 

 

NOVISFAST P Violet RL – RLB ( PV 23 ) – Je dioxazinový pigment s modro 

fialovým odstínem, excelentní stálobarevností, povětrnostní odolností a dobrými 

reologickými vlastnosti. 

 

Je důležité se zmínit o tom, že NOVISFAST P pigmenty lze použít i pro výrobu 

hraček, podle normy EN 71/3, která limituje obsah těžkých kovů a primárních 

aromatických aminů, a také k výrobě materiálů přicházejících do styku s potravinami 

podle AP(89) I .Existují některá další ohraničení, která se řeší případ od případu. 

Všechny produkty splňují nařízení EU Směrnice 94/62 ohledně balení a likvidace 

obalů.  

 

NOVISFAST – Vodné organické pigmentové disperse 
NOVISFAST organické pigmentové disperse byly vyvinuty, aby uspokojily 

požadavky výrobců vodných nátěrových hmot. 

NOVIS šel ale dále. NOVISFAST disperse jsou formulovány tak, aby měli co 

možná největší rozsah kompatibility. Kromě nátěrových hmot mohou být použity 

v různých aplikacích. Například můžeme zmínit barvení do hmoty grafického papíru. 

Další uplatnění nacházejí i při výrobě uměleckých barev, kde jsou kladeny vysoké 

nároky na vydatnost, jas a další základní parametry. 

Mezi další významné využití patří použitelnost při výrobě vodných 

flexografických inkoustů na plasty. Tím že NOVISFAST  disperse oproti běžným 
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standardním dispersím pro flexografické inkousty neobsahují akrylátová pojiva, jsou 

vhodné i pro ostatní aplikace. Speciální pozornost byla věnována zredukování 

obsahu těžkých kovů a aromatických aminů. Všechny produkty tedy splňují 

požadavky Evropské legislativy s ohledem na bezpečnost hraček. ( EU norma EN 

71/3). Výběrem nejkvalitnějších vstupních surovin na přípravu formulací, získaly 

disperse vysokou stabilitu a kompatibilitu s běžně používanými pojivy. 

NOVIS je však stále schopen upravit pigmentové disperse, jakmile se objeví 

požadavek potřeby víceúčelového produktu. 

NOVISFAST disperse se charakterizují nízkým obsahem VOC. Disperse bez 

obsahu VOC jsou na požádání také k dispozici. Pokud bychom mohli produkty 

všeobecně charakterizovat, mají v porovnání s konkurenčními produkty vysokou 

odstínovou vydatnost a jsou cenově velmi zajímavé. Například: 

 

NOVISFAST Red BB (PR 112) 
NOVISFAST Pink FB (PR 122)  
NOVISFAST Blue G (PB 15:3) 
NOVISFAST Green G (PG 7) 
NOVISFAST Violet BN (PV 23) 
NOVISFAST Blafl N-EB (PBLA 7) 

 

Kyselá metalo-komplexní barviva 

Výroba lazur a nátěrových hmot na dřevo vyžaduje také specielní požadavky. 

Především jde o transparentnost lazur, které jsou postaveny na metalo-komplexních 

kyselých barvivech. Tyto barviva musí mít schopnost být ředěna vodou nebo 

organickými rozpouštědly. Pak jsou dodávána rozpuštěna v kapalné formě. 

Důležitým krokem je výběr vstupní suroviny. Musí být zvolena barviva se speciální 

afinitou ke dřevu a s nízkým obsahem anorganických solí. Neboť obsah 

anorganických solí negativně ovlivňuje reologické vlastnosti, dochází k zahušťování 

lazur a srážení solí. Jakmile jednou dojde k aplikaci na dřevo,musí lazura mít 

vysokou stálobarevnost a jasné zabarvení. 

I v tomto případě se NOVIS snažil vyhovět požadavkům výrobců lazur. 

NOVISCOLOR SF – kyselá metalo-komplexní barviva mají nízký obsah 
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anorganických solí. K výrobě koncentrovaných barvivových roztoků tento obsah 

dovoluje relativně snadné rozpouštění ve vodě nebo v glykol-etherovém systému. 

Všechny typy NOVICOLOR SF mohou být dodávány i v kapalné formě. To znamená, 

že metalo-komplexní barviva mohou být dodána ve vodném nebo etherovém 

roztoku. Všechny typy se vyznačují dobrou stálobarevností a stabilitou při překrývání, 

mohou být rozpuštěny ve vodě nebo v jiných organických rozpouštědlech. 

 

NOVISCOLOR SF – Kyselá metalo-komplexní barviva v surové formě 
NOVISCOLOR L - Kyselá metalo-komplexní barviva v kapalné formě 

 

S těmito produkty je NOVIS také schopen vyjít vstříc zákazníkům. Dle 

požadavků jsou připraveni upravit odstíny barev nebo vyrobit požadovanou barevnou 

kombinaci. 

 

NOVISBRIGHT – Rozpouštědlové metalo-komplexní barviva 

Jsou určené k použití při výrobě rozpouštědlových lazur. Tyto barviva se 

vyznačují vysokou stálobarevností a rozpustností v nejběžněji používaných 

rozpouštědlech jako: MEK, Ethyl acetát, atd. .  

S ohledem na vysokou vydatnost a zajímavou cenu doporučujeme následující 

typy: 

NOVISBRIGHT Yellow G (SY 82) 
NOVISBRIGHT Orange G (SO 54) 
NOVISBRIGHT Black GRX (SBLA 27) 
NOVISBRIGHT Fire Red F (SR 119) 

 

Závěr 

Závěrem bych podtrhnul, že NOVIS je firma s odborným zaměřením na výrobu 

a servis zákazníkům. Má rychlou a dobře zavedenou organizaci logistiky a kvalitní 

technický servis. Výrobní prostředky a flexibilita firmy dovolují reagovat velmi rychle 

na speciální požadavky zákazníků bez opomenutí standardů kvality. 
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EXFOLIÁTY SMĚSNÝCH SOLÍ TITANU A KOVŮ PRO ANTIKOROZNÍ 
IONEXOVÉ PIGMENTY 

 

EXFOLIATES OF MIXED SALTS FROM TITANIUM AND METALS  
FOR ANTICORROSIVE IONEX PIGMENTS 

 
Zdeněk Kváčaa, Andrea Kalendováb, Petr Kalendab, Martin Mohylaa, Jan Šubrta, 
David Veselýb 
aÚstav anorganické chemie AVČR Řež u Prahy 
bÚstav polymerních materiálů FCHT, Univerzita Pardubice 
 

Summary 
Description and generalization principles creating of coating systems filled 
by nanomolecules, mainly programmed building of nanomolecular 
anticorrosive agents is discussed. Possibilities of homogenization 
heterogenous systems as organo-inorganic composites Reasoning 
selection of titanates as inorganic polymeric ion exchange pigments are 
summarized. Variation in a row schematic composition and reaction paths 
for preparation of ion exchange pigments is described. Methods of 
intercalation and exfoliation of layered compounds are as 17 References. 
Key words: Nanomolecular, corrodant, anticorrosive agent, 
polyelectrolyte, nanomolecule, pigmente, ion exchanger, titanates, 
organophilic, exfoliation, nanosization, delamination, polyacids, polysalts, 
polyhydroxides, cation exchanger, anion exchanger, sol gel, intercalates 

 
 

1. Programová stavba nanomolekulárních antikorodantů 

Základem pro molekulární nanotechnologie je program kontroly struktury 

hmoty založený nejen na fyzikálním skládání částic, který je již dnes realizovaný 

namáčenými hroty AFM mikroskopů1, piezotryskami nanoelektromechanických 

systémů (NEMS)2,  elektrostatickou interakcí v blízkém poli elektromagnetického 

záření (EFM)3, laserovými optickými pinzetami4, ale na  chemické stabilizaci 

nadmolekulárních struktur, které se používají i pro realizaci molekulárních 

nanoelektronických prvků (LED na kvantových kapkách5, CNT – uhlíkové 

nanotrubičky pro nanoelektrody6), ale hlavně v živé přírodě pro konstrukci buněčných 

struktur, které mohly vzniknout jako templáty polymerních i sol-gelových 

aluminosilikátových nanostruktur. Společným znakem nadmolekulárních struktur je 

jejich tvarování minimálně z 1 fáze polymerní a 1 fáze monomerní (stabilizace 
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molekul polyelektrolytů H3O+) a funkčnost jako nízkorozměrné fázové rozhranní 

(řetězce, klubka, dutoidy, membrány) se slabými (Wan der Waals) a iontovými 

vazbami, tedy hydrofilním a hydrofobním charakterem. Základní mechanickou funkcí 

biologických membrán je aplikační použití jako bariérového fázového rozhraní 

s funkcí aktivního transportu (iontů, molekul polymerními biomolekulami) a amfifilní 

bariéry. Ionexové vlastnosti jsou umožněny polyelektrolytovými molekulami, které 

mají i amfifilní (organofilní) charakter (lipofilně hydrofobní a hydrofilně lipofóbní).   

 

2. Struktura nátěrových systému plněných nanomolekulami 

Nátěrové systémy plněné nanomolekulami7 stabilizované a funkční jako 

biologické membrány jsou polymerní s nanomolekulární velikosti všech 

heterogenních složek - pigmentů a plniv:   

• organických ionexů na bázi syntetických nebo biogenních organických polymerů 

• anorganických ionexů na bázi krystalických nebo amorfních anorganických 

polymerů 

 

V principu lze použít buď přírodní, ekologické materiály nebo respektovat 

prvkové složení přírodnin a použít syntetické, krystalické i amorfní materiály pro 

antikorozní ionexpigmenty8. V přírodě se vyskytující silikátové vrstevnaté minerály 

(muskovit, kaolinit) byly úspěšně organofilizované a ionexované. Nejpodobnějším 

syntetickým analogem křemičitanů jsou titaničitany (vyskytují se i titaničité kaolíny), 

neboť nejbližší skupinový homolog křemíku v tabulce prvků je titan. Germaničitany se 

vyskytují pouze v popílcích (uhlí) a ne v hlínách, jsou chemicky (dvojmocenství) a 

ekonomicky (cena) nevhodné pro náhradu titaničitanů. Homogenizace heterogenního 

systému, organo-anorganického kompozitu je realizovatelná: 

• organofilací9 ionogenních skupin ionexů iontovými surfaktanty (iontovou výměnou) 

• exfoliací10 vrstevnatých nanopigmentů na nanomolekuly (surfaktanty, polymery) 

• polyelektrolytovou polymerní vrstvou na organofilizovaném exfoliátu  

• nanonizací11 nereaktivních pasivních mikroplniv (plnění nanopórů 

nanomolekulami) 
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Molekulární struktura titaničitých pigmentů může být odvozena od donor-

akceptorové vazby koordinačního polyedru a vzniku polymerních motivů vazbou 

dvojvazného kyslíku, které jsou řetězové (Ti3O7), pásové (Ti3O5), plošné, cyklické, 

třírozměrné a dutinové. 

Habitus pigmentů se projevuje jako delaminovatelná12 vrstevnatá vlákna, 

destičky, koloidy, nebo nedelaminovatelnou nevrstevnatou trojrozměrnou řetězcovou 

mezostrukturou (P-Ti). 

 

3. Schématické složení ionexpigmentů 

Schématické složení ionexpigmentů může tvořit homologickou řadu od solí 

homopolykyselin (H+Ca-TiOx)13 až heteropolykyselin (H+Ca-TiPOx), přes kyselé 

heteropolysoli (H+-CaTi-POx) k zásaditým heteropolysolím (CaTi-OH--POx)14 až 

k mesostrukturním heteropolyzásadám (TiOz-P+Ox-POy
 -)15 a Keggin strukturním 

homopolyzásadám (TiOx-OH--(POy)). 

Ze složení lze odvodit, že výměnná kapacita (vyměnitelná místa, míra sorbce 

korodantů, spotřeba drahého Ti) je nízká u polytitaničitých katexů a vysoká u 

heteropolysolí a anexů. Ekonomizace je možná i variací atomových hmotností (Al-

Ca-Fe) a mocenství (počet OH), cenově je drahá anionizace  Mo a W, kdy měrná 

váhová kapacita i přes vícemocenství klesne. 

 

4. Selektivita antikorozních reaktantů 

Antikorodanty by měly reagovat s korodanty za vzniku elektrolyticky 

neaktivních sraženin, katexy inhibují korozi výměnou H+ s Ca2+, za vzniku bazického 

málo rozpustného CaSO3, anexy inhibují korozi výměnou H2
2+SO3

2- za PO4
3-a 2OH- s 

charakterem i úplné neutralizace, proto je také výhodné použit acidobazicky 

selektivních fází ionexů (směsí) podle korodantů. 

 

5. Reakční cesty přípravy ionexpigmentů 

Reakční cesta přípravy ionexpigmentů může spočívat buď v kyselé nebo 

zásadité hydrolýze, realizované i homogenními generátory protonů nebo hydroxónií 
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(amidy či proton sponge)16, s aplikací pufrační kapacity aminokyselin (isotermickým 

řízením rychlosti hydrolýzy). Ekonomickým surovinovým zdrojem je ilmenit (8kč/kg) 

s levnějším obsahem Ti než v TiO2, který zvýhodňuje fosforečnou cestu výroby 

FeTiPO anexů, a zvyšuje výrobní kroky u katexů (případně energeticky náročný 

vysokoteplotní krok rozpouštění v oxidových taveninách), obdobně může být 

použitelný i nákladnější nebezpečný surový roztok v kyselině sírové. Chloridy a 

alkoxidy titanu od firmy Millenium jsou cenově nepoužitelné (okolo 150kč/kg), jen 

nízkoteplotní fáze kyseliny metatitaničité, která tvoří organohydroxylové soli pro 

solgely. Koloidní meziprodukty ionexpigmentů se nejlépe mění iontovou výměnou na 

heterogenní fázi klasických iontoměničů nebo také  na granulovaných k pH 

stabilizovaných ionexpigmentech, lze tak i eliminovat hydrolytické kroky pomocí 

podvojné iontové záměny (pH hydrolýzy solí), případně vyvázat nadbytečnou i 

adsorbovanou na koloidu kyselinu ionexem v OH- cyklu. 

 

6. Interkalace a exfoliace vrstevnatých sloučenin 

Vysokoteplotní katexové prekurzory (titaničitany) lze delaminovat rychle pouze 

tlakově, nejvhodnější je hydrostaticky; hydrodynamické a hydrotermální metody 

lámou nanodestičky, nemnoho vhodné jsou explosivní sonodynamické metody17, 

neboť nanonizují nanodestičky, což vede k zužování nanobariér a zaplňování 

nanopórů superreaktivními nanočásticemi, nízkoteplotní anexové fáze přecházejí na 

interkaláty a exfoliáty již pouhým míšením fází, exfoliace se provádí také rozkladem 

H2O2, expanzí krystalizací ledu, expanzí bublin vody. Amorfní anexové prekurzory 

mohou mít polytitaničitou i Keggin klastrovou strukturu, s krátkými řetězci a 

oligomerním uspořádáním polymerní anorganické nanomolekulární fáze. 

Hydrostatické metody se nově používají na krystalizaci amorfních systémů  v parách 

směsí rozpouštědel, tlakovým vytěsňováním rozpouštědel vody kapalným CO2 

(roztok v EtOH). Mechanismus tvorby metastabilních interkalátů až exfoliátů spočívá 

v translaci organických iontů do iontových vakancí hydratované polymerní 

anorganické sítě polyedrů s prostorově orientovanou acidobazickou koordinací 

organoiontů (kolmá orientace primárních alkylaminů) Molekulární hybnou sílou 

interkalace může být povrchová solitonová vlna iontových vakancí, aktivovaná 

odčerpáváním elektronů (protonů) vibračním pohybem organopolyiontů, molekulární 

pohyby biomolekul byly zobrazeny AFM a micelární fáze spektroskopií HR UltraSonic 
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DEVELOPMENT CORROSION INHIBITORS ON BASE GLYCOLURIL 
DERIVATIVES FOR WATER BORNE ANTICORROSIVE COATINGS 

 

VÝVOJ INHIBITORŮ KOROZE NA BÁZI DERIVÁTŮ GLYKOLURILU PRO 
VODOU ŘEDITELNÉ ANTIKOROZIVNÍ NÁTĚRY 
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Summary 

A series of glycoluril derivatives have been prepared by three routes: via 
the condensation of glyoxal or benzil with urea; by the acylation of 
glycoluril; by the reaction glycoluril with paraformaldehyde in DMSO, using 
base as catalyst. The inhibition activity of these compounds towards the 
corrosion of mild steel in 1M solution was investigated using gravimetric 
measurements. The study show that 1,3,4,6-
tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione and 1,3,4,6-
tetrakis(hydroxymethyl)-3a,6a-diphenyltetrahydroimidazo [4,5-d]imidazole-
2,5-dione are the best inhibitors and their efficiency increases with 
concentration and the highest values obtained are over 98%.  
Keywords: glycoluril derivatives, corrosion inhibitors, mild steel  

 
 
INTRODUCTION 

Several major changes have affected the coating industry over the past 15 to 

20 years. The first major change was brought on by the environmental restrictions on 

volatile organic compounds (VOCs). Paint manufacturers are being forced by 

regulations to develop either high-solid coatings with minimal solvents, or waterborne 

equivalents of the existing solvent-borne coatings. The second major change is the 

use of lead-free paint. Concern over existing lead-based paints has spawned an 

entire industry of lead abatement and remediation. A third major change is the 

banning of chromates, which have been incorporated into corrosion-inhibiting 

primers, particularly for aluminium alloys. Chromates, which are very effective 

corrosion inhibitors, have been designated as carcinogens and are therefore being 

phased out. Although extensive research is being conducted to replace this powerful 

corrosion inhibitor, no comparable replacements have yet been found or developed. 
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CORROSION INHIBITORS 
A corrosion inhibitor may be defined, in general terms, as a substance which, 

when added in a small concentration to an environment, effectively reduces the 

corrosion rate of a metal exposed to that environment. Because there are a number 

of mechanistic and/or chemical considerations when classifying inhibitors, it is difficult 

to provide a more precise definition. 

In most cases, inhibition is achieved through interaction or reaction between 

the corrosion inhibitor and the metal surface, resulting in the formation of an inhibitive 

surface film. In other cases, the chemistry of the environment may be modified to 

make it less corrosive, whether by adjusting the pH to promote passivation, 

scavenging dissolved oxygen, or neutralizing acidic species. Anodic inhibitors such 

as chromates, phosphates, and nitrites are designed to interfere with the corrosion 

reaction at the anodic site. Cathodic inhibitors such as carbonates and arsenates are 

designed to reduce net current flow by inhibiting the cathodic reaction. The film-

forming organic inhibitors (amines, imidazolines) may be anodic or cathodic or both. 

Inhibition is used internally with carbon steel pipes and vessels as an economic 

corrosion control alternative to stainless steels and alloys, coatings, or non-metallic 

composites. A particular advantage of corrosion inhibition is that it can be 

implemented or changed in situ without disrupting a process. The major industries 

that use corrosion inhibitors are petroleum production and refining, chemical and 

heavy industrial manufacturing, and coating industry.  

           A great many the numerous N-heterocyclic compounds that have been tested   

and are applied in coating industry as corrosion inhibitors, those that are low or non 

toxic as compared with salts or oxides of chromium or tungsten. Can be said, the 

research in the field of “green“corrosion inhibitors has been addressed the goal of 

using cheap, effective organic molecules at low environmental impact1. The N-

heterocyclic compounds include certain glycoluril and its derivatives, generally 

inhibited corrosion of mild steel in acid medium. Acid solutions are often used for the 

removal of undesirable rust and scale in several industrial processes.  

 It is well known that the acid inhibitors based on derivatives of benzimidazoles, 

benzthiazoles or triazoles have good corrosion inhibition 3-5. In acid medium, the 

inhibitor adsorption may determine a structural change of the double layer, thus it 

reducing the rate of the electrochemical partial reactions – the anodic oxidation metal 

dissolution and the cathodic hydrogen ions reduction.  
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Glycoluril (tetrahydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione) is relatively cheap, 

non-toxic1-2 (LD50 >2000 mg/kg) and easy to produce in purity upper than 99%. The 

presented article endeavours to describe the influence of the some glycoluril 

compounds on the corrosion inhibition of mild steel in 1M HCl.  

 

EXPERIMENTAL 
Reactions of ureas with substituted α-diketones are known. The 

condensations of one mole of diketone with one mole urea produce one mole of 2-

imidazolone and two moles of water. Alternatively, elimination of one mole of water 

and rearrangement of an R group would give a hydantoin derivative, (Equation 1). 
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N NH
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NH NH
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R O

+ H2O+ 2H2O+

 
Equation 1. 

 
One the other hand one mole of α-diketone may react with two moles of urea to form 

one mole of a bicyclic compound – glycoluril and two moles of water, (Equation 2). 
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Equation 2. 

 
The 3a,6a-diaryl -1,3,4,6-tetraacetyl glycoluril derivatives can be readily prepared 

according to method of Hage8 by acylation of glycoluril with carboxylic anhydrides, 

(Equation 3). The reaction is catalyzed especially by strong Brönsted acids. 
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Equation 3. 
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Reaction of glycoluril or diphenylglycoluril with paraformaldehyde in DMSO, using 

base as catalyst, yields the tetrakis(hydroxymethyl) derivatives, (Equation 4). 
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Equation 4. 

 
 The preparation of glycoluril and the other potential acid inhibitors were 

previously reported in the literature 6-14, Table 1. The products were characterized by 

melting point, elemental analysis and 1H NMR.  

 

Table 1. Preparation of glycoluriles 1-6 and their melting points, elemental analyses 

and 1H MNR spectral data. 

No.   R1 R Mw. 
m.p./lit.m.p. 

(oC) 
C H N O 1H MNR spektra (DMSO-d6) 

1   H H 142,12
295-297 

296-2976,7 

33,92

33,81

4,19

4,26

39,34

39,42

22,55

22,52
δ 5,45 (s, 2H –CH-CH) 

2   H COCH3 310,27
236-238 

234-2388 

46,60

46,45

4,48

4,55

17,78

18,06

31,14

30,94
δ 6.47 (s, 2H –CH-CH); 2,47 (s, 12H, CH3CO)

3   H CH2OH 262,22
135-139 

137-1389 

36,52

36,64

5,37

5,38

21,28

21,37

36,83

36,61

δ 4,71-5.02 (dd, Jgem.=12Hz, 8H-CH2); 5,63-

5,76 (2d, J=6Hz, 4H-OH); 

4   C6H5 H 294,31
>350 

390-39410-12 

65.41

65.30

4.75

4.79

18.83

19.04

11.01

10.87
δ 7,00-7,07 (m, 10H-Ar); 7,75 (s, 4H) 

5   C6H5 COCH3 462,46 284-286 
62.54

62.33

4.73

4.79

12.05

12.12

20.68

20.76

δ 6.44 (s, 2H –CH-CH); 2,47 (s, 12H, 

CH3CO); 7,01-7,08 (m, 10H-Ar) 

6 

 
  C6H5 CH2OH 414,41

321-324 

>30013, 14 

58.19

57.97

5.41

5.35

13.50

13.52

22.90

23.16

δ 4,50-5.05 (dd, Jgem.=12Hz, 8H-CH2); 6,20-

6,30 (2d, J=6Hz, 4H-OH); 7,0 (m.br.10H-Ar) 

 

Classic gravimetric technique was used to study the inhibitive properties of 

glycolurils. The gravimetric measurements were carried out at laboratory temperature 

(20±1oC) using a Sartorius analytical balance with precision of ± 0,1 mg. The 

investigated solutions were not deaerated. The working specimens were sheets 

with an area 20 cm2. They were made from mild steel. The commercial sheets 

containing (wt.% other than iron): 0.36% Mn, 0.18% C, 0.04% Ni, 0.03%S, 0.05%Cr, 
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0.02% Si, 0.01% P and 0.01% Mo. The surface of each specimen was progressively 

polished with finer grades of wet SiC paper. The next preliminary treatment included 

pickling in a solution containing concentrated HNO3 and H2SO4 at a volume ratio of 

2:1, washing with distilled water and acetone and finally dried with an air jet. The 

aggressive 1M HCl solutions used were made with p.a. 36 wt.% HCl.  

Appropriate concentrations of acid were prepared using redistilled water. The 

concentration range of inhibitor employed was 2·10-4- 10-1M in 1M HCl solutions.  

 Specimens used for mass loss measurements were inserted in glass tubes of 

suitable diameters. The volume of the aggressive solution was 50 cm3. The rate of 

mass loss w was calculated in g·m2·h-1 as follows: 

w = W/A · t∞ 

Where W is the weight loss, A is the surface area of mild steel specimen and t∞ is the 

end time of each experiment. 

When the exposure effect was studied, the specimens were immersed in as 

many tubes as the followed values of the exposure time (e.g. for 1M HCl 10 tubes 

were used and specimens were taken out of the solution after the 1st, 2nd, 4th, 8th 

etc. hour), Fig.1. 

Fig. 1. Dependence of the weight loss ∆w on the exposure time t of the metal 
specimens in the supporting electrolyte 1M HCl and in presence inhibitors 1 and 3 (ci 
= 5·10-3).  
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When the effect of the inhibitor concentration on the protective properties was 

investigated, the mass loss in 1M HCl either with or without addition of different 

concentration of inhibitor was determinate gravimetrically after immersion period of 

24 hours. The percent inhibition efficiency IE(%) was calculated from gravimetric data 

using the following equation: 

 

EI(%) = [(wo-wi) / wo] · 100 

 

Where wo and wi in g·m2·h-1 are the average corrosion rates in absence and in 

presence a certain concentration of inhibitor, respectively. Each test was repeat three 

times to verify its reproducibility. The average values of the obtained gravimetric data  

reported in Fig. 2. 

Fig. 2. Dependence of the EI on the concentration ci, of the compounds 1-6 
(gravimetric data).  
 

CONCLUSION 

 The investigated derivatives of glycoluril, excepting compound 5, exhibit 

inhibiting properties in mild steel corrosion in medium 1M HCl. The IE increases with 

the increase of their concentration. The compound 5 is not soluble enough in medium 

of HCl acid and one exhibited none inhibition effect. The results revealed that the 
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studies glycoluril compounds 1, 3 and 6 are good potent ional inhibitors (EI>90%) for 

mild steel corrosion in HCl solutions, Table 2.  

 

Table 2. Maximal inhibition efficiencies and concentrations of the studied compounds 
1-6 in 1M HCl from mass loss measurements. 

Compound 

  1 2 3 4 5 6 

 

EIMAX. (%) 

 

91,72 

 

6,78 

 

98,59 

 

52,22 

 

- 

 

98,28 

Ci MAX. (mol l-1) · 103 7,1 0,36 102,96 0,45 0,14 11,58 
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1. 1. VýrobaVýroba OpacilitOpacilituu
Patentovaný procesPatentovaný proces

Výroba rychlým Výroba rychlým zahřátímzahřátím jemného kaolínu s obsahem vody jemného kaolínu s obsahem vody 
na 1000°Cna 1000°C

rychlá rychlá dehydroxylacedehydroxylace (ztráta chemicky vázané(ztráta chemicky vázané HH22OO))
výsledkem je „nafouknutí“ částic (tzv. „popcorn“ efekt)výsledkem je „nafouknutí“ částic (tzv. „popcorn“ efekt)

„Nafouknutí“ vede k tvorbě uzavřených vnitřních dutin„Nafouknutí“ vede k tvorbě uzavřených vnitřních dutin
zajišťují neprůsvitnost pod CPVCzajišťují neprůsvitnost pod CPVC
snižují specifickou hmotnost z 2,6 na 2,06snižují specifickou hmotnost z 2,6 na 2,06

Tvorba shluků kaolínových destiček vede k tvorbě vnějších Tvorba shluků kaolínových destiček vede k tvorbě vnějších 
dutindutin

zajišťují neprůsvitnost nad CPVCzajišťují neprůsvitnost nad CPVC

Typická hodnota Typická hodnota hegmanhegman 3030µµmm
zlepšená disperze v nátěr. hmotách na bázi rozpouštědlazlepšená disperze v nátěr. hmotách na bázi rozpouštědla  
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Průřez Průřez OpaciliteOpacilitemm TEMTEM
Vzduchové dutiny představují přibližně 22,3% objemuVzduchové dutiny představují přibližně 22,3% objemu

 

 

 

2. 2. OpacilitOpacilit v nátěrových hmotách podv nátěrových hmotách pod CPVCCPVC
Porovnání nastavovacích plniv při 25%PVC
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pevné látky představují pevné látky představují 40% 40% objemuobjemu, , bezbez TiOTiO22

**RbRb znamená odrazivostznamená odrazivost od černého povrchuod černého povrchu

Výhoda z hlediska Výhoda z hlediska 
neprůsvitnosti neprůsvitnosti 

podpod CPVCCPVC
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Funkce rozdílu celkového indexu lomu
Účinek rozptyluÚčinek rozptylu**

FresnelFresnelovaova rovnicerovnice: : 
F = (F = (ηη1 1 -- ηη22))2     2     kde    kde    F = F = odrazivostodrazivost

((ηη1 1 + + ηη22))2                   2                   ηη11 = = index lomu dispergované fázeindex lomu dispergované fáze
ηη22 = = index lomu prostředíindex lomu prostředí

Dispergovaná fáze Prostředí η1 η2 F (%)

TiO2 Polymer 2,73 1,50 8,4
Typické nastavovadlo Polymer 1,56 1,50 0,1
Vzduchová dutina Kaolín 1,00 1,56 4,8

**účinek rozptylu rovněž závisí na účinek rozptylu rovněž závisí na dd5050, , psdpsd a na vzdálenosti, která dělí částicea na vzdálenosti, která dělí částice
pigmentu, přičemž ta zase závisí na PVC a na schopnosti disperzepigmentu, přičemž ta zase závisí na PVC a na schopnosti disperze..

 

 

 

3. 3. Účinek Účinek OpacilitOpacilituu nana neprůsvitnost suchého filmuneprůsvitnost suchého filmu

Filmy bez obsahuFilmy bez obsahu TiOTiO22

OpaciliteOpacilite Typické Typické 
nastavovadlonastavovadlo

Pod CPVC (25%PVC)
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4. 4. Účinek Účinek OpacilitOpacilituu na neprůsvitnost mokrého filmuna neprůsvitnost mokrého filmu
Nad CPVC (68% PVC, 10% TiO2, 12 % nastavovadla, 18% CaCO3)

Opacilite
Nasáklý 

kalcinovaný 
kaolín

•• 100100µµm m mokrý filmmokrý film
 

 

 

5. 5. ZaváděníZavádění OpacilitOpacilituu dodo interiérových matových interiérových matových 
emulzíemulzí
Pokyny pro tvorbu přípravku

Výběr Výběr nastavovadlanastavovadla zajišťujícího neprůsvitnost pro zajišťujícího neprůsvitnost pro 
záměnuzáměnu
Výběr počáteční plnicí úrovně Výběr počáteční plnicí úrovně OpacilituOpacilitu

typickytypicky 50% 50% náplněnáplně TiOTiO22

Omezení náplně Omezení náplně TiOTiO22 mezi 5 a 20%mezi 5 a 20%
ImerysImerys je schopen zajistit typickou úsporu na je schopen zajistit typickou úsporu na 
TiOTiO22 podle PVC a vyměněného podle PVC a vyměněného nastavovadlanastavovadla

Záměna substituovaného Záměna substituovaného TiOTiO22 přirozeným přirozeným CaCOCaCO33

zachování pevných látek v nátěruzachování pevných látek v nátěru
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6. 6. Změna přípravku proZměna přípravku pro vysoce kvalitnívysoce kvalitní matové emulzematové emulze (62% (62% 
PVC)PVC)

Reformulace pomocí Opacilitu

•• OpaciliteOpacilite umožňuje snížení množstvíumožňuje snížení množství TiOTiO2 2 o 18%o 18%, , tedy úsporutedy úsporu
nákladů ve výši nákladů ve výši 4 € cent4 € centyy / / litrlitr

Pigment (% podle hmotnosti) Std 1 2
TiO2 16,0 16,0 13,0
Nasáklý kalcinovaný kaolín (d50 = 2µm) 10,0 - -
Opacilite - 8,0 8,0
Talek 5,0 5,0 5,0
CaCO3 (d50 = 5µm) 7,0 9,0 12,0
Vlastnosti
Kontrastní poměr při 20m2/l 92,2 93,3 92,2
Kontrastní poměr při 100µm 92,7 95,2 92,9
Barva L* 97,6 97,4 97,6
          b* +2.1 +1.9 +1.9
Lesk (%/85o) 4,5 4,7 2,9
Odolnost proti poškrábání, BS hmot. ztráta po 
200 cyklech (mg/cm2)

1,00 1,10 1,00

Odolnost proti skvrnám (%) 95 95 95
Odolnost proti praskání hlíny (µm) >1500 1350 >1500
Specifická hmotnost 1,408 1,392 1,385
Náklady na pigmentaci (€ centů / litr) 50,1 53,6 46,1

•• Pro dosažení standardních nákladů stačí pouze Pro dosažení standardních nákladů stačí pouze 9% 9% omezení obsahu omezení obsahu TiOTiO22  

 

 

GLOSS
15 - 20% PVC

<5% extender (wt%)

SEMI-GLOSS
25 - 35% PVC

<30% extender (wt%)

PRIMERS & UNDERCOATS
35 - 60% PVC

<40% extenders (wt%)

Solvent Based Paint

Polsperse 10
Opacilite

* * V případě nátěrových hmot s částečným leskem může V případě nátěrových hmot s částečným leskem může 
OpaciliteOpacilite poskytovat omezený leskposkytovat omezený lesk

OpaciliteOpacilite pro barvy na bázi rozpouštědlapro barvy na bázi rozpouštědla
Doporučené způsoby použití

 

 



 

 174

 

 

GLOSS
15 - 20% PVC

<5% extender (wt%)

SEMI-GLOSS
25 - 35% PVC

5-15% extender (wt%)

Matt Exterior
Masonry Paints
40 - 60% PVC

15-30% extenders (wt%)

Matt Interior
>50% PVC

15-50% extenders (wt%)

Water Based Paint

Supreme

Opacilite
* * V případě nátěrových hmot s částečným leskem může V případě nátěrových hmot s částečným leskem může 
OpaciliteOpacilite poskytovat omezený leskposkytovat omezený lesk

* * Vhodné pro leskVhodné pro lesk <20%/60<20%/60oo (<40%/60(<40%/60oo, obsahuje, obsahuje--li barva látky li barva látky 
pro matovánípro matování))

OpaciliteOpacilite pro barvy s pro barvy s vodnouvodnou bázíbází
Doporučené způsoby použití

 

 

 

8. 8. SouhrnSouhrn
Výhody Opacilitu
OpaciliteOpacilite může vést k významné úspoře nákladůmůže vést k významné úspoře nákladů

částečná náhradačástečná náhrada TiOTiO2 2 

nižší specifická hmotnost barvynižší specifická hmotnost barvy
OpaciliteOpacilite zajišťuje výbornou neprůsvitnost za suchazajišťuje výbornou neprůsvitnost za sucha

uzavřené vnitřní a vnější dutinyuzavřené vnitřní a vnější dutiny
OpaciliteOpacilite zajišťuje výbornou neprůsvitnost za mokrazajišťuje výbornou neprůsvitnost za mokra

uzavřené vnitřní dutinyuzavřené vnitřní dutiny
OpaciliteOpacilite lze použít v přípravcích na bázi rozpouštědla i v lze použít v přípravcích na bázi rozpouštědla i v 
přípravcích s přípravcích s vodnouvodnou bázíbází

lze vřele doporučit pro exteriérové nátěrylze vřele doporučit pro exteriérové nátěry
lze vřele doporučit pro matové emulze <65% PVClze vřele doporučit pro matové emulze <65% PVC

 

 



 

 175

APLIKACE OXIDU ZINEČNATÉHO JAKO FUNKČNÍHO PIGMENTU V 
NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 

 

APPLICATION OF ZINC OXIDE AS A FUNCTIONAL PIGMENT IN 
ORGANIC COATINGS 

 
Veronika Čechalová, Andréa Kalendová 
Ústav polymerních materiálů FCHT, Univerzita Pardubice, Oddělení nátěrových hmot 
a organických povlaků 
 

Summary 
Protection of metal surfaces against corrosion by anticorrosive pigments 
has been used for hundreds of years. Through the control of materials at 
the nanometers scale, specific structures can be created that can increase 
the function of coatings to allow the function of improved corrosion 
protection without the use of chromates, as well as others. It was found 
that the size of zinc oxide particles considerably affects the anticorrosion 
properties of coatings. Better results were found by using small particles 
(nanoparticles); large spherical particles offer lower anticorrosion 
efficiency. Methods of preparation nanosize particles of zinc oxide are 
investigated and obtained products are characterized. 
Key words: zinc oxide, anticorrosive pigment, nanoparticles 

 
 
Úvod 

 Organické povlaky jsou kompozitní materiály, tvořené polymerní matricí (ve 

většině případů organické povahy) a anorganickými částicemi pigmentů a plniv. Na 

rozdíl od konstrukčních kompozitních materiálů jsou organické povlaky vždy 

naneseny na podkladovém materiálu (kov, dřevo, atd.). Kromě kryvosti se od 

organických povlaků požaduje co nejnižší propustnost pro vodu, vodní páru a plyny z 

okolní prostředí [1]. Anorganický pigment nebo plnivo v organickém pojivu sice 

zvyšuje jeho mechanické vlastnosti, ale zároveň působí jako nehomogenita 

v systému. Na rozhranní organické fáze – anorganická fáze dochází k rychlému 

průniku vody a plynů filmem a tím je narušena ochranná funkce povlaku. V případě 

aplikace na kov je tento stav doprovázen korozí kovu a rozrušením organického filmu 

oxidačními produkty [2].  
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 V současné době se celosvětově věnují obrovské finanční prostředky na 

výzkum a využití nanotechnologií a nanomateriálů a byly zaznamenány první 

úspěšné aplikace v elektronice, lékařství, kosmetice, automobilovém a chemickém 

průmyslu a v dalších odvětvích. Předpokládá se, že v  příštích 20 - 30 letech 

nanotechnologie a nanomateriály významně ovlivní všechna odvětví lidské činnosti. 

 Výzkum v oblasti použití nanočástic pro organické povlaky je směřován v první 

fázi k vytvoření systému, kde jsou částice uloženy v meziprostorech velkých částic, 

čímž se zlepší především mechanické vlastnosti povlaků, a také reologické chování 

systému. Použitím nanočástic je  možné snížit koncentraci funkčních klasických 

pigmentů v organickém pojivu, za dosažení většího aktivního povrchu. 

 Obdobně jako se skokově mění vlastnosti organických povlaků s koncentrací 

anorganických částic, mění se skokově vlastnosti se změnou jejich rozměrů. Mění se 

elektrické, optické, ale i mechanické vlastnosti.  

 Nanočástice oxidu zinečnatého jsou využívány pro organické povlaky určené 

pro ochranu námořních plavidel tzv. „antifouling“. Nanočástice oxidu zinečnatého 

zvyšují také adhezi,  UV odolnost a mají katalytický význam pro autooxidační tvorbu 

polymerního filmu u řady pojiv. 

  

Experimentální část 

  Byly připraveny nanočástice oxidu zinečnatého různými metodami. Jednou 

z metod byla syntéza z využitím „gelace vodného roztoku karboxylátu“ [3]. Počáteční 

roztoky acetátu zinečnatého a α-hydroxy karboxylové kyseliny byly smíchány 

v poměru 1:1, pH vzniklého roztoku bylo zvýšeno na 8,5 přídavkem amoniaku. Pevný 

sklovitý gel byl získán po částečném odpaření rozpouštědla při teplotě 60 ºC. 

Následně byly vzorky kalcinovány v peci při teplotě 600 ºC.  

 

Výsledky a diskuze 

 Získaný oxid byl identifikován pomocí rentgenové difrakční analýzy a zkoumán 

skenovacím elektronovým mikroskopem. Vzorky byly porovnány s komerčním 

produktem, který byl brán jako standard. 
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Obr 1. Snímky z elektronového mikroskopu: komerční nanočástice ZnO a 
nanočástice připraveného oxidu. 
 

 

Závěr 

 Jelikož získané nanočástice byly připravené ve formě suchého prášku, tvoří 

částice shluky až do velikosti aglomerátů, jak je patrné z obou SEM snímků. Tyto 

aglomeráty budou posléze rozbity při dispergačním kroku přípravy nátěrové hmoty. 

 Dané téma je předmětem disertační práce, která se zabývá dalšími přípravami 

a možnými aplikace nanočástic oxidu zinečnatého v nátěrových hmotách. 
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ANTIKOROZNÍ ÚČINNOST NÁTĚROVÝCH HMOT OBSAHUJÍCÍCH 
KOMBINACI PRÁŠKOVÉHO ZINKU A ANTIKOROZNÍCH PIGMENTŮ 

 

ANTICORROSIVE EFFICIENCY OF COATINGS CONTAINING 
COMBINATIONS OF ZINC POWDER AND ANTICORROSIVE PIGMENTS  

 

Jiří Havlík, Andréa Kalendová, David Veselý  
Ústav polymerních materiálů FCHT, Univerzita Pardubice, Oddělení nátěrových hmot 
a organických povlaků    
 

Summary 
This paper deals with the study of anticorrosive efficiency of coatings 
containing a combination of zinc powder and non-metalic pigments. These 
non-metalic pigments were tested: calcium metasillikate (Wollastonit 
W325), zinc oxide (Zelená pečat), hydrated zinc phosphomolybdate 
(Heucophos ZMP) and zinc ferrite (ZnFe2O4). All coatings were subject to 
a cyclic test  in condensation chamber with humidity and  SO2 and a cyclic 
corrosion test in salt spray cabinet with NaCl solution and humidity 
condensation. Blistering, corrosion of substrate and corrosion of cut were 
evaluated in all coatings. The results obtained were analyzed by 
subjective evaluation methods. 

         Key words: zinc powde, zinc oxide, zinc ferrite, coatings 
 
 
Úvod 

Ochrana kovů před korozními procesy, je v dnešní době velice závažným 

problémem. Hledání vhodných pigmentů, které mají mít charakteristické antikorozní 

vlastnosti a zároveň odpovídající toxikologické parametry dané legislativními 

normami, klade na průmysl nátěrových hmot stále větší požadavky. Jednou 

z možností, jak docílit vzniku účinného antikorozního systému (nátěrové hmoty) je 

využití synergismu použitých pigmentů a vhodného pojiva. Kombinací antikorozních 

pigmentů a plniv s rozdílným mechanismem účinnosti můžeme docílit vzniku vysoce 

odolných nátěrů.  

Antikorozní pigmenty lze definovat z hlediska jejich funkce, jako látky, které 

přidány do korozního prostředí snižují rychlost koroze. Tyto látky propůjčují 

nátěrovým filmům z hlediska jejich použitelnosti některé velice důležité vlastnosti. 

Antikorozní pigmenty lze podle mechanismu působení rozdělit na fyzikálně působící 
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pigmenty, u kterých je antikorozní účinnost založena na bariérovém efektu. V tomto 

případě se jedná především o pigmenty chemicky nereaktivní, které při aplikaci 

nátěrové hmoty na substrát zaujímají pozici souběžnou s podkladem a brání tak 

přímému pronikání korozního prostředí k podkladovému materiálu. Druhou skupinu 

antikorozních pigmentů jsou chemicky působící látky. Tyto pigmenty jsou do jisté 

míry rozpustné a jejich ionty jsou schopny vzájemně působit na ostatní složky 

nátěrové hmoty za tvorby korozně inhibičních sloučenin. Poslední skupinou jsou 

elektrochemicky působící antikorozní pigmenty, jejichž působení je založeno na 

základě elektrochemických reakcí, pomocí kterých dochází k pasivaci podkladového 

materiálu. 

 

Experimentální část 

Pro přípravu modelových nátěrových hmot bylo použito epoxyesterové 

pryskyřice Worleédur D46. Jednotlivé nátěrové hmoty vznikly kombinací zinkového 

prachu VM 4P16 (Union Miniere S.A., Belgie) s pigmenty lišícími se navzájem svým 

chemickým složením, morfologií a antikorozními vlastnostmi. Byly použity spinelový 

pigment ZnFe2O4 (vlastní přípravy), metakřemičitan vápenatý (Wollastonit W325), 

oxid zinečnatý (Zelená pečať) a fosfo-molybdenan zinečnatý (Heucophos ZMP). 

Úrověn obejmové koncentrace zinkového prachu u jednotlivých nátěrových hmot 

byla zvolena na hodnotu 10, 20, 30 [% Zn]. Dále byly připraveny srovnávací 

epoxyesterové nátěrové hmoty pigmentované samotnými pigmenty. Všechny 

nátěrové hmoty byly formulovány na hodnotu OKP/KOKP =0,6.  

U jednotlivých pigmentů byly stanoveny základní fyzikálně-mechanické 

vlastnosti potřebné k vlastní formulaci nátěrových hmot. Nátěrové hmoty byly 

hodnoceny na základě mechanických testů dle příslušných norem ČSN ISO a na 

základě urychlených korozních zkoušek. Nátěrové filmy byly podrobeny zrychlené 

korozní zkoušce v atmosféře s obsahem SO2 a s kondenzací vodní páry 

(Kesternichův test) a cyklové zkoušce v mlze neutrálního 5% roztoku chloridu 

sodného s kondenzací vlhkosti. Výsledky získané z urychlených korozních zkoušek 

byly zpracovány dle norem ASTM D 714-87, ASTM D 610, ASTM D 1654-92.  Na 

základě výsledků získaných pomocí těchto norem byla pro jednotlivé nátěrové hmoty 

stanovena celková antikorozní účinnost. 
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   Particles of zinc powder       Particles of zinc oxide         Particles of zinc ferrite 
 

   
 
 
Particles of hydrated zinc phosphomolybdete     Particles of calcium metasillicate 
 

                                        
 
 
Výsledky a diskuze 

Vyhodnocení korozní zkoušky v kondenzační komoře s obsahem SO2 

proběhlo po 2000 hodinách expozice. Během této doby byla u všech nátěrů 

sledována odolnost proti tvorbě puchýřkú dle normy ASTM D 714-87. Nejlepších 

výsledků bylo dosaženo u nátěrů pigmentovaných zinkovým prachem a 

metakřemičitanem vápenatým. Naproti tomu nejhorších hodnot bylo dosaženo u 

nátěrů pigmentovaných zinkovým prachem a spinelovým pigmentem a u nátěru 

pigmentovaného samotným fosfo-molybdenanem zinečnatý 

Vyhodnocení cyklické korozní zkoušky v solné komoře s roztokem chloridu 

sodného a kondenzací vlhkosti bylo vyhodnoceno po 2200 hodinách expozice. 

Nejlepší celkové účinnosti rovněž dosáhly nátěry pigmentované zinkovým prachem a 

metakřemičitanem vápenatým. 
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Tabulka 1. Výsledky korozních testů v SO2 komoře po 2000 hodinách expozice. 

Tvorba 
puchýřků 

Koroze 
podkladu Koroze v řezu 

OKP  DFT  
  [µm] ASTM  

[st ] 
Heubach 
[st] 

ASTM  
[%]  

Heubach 
[st] 

ASTM  
[mm] 

Heubach 
[st] 

Celková 
účinnost

epoxyesterový nátěr pigmentovanýzinkovým prachem VM 4P16  a ZnFe2O4 

10 [% Zn] /1 75 6D 10 100 0 0 - 0,5 90 33 

20 [% Zn] /2 72 6D 10 0,03 100 0,5 - 1 80 63 

30 [% Zn] /3 89 6MD 30 0,01 100 0,5 - 1 80 70 

epoxyesterový nátěr pigmentovaný ZnFe2O4 

35,4 [% ZnFe2O4] /4 78 4D 5 50 0 2 - 3 60 22 

epoxyesterový nátěr pigmentovaný zinkovým prachem VM 4P16  a Wollastonitem 325 

10 [% Zn] /5 92 - 100 0,01 100 0 - 0,5 90 97 

20 [% Zn] /6 84 - 100 0,01 100 0 - 0,5 90 97 

30 [% Zn] /7 80 6MD 30 0,03 100 0 - 0,5 90 73 

epoxyesterový nátěr pigmentovaný Wollastonitem 325 

38,4 [% W 325] /8 100 8D 15 1 80 3 - 5 50 48 

epoxyesterový nátěr pigmentovaný zinkovým prachem VM 4P16  a ZnO 

10 [% Zn] /9 91 6F 70 0,01 100 0 - 0,5 90 87 

20 [% Zn] /10 90 6M 45 0,01 100 0 - 0,5 90 78 

30 [% Zn] /11 76 6M 45 0,01 100 0 - 0,5 90 78 

epoxyesterový nátěr pigmentovaný ZnO 

25,2 [% ZnO] /12 78 6M 45 0,03 100 0 - 0,5 90 79 

epoxyesterový nátěr pigmentovaný zinkovým prachem VM 4P16 

39,02 [% Zn] /13 89 6M 45 0,01 100 0,5 - 1 80 75 

epoxyesterový nátěr pigmentovaný zinkovým prachem VM 4P16  a Heucophosem ZMP 

10 [% Zn] /14 73 8MD 35 0,3 90 0 - 0,5 90 72 

20 [% Zn] /15 71 8MD 35 0,03 100 0 - 0,5 90 75 

30 [% Zn] /16 73 8MD 35 0,01 100 0 - 0,5 90 75 

epoxyesterový nátěr pigmentovaný Heucophosem ZMP 

21,61 [% Heucop.ZMP] /17 76 8D 15 100 0 1 - 2 70 28 

nepigmentovaný epoxyesterový nátěr 

F 75 6M 50 0,03 100 2 - 3 60 70 
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Tabulka 2. Výsledky cyklické korozní zkoušky v solné komoře s kondenzací vlhkosti 
po 2200 hodinách expozice. 

Tvorba puchýřků Koroze podkladu Koroze v řezu 
OKP [%] 

tloušťka 
nátěru   
[µm] ASTM   

[st] 
Heubach  

[st] 
ASTM   

[%] 
Heubach  

[st] 
ASTM   
[mm] 

Heubach  
[st] 

Celková 
účinnost

epoxyesterový nátěr pigmentovaný zinkovým prachem VM 4P16  a ZnFe2O4 

10 [% Zn] 70 8MD 35 0,01 100 1 - 2 70 68 

20 [% Zn] 76 8MD 35 0,03 100 1 - 2 70 68 

30 [% Zn] 87 8MD 35 0,03 100 2 - 3 60 65 

epoxyesterový nátěr pigmentovaný ZnFe2O4 

35,4 [% ZnFe2O4] 79 6MD 30 0,03 100 1 - 2 70 67 

epoxyesterový nátěr pigmentovaný zinkovým prachem VM 4P16  a Wollastonitem 325 

10 [% Zn] 95 8F 75 0,01 100 3 - 5 50 75 

20 [% Zn] 82 8F 75 1 80 1 - 2 70 75 

30 [% Zn] 78 6D 10 33 20 2 - 3 60 30 

epoxyesterový nátěr pigmentovaný Wollastonitem 325 

38,4 [% W 325] 102 8D 15 50 0 3 - 5 50 22 

epoxyesterový nátěr pigmentovaný zinkovým prachem VM 4P16  a ZnO 

10 [% Zn] 93 6M 50 0,03 100 2 - 3 60 70 

20 [% Zn] 90 6M 50 0,03 100 2 - 3 60 70 

30 [% Zn] 79 4M 45 3 70 2 - 3 60 58 

epoxyesterový nátěr pigmentovaný ZnO 

25,2 [% ZnO] 80 4F 65 0,1 95 3 - 5 50 70 

epoxyesterový nátěr pigmentovaný zinkovým prachem VM 4P16 

39,02 [% Zn] 85 8M 55 0,03 100 3 - 5 50 68 

epoxyesterový nátěr pigmentovaný zinkovým prachem VM 4P16  a Heucophosem ZMP 

10 [% Zn] 69 6M 50 0,3 90 3 - 5 50 63 

20 [% Zn] 74 6M 50 0,1 95 2 - 3 60 68 

30 [% Zn] 72 8M 50 0,03 100 2 - 3 60 70 

epoxyesterový nátěr pigmentovaný Heucophosem ZMP 

21,61 [% Heucoph. ZMP]  73 8F 75 0,1 95 3 - 5 50 73 

nepigmentovaný epoxyesterový nátěr 

  78 8MD 35 0,1 100 1 - 2 70 68 
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Graf 1. Výsledky celkové antikorozní účinnosti epoxyesterových nátěrových hmot při 
cyklické korozní  zkoušce v solné komoře s kondenzací vlhkosti. 
(číselné označení testovaných nátěrových hmot je obsaženo v tabulce 1)  

 

Závěr 

Na základě výsledků korozních testů pro jednotlivé nátěrové hmoty lze 

konstatovat, že kombinací zinkového prachu s vhodnými anorganickými 

antikorozními pigmenty lze vytvořit nátěrové filmy s dostatečnými antikorozními 

vlastnostmi. U jednotlivých kombinací lze sledovat závislost celkové antikorozní 

účinnosti na objemovém zastoupení jednotlivých pigmentů. Nejlepších výsledků bylo 

dosaženo u kombinací zinkového prachu s metakřemičitanem vápenatým. Nátěry 

zhotovené z těchto pigmentů vykazovaly ve všech zrychlených korozních testech 

nejvyšších  odolností.   

 

Literatura 
[1] A. Kalendová: Technologie nátěrových hmot І.-Pigmenty a plniva pro nátěrové hmoty, 
Univerzita Pardubice 2003 
[2] A. Kalendová: Metody testování vlastností organických povlaků І.-Korozně-inhibiční 
účinnost organických povlaků, Univerzita Pardubice 2001 
[3] J. Gojný: Diplomová práce – Antikorozní pigmenty chemicky působící v porovnání s 
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[4] A. Kukačková: Diplomová práce – Vliv velikosti a tvaru částic práškového zinku na 
korozní odolnost nátěrových hmot  
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JAK OVLIVNÍ NOVÉ ZÁKONY EVROPSKÉ KOMISE 
TRH ANORGANICKÝCH PIGMENTŮ 

 

HOW INFLUENCE NEW LAWS OF EUROPEAN COMMITE MARKET WITH 
INORGANIC PIGMENTS 

 
Goran Vasič 

HABICH GmbH, Weitenegg 5, A-3652 Leiben-Weitenegg, Austria 
 
 

Habich GmbH je rodinná chemická společnost, nacházející se v Leiben-

Weiteneggu, malé vesničce v blízkosti města Melk, Dolní Rakousko. Společnost 

vyrábí anorganické pigmenty už téměř 160 let. Díky velkému úsilí a pružnosti ve 

výměně trhu byl Habich schopen najít své místo ve světě nátěrových hmot a plastů.  

Jak naše heslo "Anorganické Pigmenty Do Celého Světa" signalizuje nyní, je 

Habich globálně operující společnost, která je stále vlastněná rodinnými následníky 

jejího zakladatele Hermanna Martina Habicha. 

Společnost vyrábí anorganické pigmenty a preparáty určené pro průmysl 

nátěrových hmot, tiskařských barev a plastů. Na trhu ale nacházíme mnohem víc 

možností jak můžou pigmenty být uplatněny. 

Z důvodů zavedení moderních aplikačních technologií v kombinaci s vyššími 

požadavky na kvalitu se produkty musely stát mnohem stabilnějšími. Navzdory 

samotnému zlepšení produktů pomohlo zavedení kontroly kvality výroby zlepšit 

shodnost produktů mezi různými šaržemi. Toto jsou opatření, která pomáhají 

redukovat náklady jak dodavatele, tak i odběratele. Proto se kvalitně přezkoušené 

standardy staly běžnými pro veškerá průmyslová odvětví. 

Zvyšovaní nároků na bezpečnost pracovníků a na čistotu životního prostředí 

jsou jedny z hlavních kroků, které můžeme pozorovat už od počátku 80-tých let. 

Z těchto důvodů si trh začal žádat více a více bezpečné produkty, které jsou také 

šetrné k životnímu prostředí. Problémem je, že ne všichni lidé v průmyslu jsou 

přesvědčeni, že existují produkty, které v budoucnosti už nebudou potřebné. 
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Ke zvýšení bezpečnosti pracovníků a ochrany životního prostředí začaly 

místní vlády a Evropská Komise připravovat několik zákonů a předpisů, které by 

měly systematicky klasifikovat nebezpečné látky. 

Právě nyní je v EU prodiskutováván nový návrh zákonu Evropské Komise, 

který byl sepsán v roce 2001 a jeho akronymem je REACH (Registration, Evaluation 

and Authorisation of Chemicals). 

Ještě zákonem není, ale brzy se jím stane. Do té doby je tu stále mnoho 

detailů, které je třeba prodiskutovat a každý občan EU má možnost vyjádřit svůj 

názor. 

 

Jaké jsou cíle REACHe? 

Podle úředních prohlášení zaznamenaných na "bílém papíru" REACH by měl: 

• zabezpečit vyšší ochranu lidského zdraví a životního prostředí 

• zaregistrovat všechny známé a používané chemikálie v průmyslu 

• udržet konkurence schopnost a zvýšit inovační schopnost chemických průmyslů 

• zvýšit průhlednost substancí používaných v chemickém průmyslu 

• ukončit testování na zvířatech 

• předat průmyslu větší odpovědnost, aby lépe zvládal rizika vycházející z používání 

chemikálií 

 

Jaké dopady REACH bude mít:  

• průmysl musí poskytnout úplné bezpečnostní informace o chemikáliích, více než 

je uváděno v dosavadních bezpečnostních listech (MSDS) 

• každá chemikálie musí být registrována, popřípadě autorizována pro každé z 

použití 

• neregistrované chemikálie nesmějí být vyráběny nebo používány v zemích EU 

• nový způsob použití pro už registrované chemikálie bude vyžadovat dodatečnou 

registraci 

• vysoce nebezpečné chemikálie budou potřebovat speciální autorizaci pro své 

specifické použití 
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• zprávu o odhadu rizik (RAR), jež můžou vzniknout při používání chemikálie, by 

měla poskytovat společnost, která chce produkovat nebo prodávat danou 

chemikálii 

• v současnosti Evropské Úřady musí prokázat, že daná chemikálie je nebezpečná 

a oni jsou odpovědni za klasifikaci chemických látek. 

 

Ale REACH požaduje, aby průmysl dokázal, že jednotlivá chemikálie není 

nebezpečná, jinak daná látka je automatický velmi toxická a bude klasifikována jako 

CMR látka (karcinogeny, mutageny a škodící reprodukci). 

 

Problémy, které můžeme očekávat: 

• celý problém se zdá být velmi byrokratický. Už nyní existuje pár studií popisujících 

jak hodně komplikovaný bude proces registrace. 

• každý další uživatel (obchodník) bude muset poskytnout RAR (zprávu o odhadu 

rizik) o použitých chemikáliích 

• za účelem registrovat daný produkt bude muset výrobce poskytnout velké 

množství informací o něm. Čím vyšší objem produkce, tím větší množství 

informací bude požadováno a tím i dražší bude registrace. 

• zda se, že inovace společnosti bude velmi drahá, protože k nákladům na výzkum 

a vývoj bude společnost muset připočíst i náklady na sbírání bezpečnostních dat a 

registraci, která může být ve výší až € 1.000.000. 

• neznámé množství chemikálií z průmyslu úplně zmizí, protože se průmyslové 

společnosti budou pokoušet redukovat náklady na jejich registraci, případně i 

autorizaci. 

 

Mimo výše uvedených, je tu mnohem více problémů, o kterých je třeba 

diskutovat v souvislosti s REACHem. Ale i přesto věřím, že průmysl bude reagovat 

účelně a podle možnosti nebezpečné produkty nahradí bezpečnějšími alternativami. 

V některých odvětvích průmyslu je možné, že se toho moc nezmění, protože 

potřebné informace o chemikáliích jsou už dostupné a tak náklady na registraci a 

autorizaci nebudou tak velké. 

Myslím si, že do této třídy budou patřit produkty na bázi chromanů. Od 60-tých 

let se tyto pigmenty stávají méně a méně důležitými. Přesto je stále několik tisíc tun 
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těchto pigmentů ročně vyrobeno a spotřebováno v zemích EU. Kvůli obsahu olova a 

šestimocného chrómu patří tyto produkty do skupiny CMR látek. Tyto látky už byly 

v mnoha aplikacích nahrazeny, ale jejich technické a ekonomické vlastnosti jsou tak 

dobré, že je na trhu stále nacházíme (pigmentová řada Duromineral®). Ale i v tomto 

případě je naší odpovědností nabídnout buď netoxickou alternativu, nebo zjednodušit 

práci při aplikaci s produktem tím, že nabídneme dané produkty v bezprašných 

formách. Formování a výskyt prachu je hlavním nebezpečím při používání těchto 

produktů. 

V oblasti antikorozních pigmentů se chromanové pigmenty uplatňují nejen 

z ekonomických důvodů. Třeba v leteckém průmyslu a coil coatingu se stále jako 

hlavní antikorozní pigment používá chroman strontnatý, dále je důležitou složkou i 

nátěrů pro povrchovou úpravu kovů určených pro stavebnictví, kde stavebnímu 

průmyslu musí zaručit životnost materiálu nejméně po dobu 30ti let. Žádný jiný 

produkt v tomto odvětví nedokáže splnit tento požadavek. 

 

Habich je předním dodavatelem chromanových pigmentů a více než 20 let na 

trhu nabízí bezpojivové pasty z pigmentů jako jsou: 

chroman strontnatý (Habicor® SR-AT a Habicor® SR-ATD), 

chroman zinečnatý (Habicor® ZPC 2266 AT), 

tetraoxychroman zinečnatý (Habicor® ZTC AT) a 

chroman barnatý (Habicor® BA-AT). 

 

Tyto pasty jsou zcela bezprašné. Ale celkově se trh pomalu zbavuje těchto 

produktů. 

 

Na současném trhu nacházíme velké množství různých netoxických alternativ 

pro antikorozní chromanové pigmenty jako jsou například fosforečnany, boritany, 

vanadičnany, molybdenany, křemičitany, iontoměniče a jejích kombinace. 

Habich našel své místo na trhu fosforečnanů. V 70-tých letech začal s výrobou 

antikorozního fosforečnanu zinečnatého (Habicor® ZP 3850). Vedle tohoto 

standardního antikorozního pigmentu Habich dále nabízí fosforečnan chromitý 

(Habicor® CP 4295), anorganické modifikace fosforečnanu zinečnatého určené pro 

rozdílné nátěrové systémy jako jsou fosforečnan zinečnatovápenatý (Habicor® ZC), 

polyfosforečnan zinečnatohlinitý (Habicor® ZA), fosfomolybdenan zinečnatý 
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(Habicor® ZM) a dvě různé organické modifikace fosforečnanu zinečnatého pod 

názvy Habicor® ZN a Habicor® ZO. Velká část našeho výzkumu a vývoje směřuje k 

zlepšení antikorozní účinnosti naších fosforečnanů, protože Vám chceme nabídnout 

nejlepší alternativu pro antikorozní chromanové pigmenty. 

Také na poli barevných pigmentů jsme schopní nabídnout netoxické 

anorganické alternativy pro pigmenty na bázi chrómu a olova. 

Třeba vanadičnan bizmutitý, tento netoxický pigment s výbornou krycí a 

barvící schopnosti vyrábíme v barevných odstínech od nazelenalé žluti po 

načervenalou žluť. Naše vanadičnany bizmutité jsou rozděleny do tří skupin: 

Duropal® LSF stabilizovaný pro nátěrové systémy, Duropal® KSF stabilizovaný pro 

plastové systémy a v řadě Duropal® 6000 nabízíme čistě anorganický pigment s 

načervenale žlutým odstínem v kombinaci s výbornou opacitou a dobrou tónovací 

schopností. 

Nehledě na vanadičnan bizmutitý existují tady další možnosti jak nahradit 

Chromovou Žluť. Patří mezi ně řada organických i anorganických pigmentů jako 

titaničitan nikelnatý, žlutý oxid železitý, a jiné. Přesto jsem nucen konstatovat, že ani 

jeden z nich není dostatečnou a plnohodnotnou náhradou Chromové Žluti pro 

všechny aplikace. 
 

Na druhé straně, v oblasti červených pigmentů, podle naších znalostí zatím 

neexistuje žádná vhodná anorganická náhrada pro Molybdenovou Oranž. Náhradu si 

trh stále vyžaduje a proto ji mnoho společností po celém světě intenzivně hledá. 

 

Jen v oblasti modrých barev nenacházíme žádné problémy s obsahem 

toxických chemikálii. Pigmenty s modrou barvou neobsahují žádné olovo a 

šestimocný chrom. Habich vyrábí jeden z tradičních modrých pigmentů už od 

počátku 20-tých let minulého století, je to Ultramarínová Modř. Jeho stabilita a 

bezpečnost jsou základními předpoklady pro širokou aplikaci v oblastech nátěrových 

hmot, plastů, barviv, saponátů, kosmetiky, hraček a dokonce i v potravinářství. My 

nabízíme naše Ultramaríny ve všech odstínech, které jsou dostupné v oblasti 

ultramarínových pigmentů. 

 

Jak sami vidíte, REACH může být jak hrozbou, tak i výzvou. A znova, podle 

nynější verze REACHe, 
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• chemikálie, které nebudou registrované, nemohou být už používané 

• každý další uživatel (obchodník) bude muset poskytnout zprávu o odhadu rizik 

(RAR) o použitých chemikáliích 

• musíme očekávat, že hodně chemikálií už nebude dostupných, protože nikdo 

nebude chtít utrácet peníze za jejich registraci 

• a nezapomeňte, že podle REACHe jste to Vy, kdo musí poskytnout úplné 

informace o tom, že Váš produkt je bezpečný. 

 

Výzvu můžeme spatřovat v tom, že budeme vynalézat nové produkty, které trh 

bude vyžadovat. 

Toto je jen malé shrnutí o novém zákonu, který Evropská komise připravuje. 

Co všechno způsobí tento nový zákon na trhu s anorganickými pigmenty, nikdo 

přesně neví, ale určitě můžeme očekávat ohromné změny. 

I přes všechno, co budeme muset akceptovat, tak nabídneme ten pravý 

produkt, který si trh vyžaduje. 

 

 

HABICH GmbH 
Weitenegg 5, A-3652 Leiben-Weitenegg, Austria 
http: / /www.habich.com,  habich@habich.com 
tel.: +43 2752 71472,  fax: +43 2752 71418 
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PŘÍPRAVA PIGMENTŮ NA BÁZI OXIDŮ ŽELEZA A HODNOCENÍ JEJICH 
VLASTNOSTÍ V NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 

 

PREPARING IRON OXIDE PIGMENTS AND THEIR PROPERTIES IN 
ORGANIC COATINGS 

 
Ondřej Daněk, Zdeněk Černošek, Andréa Kalendová 
Univerzita Pardubice, Fakulta Chemicko technologická, Ústav polymerních materiálů 
 

Summary 
This work deals with synthesis of pigments on base of iron oxides and an 
investigation of their properties in both synthetic and adulterate epoxide 
resins. The prepared pigments were juxtapose to commercially used iron 
pigments Bayferrox 920, Bayferrox 316 Bayferrox 130 and specularite 
(Miox SG).There was prepared the sum of 16 coating compositions and 
their physico-mechanical resistivities and anticorrosive efficiencies were 
tested in three kinds of corrosive atmospheres. The obtained results are 
published as graphs and tables. 
Key words: Schwertmannite, hematite, magnetite, epoxide 

 
 
Úvod 

Ochrana proti korozi je u nátěrů, jejichž významnou součást tvoří pigmenty, 

jeden z nejdůležitějších úkolů. S přibývajícími nároky spotřebitele stále více narůstá 

požadavek estetický, kde rozhodující roli hrají právě pigmenty. A to nejen v okamžiku 

prodeje, ale hlavně v průběhu aplikace výrobku. Stále více je kladen větší důraz na 

odolnosti vůči různým médiím, povětrnosti a mechanickému poškození a není třeba 

zdůrazňovat, že toto vše nové má být vždy při komplexním posouzení ekonomicky 

výhodnější, než to předcházející. 

Další komplikací, která je poslední dobou zejména u nás stále více 

zdůrazňována, je ekologie. Ubývá možností nasazení velmi účinných odmašťovadel 

v přípravné fázi výroby, redukuje se počet rozpouštědel použitelných při nanášení 

ochranných nátěrů a stále více je kladen důraz na nezatěžování životního prostředí a 

likvidaci již nepoužitelného odpadu. 
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Experimentální část 

Byly syntetizovány tři typy strukturně odlišných pigmentů na bázi oxidu železa 

se stejným chemickým složením, které byly porovnány s průmyslově vyráběnými tzv. 

železitými pigmenty. Připravené pigmenty byly charakterizovány RTG difrakční 

analýzou, SEM mikroskopií a dalšími nezbytnými charakteristikami pro posouzení 

vhodnosti jejich aplikace do nátěrových hmot. Z těchto pigmentů byly připraveny dva 

druhy nátěrové hmoty na bázi středněmolekulární epoxidové disperze. První druh 

nátěrových hmot byl vodouředitelný a druhý byl rozpouštědlový systém. Byly 

zhotoveny nátěrové filmy na kovovém podkladu, které byly podrobeny mechanickým 

zkouškám a zrychleným antikorozním zkouškám v komorách dle příslušných norem. 

 

Příprava hematitu 

Ve 2 l sulfonační baňce bylo v 1 l destilované vody rozpuštěno 125 g 

Fe2(SO4)3·H2O. Roztok byl pod refluxem přiveden k varu a za stálého míchání po 

dobu 210 minut byl přikapáván roztok močoviny, který byl připraven ze 150 g 

močoviny rozpuštěné v 600 ml destilované vody. Po ukončení příkapu se vzniklá 

suspenze nechala reagovat dalších 240 minut. Připravený produkt byl zfiltrován a 

promyt 10 l horké destilované vody a usušen v sušárně při 105°C po dobu 120 minut. 

 

Příprava schwertmanitu 

V 5 l kádince bylo ve 2 l destilované vody  rozpuštěno 250 g Fe2(SO4)3·H2O. 

Roztok byl přiveden k varu a k takto připravenému roztoku byl přikapáván po dobu 

20 minut roztok močoviny, který byl připraven z 500 g močoviny v 700 ml destilované 

vody. Po spotřebování veškerého roztoku močoviny se výsledná suspenze nechala 

za stálého varu reagovat další hodinu. Připravený produkt byl zfiltrován a promyt 10 l 

horké destilované vody a usušen v sušárně při 105°C po dobu 120 minut. 

 

Příprava magnetitu 

V 5 l kádince bylo ve 2 l destilované vody rozpuštěno 278 g FeSO4·7H2O. 

Roztok byl přiveden k varu. K tomuto roztoku byl přikapáván po dobu 3 hodin roztok 

močoviny (500 g močoviny v 700 ml destilované vody). Po spotřebování veškerého 
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roztoku močoviny se výsledná suspenze nechala za stálého varu reagovat další dvě 

hodiny. Po celou dobu reakce suspenze nebyla míchána. Připravený produkt byl 

z filtrován a promyt 10 l horké destilované vody a usušen v sušárně při 105°C po 

dobu 120 minut. 

 

Formulace nátěrových hmot 

Pro přípravu nátěrových hmot na dvou různých pojivových bázích byly použity 

následující pigmenty: žlutý oxid-hydroxid železitý (Bayferrox 920), černý oxid 

železnatoželezitý (Bayferrox 316), červený oxid železitý (Bayferrox 130), spekularit 

(Miox SG) a syntetizované pigmenty s obsahem hematitu, schwertmanitu a 

magnetitu. K přípravě byly použity vodná epoxidová disperze a syntetický epoxid. 

Formulace byly vytvářeny pomocí počítačového programu FORMULACE NH. 

 

Příprava epoxidové nátěrové hmoty  

Dispergace pigmentů probíhala v disolveru v roztoku epoxidové pryskyřice po 

dobu 30 minut při 3000 ot/min. Objemová koncentrace pigmentu v modelové 

nátěrové hmotě byla zvolena OKP = 1/2 KOKP. Dále bylo přidáno 0,5 % Bentone 

SD1 pro úpravu rheologických vlastností. Nátěrová hmota byla ředěna směsným 

rozpouštědlem xylen a butanol v poměru 4:1 na požadovanou viskozitu. Vytvrzování 

epoxidové pryskyřice bylo provedeno tvrdidlem (Telallit 160) v poměru 5:2 (epoxid : 

tvrdidlo). 

 

Příprava nátěrové hmoty na bází vodné epoxidové disperze 

Dispergace pigmentů probíhala v laboratorním attritoru v tvrdidle (Telallit 180) 

po dobu 30 minut při 1000 ot/min. Objemová koncentrace pigmentů na bázi železa 

byla zvolena na OKP = 10 %.  Dále byla použita titanová běloba pro úpravu 

kvocientu Q na hodnotu 38. Do každé nátěrové hmoty bylo přidáno 10 % 

isopropanolu. Dispergační činidlo (Efka 453) bylo použito ve 2 % a odpěňovač (Efka 

722) byl použit v 1,2 % na celou hmotnost nátěrové hmoty. Takto připravený základ 

byl zamíchán do epoxidu těsně před aplikací nátěrové hmoty. Poměr tvrzení 

epoxid:tužidlo byl 100:27. 
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Výsledky 

Mechanické zkoušky 

 

Tab 1.  Výsledky mechanických zkoušek (ohyb, úder, hloubení v Erichsenově 
přístroji) nátěrových filmů syntetického epoxidu. 

 
Tloušťka 

filmu 
[µm] 

Ohyb na 
válcovém 

trnu 
[mm] 

Výška 
pádu 

při 
úderu 
[cm] 

Hloubení v 
Erichsenově 

přístroji 
[mm] 

Přilnavost 
na skle 

Celková 
mechanická 

odolnost 

Bayferrox 
920 55,5 < 4 89 11,0 2 92,50 

Bayferrox 
316 64,2 5 100 10,0 2 92,50 

Bayferrox 
130 48,4 9 63 10,4 2 78,75 

MIOX SG 60,1 9 100 10,5 0 91,25 
Hematit 57,2 6 54 10,9 1 86,25 

Schwertmanit 68,6 4 100 11,3 0 100,00 
Magnetit 82,9 6 46 10,4 2 81,25 

Pojivo 62,8 < 4 100 12,6 0 100,00 
 
 
Tab 2. Výsledky mechanických zkoušek (ohyb, úder, hloubení v Erichsenově 
přístroji) nátěrových filmů vodou ředitelného epoxidu. 

 
Tloušťka 

filmu 
[µm] 

Ohyb na 
válcovém 

trnu 
[mm] 

Výška 
pádu 

při 
úderu 
[cm] 

Hloubení v 
Erichsenově 

přístroji 
[mm] 

Přilnavost 
na skle 

Celková 
mechanická 

odolnost 

Bayferrox 
920 47,9 < 4 99 12,9 0 100,00 

Bayferrox 
316 42,2 5 71 11,9 1 92,50 

Bayferrox 
130 50,4 9 100 12,0 1 88,75 

MIOX SG 48,5 < 4 83 12,1 0 97,50 
Hematit 52,3 6 14 13,6 0 77,50 

Schwertmanit 55,1 < 4 56 14,0 0 91,25 
Magnetit 46,5 4 10 12,7 1 76,25 

Pojivo 47,8 < 4 100 11,8 0 100,00 
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Graf 1. Vyhodnocení celkové antikorozní účinnost v kondenzační komoře. 
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Graf 2. Vyhodnocení celkové antikorozní účinnosti v kombinované komoře. 
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Graf 3. Vyhodnocení celkové antikorozní účinnosti v SO2 komoře. 
 

Výsledky mechanických zkoušek 

Lze konstatovat, že všechny testované nátěrové filmy vykazují velmi dobré 

mechanické vlastnosti. Průmyslově vyráběné pigmenty mají lepší vlastnosti ve vodou 

ředitelných epoxidech než v syntetických epoxidech, syntetizované pigmenty 

vykazují naopak lepší vlastnosti v rozpouštědlových typech nátěrových hmot. Jediné 

dva pigmentované nátěry, které mají podobné maximální hodnoty jako samotná 

pojiva jsou žlutý oxid-hydroxid železitý (Bayferrox 920) a pigment s obsahem 

schwertmanitu. 

 

Výsledky zrychlených korozních zkoušek v kondenzační komoře 

V této komoře byly vzorky vystaveny působení 100% vlhkosti. Nátěry ze 

syntetického epoxidu byly ponechány v komoře 1200 hodin a nátěry z vodou 

ředitelného epoxidu byly ponechány v komoře po dobu 700 hodin. Toto prostředí 

bylo nejagresivnější ze všech typů korozních atmosfér právě pro vodou ředitelné 

epoxidy. Již po 100 hodinách docházelo k značné tvorbě puchýřků a to jak v ploše, 
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tak i v řezu. Po 700 hodinové expozici byly všechny nátěry značně zpuchýřovatělé, 

kromě nátěru obsahující schwertmanit, kde došlo k nejmenšímu stupni tvorby 

puchýřků. U nátěru obsahujícího magnetit byla plocha dokonce absolutně bez 

puchýřků. Koroze v ploše u následujících nátěrů přesahovala 50%: žlutý oxid-

hydroxid železitý (Bayferrox 920), černý oxid železnatoželezitý (Bayferrox 316), 

červený oxid železitý (Bayferrox 130), spekularit (Miox SG) a u syntetizovaného 

pigmentu s obsahem schwertmanitu. Nejnižší hodnoty koroze v ploše dosahovaly 

pigmenty s obsahem magnetitu a hematitu. Z hlediska celkové antikorozní účinnosti 

se jevily jako nejlepší pigmenty spekularit (Miox SG) a pigmenty s obsahem 

hematitu, schwertmanitu a magnetitu, což může být způsobeno bariérovým efektem 

daných pigmentů. Syntetický epoxid vykazoval mnohonásobně vyšší hodnoty 

antikorozní účinnosti než vodou ředitelný epoxid kromě nátěru obsahující magnetit, 

kde tomu bylo naopak viz Graf 11. Puchýřovatění v řezu u syntetického epoxidu 

probíhalo velmi pomalu u všech nátěrů, čemuž nasvědčují i minimální hodnoty 

stupně zpuchýřovatění v maximálním čase měření. Puchýřovatění v ploše proběhlo 

pouze u filmu pigmentovaného pigmentem s obsahem schwertmanitu. 
 

Výsledky zrychlené zkoušky v mlze roztoku chloridu sodného v kombinaci 
s kondenzací vlhkosti 

Při tomto testu byly doby expozice 800 hodin a 1200 hodin pro nátěry na bázi 

vodou ředitelného epoxidy a na bázi syntetického epoxidu 1200 hodin. K tvorbě 

puchýřů v ploše nedošlo u vzorků vodou ředitelného epoxidu a u syntetického 

epoxidu po celou dobu působení vlivů komory. Výjimku tvoří pouze nátěrový film 

pigmentovaný hematitem u vodou ředitelného epoxidu, který po 1200 hodinách měl 

středně velké puchýřky se  střední hustotou pokrytí plochy (podle ASTM stupeň 6M). 

U většiny nátěrových filmů vodou ředitelného epoxidu lze pozorovat, že 

s narůstajícím časem se hodnoty celkové antikorozní účinnosti minimálně zhoršují, 

popřípadě zůstávají stejné. Pouze u nátěru pigmentovaného pigmentem s obsahem 

hematitem je zhoršení přibližně dvojnásobné. Nátěrové hmoty se syntetickým 

epoxidem mají hodnoty antikorozní účinnosti horší či stejné než nátěry z vodou 

ředitelného epoxidu při stejném časovém působení v těchto případech: žlutý oxid-

hydroxid železitý (Bayferrox 920), červený oxid železitý (Bayferrox 130) a pigmenty s 

obsahem schwertmanitu a magnetitu. 
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Výsledky z komory s obsahem SO2 a kondenzací vodní páry 

V tomto agresivním prostředí se obecně lépe jevily nátěrové hmoty na bázi 

syntetického epoxidu. Po celou dobu expozice nedošlo u syntetického epoxidu 

k tvorbě puchýřků v ploše. V řezu jsou výsledky horší, kdy již po 600 hodinách byly 

puchýřky dosti značné, hlavně u pigmentů žlutý oxid-hydroxid železitý (Bayferrox 

920), černý oxid železnatoželezitý (Bayferrox 316) a schwertmanitu. Zde docházelo 

ke ztrátě přilnavosti nátěrového filmu a tím i jeho funkčnosti. Koroze v ploše u 

syntetického epoxidu je zanedbatelná. Pouze u nátěrů pigmentovaných 

schwertmanitem a magnetitem byly naměřeny hodnoty, které přesahovaly 10%. U 

vodou ředitelných nátěrových hmot jsou výsledky o poznání horší kromě nátěru 

obsahující schwertmanit, který dosahuje antikorozní účinnosti srovnatelné se 

syntetickými nátěry. Průmyslově připravené pigmenty mají přibližně dvakrát horší 

antikorozní ochranu než pigmenty syntetizované. Z hlediska celkové antikorozní 

účinnosti se jevily jako nejlepší pigmenty s obsahem hematitu, schwertmanitu a 

magnetitu, což může být způsobeno bariérovým efektem daných pigmentů. 
 

Závěr 

Z výsledků a vyhodnocení vyplývá, že pigmenty testované v nátěrové hmotě 

na bázi rozpouštědlové epoxidové pryskyřice mají lepší antikorozní výsledky než 

v nátěrové hmotě na bázi vodou ředitelné epoxidové pryskyřice. Je přitom důležité, 

že ve vodou ředitelném epoxidu syntetizované pigmenty vykazují ve všech korozních 

prostředích lepší výsledky než samotné pojivo či pigmenty průmyslově vyráběné. 

Průmyslově vyráběné pigmenty vykazovaly lepší vlastnosti než syntetizované 

pigmenty v rozpouštědlovém epoxidu. Z těchto důvodů by bylo možné doporučit 

syntetizované pigmenty používat ve vodou ředitelných nátěrových hmotách, kde 

jejich vlastnosti dobře upravují vlastnosti nátěrového filmu. A zde se tak otevírá 

prostor pro průmyslové využití těchto pigmentů, neboť stále více je kladen důraz na 

ekologii, a to nejenom při aplikaci ochranných nátěrů, ale i při vlastní výrobě. Navíc 

ekonomická dostupnost uvedených látek je minimálně srovnatelná se syntetickými 

epoxidy a výroba není doprovázena problematicky likvidovatelnými odpady. 

Mechanické vlastnosti všech nátěrových hmot jsou na velmi dobré úrovni, jak u 

rozpouštědlového epoxidu, tak i u vodou ředitelného epoxidu. 
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MINERAL ADDITIVES FOR MATTING AND PERFORMANCE 
ENHANCEMENT 

 

MINERÁLNÍ DITIVA PRO MATOVÁNÍ A ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI 

 

Julian Danvers & Jean-Benoît Papillon  
World Minerals Europe -  257 av G Clémenceau, 92745 Nanterre Cedex - 
France 
 

Summary 

Diatomaceous Earth is one of the most popular matting agent used in the 
paint industry. Apart from its remarkable gloss control, the unique silica 
shape and structure of this mineral offers a wide package of interesting 
optical and mechanical properties to paint formulators. Time will be spent 
to explain how such a mineral can improve properties like matting effect, 
drying time, water vapour permeability, adherence, whiteness, colour 
uniformity, stability of the suspension,… 
Time will be spent at the end of this paper to introduce CelTiX™, a special 
type of Diatomaceous Earth used as an option for calcined clay 
replacement (hiding power and/or TiO2 extension). 
Key words: diatomaceous earth, matting effect, drying time, vapour 
permeability, calcined clay, TiO2 extension 

 

 

1. Introduction 

In today’s increasing performance driven environment, the requirements expected of 

coatings and paints is constantly increasing. This is putting additional pressure on the 

formulators as to how to achieve the market expectations. Mineral products play an 

important factor in these formulations and the increased expectations are driving new 

products in this area. 

Mineral additives take on a number of roles in the formulation of paints and coatings, 

from very basic pure volume to fillers, to the more involved functional additives which 

play significant roles in the final performance and appearance of the coating. While 
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there are many mineral products on the market this paper intends to concentrate at 

the higher performance related additives. 

 

Time will be spent covering two product families, that of diatomaceous earth and also 

a new product, OpTiMat™ specially developed by World Minerals for the increasing 

requirements of the paint industry. 

 

2. Two product families 

2-1. Diatomaceous Earth 

Diatomaceous earth (D.E.) is a naturally occurring substance, which is made up of 

the fossilised remains of diatoms. Diatoms are microscopic single celled aquatic 

plants (phytoplankton). These algae like cells are still found in oceans and lakes 

today. The evolution and different environments in which diatoms are found have 

resulted in a wide variety of size, shape and appearance in the skeletal structure. 

 

 

An Example of a DE deposit with a single principal Diatom present 
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These exceptionally complex skeletal remains are compose of silica, and while they 

vary in terms of shape and structure it is the same base silica composition and 

perforated features that are the common elements to the different forms of DE found. 

 

DE is produced from the mining and processing of diatomite, the sedimentary rock 

created by the fossilised remains of the diatoms. This rock is generally made from 

freshwater sources being laid down in the Miocene period, 15 million years ago. As 

with other such natural deposits the feasibility of mining depends on both the quality 

and size of the deposit as well as the geographical and logistic factors. This results in 

only a relatively few number of viable deposits around the world. 

 

The major influences on the properties of the final DE product are the purity and type 

of deposit and also the processing stages of the final product.  

 

One important factor of production is to preserve as much of the unique perforated 

structure as possible during the processing. 

 

 

An example of a diatom structure, while the base structure may be in the order of 
60µm the smaller holes will go down to sub micron diameters 
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Off the base diatomite rock, this is broken down into two main categories, fresh water 

and marine, depending on the type of the source. The marine deposit is made up of 

more varied diatoms than a freshwater one, with a huge number of different shapes 

and sizes. Freshwater deposits tend to be more consistent in these aspects. 

 

 

An image of a product from the marine deposit at Lompoc CA 

 

 

DE from a freshwater deposit in Mexico 
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The processing stages generally break the products down into three main types:- 

• Natural products – where the most structure is retained, and the diatomite is 

dried and then classified, these products tend to be low or crystalline silica free 

 

• Calcined products – where the natural product is heated to fuse the particle 

together to give a larger average particle size, the colour of these product tend to 

make them unsuitable for use in coatings 

 

• Flux calcined products – where a flux material such as sodium carbonate is 

added to create even larger particles and to give higher whiteness products, however 

this produces levels of crystalline silica. 

 

 

Outlined production route 
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2-2. OpTiMat™ 

This is a specially developed alumina silicate product, targeted for the paint industry. 

It has a controlled PSD and production process to ensure a consistent performance.  

 

Engineered to address matting and titanium dioxide extension capabilities, this gives 

a new option for formulators to consider. 

 

 

OpTiMat™ structure 

 

This product has been developed for applications where the highest levels of matting 

are required. The base material provides a low density crystalline silica free product 

as well as excellent optical properties (high whiteness, low yellowness) when 

combined into a coating. 

The structure is designed such to give high matting at low addition levels, to give cost 

saving as well as reduce overall loadings. 

Available in a range of particle sizes it can also be used to extend the functionality of 

additives such as titanium dioxide. 
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3. One basic property: Matting Efficiency 

The way an additive will act with regards to matting will depend on three main 

properties, particle size, shape and surface characteristics. 

In general the higher the particle size the better the matting or light scattering ability. 

However care must be taken to keep the size such that it does not interrupt the 

surface finish of the coating. 

The shape of the particle used is very important. A highly angular shape (e.g. 

OpTiMat™) gives more surfaces to aid the matting effect than a platey particle (e.g. 

talc) does. 

The regularity of the surface of the particle is a third factor to its use as a matting 

agent with a uneven surface giving best results. 

 

 

Matting Efficiency at 5g/100g Loading Levels 

Talc 

OpTiMat™ 
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The shape factor of DE helps matting 

 

The lamella structure of talc is not as efficient 

 

4,5%  weight by dispersion in an emulsion latex wall paint 
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The previous graph shows how OpTiMat™, a flux calcined DE and a talc will 

influence the matting of a paint coating. 

 

The interest of using these matting agents is either to improve the qualities of the 

coating while maintaining the same price level, or decrease the formulation price 

while keeping the same quality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Results & Formulation, courtesy of Eliokem 
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These results show well how to obtain a better quality paint while keeping the same 

costs. Results like matting effect, uniformity of the paint, ease of application (mottling) 

or hiding power can be improved while using OpTiMat or Celite 281 (Diatomaceous 

Earth). 

 

4. Multifunctionality of mineral additives 

 

4.1 Whiteness 

The optical characteristics of a product will influence how it interacts within its 

formulation, and dictate the visual impact of the final coating. 

 

The following diagram gives a representation of how the whiteness varies with some 

mineral additives. 
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Here we can see that the flux calcined DE grades give the highest levels of 

whiteness, with the natural DE products of Celite and Diafil having a lower level. 

 

Although, OpTiMat offers a whiteness clearly lower than the best diatomaceous earth 

grades, OpTiMat brings as well as Diatomaceous Earth properties of TiO2 
extension. 

This last property can easily be observed while comparing the effect of TiO2 with a 

50% mix of TiO2 and OpTiMat 1430 on hiding power. 
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4-2. Density 

 

As for any additive the overall density plays an important role in its choice within a 

final formulation.  

Next page is a comparison of some typical density information:- 

 

 

This demonstrates that both OpTiMat™ and the DE (Primisil, Diafil and Celite) 

products show very low densities in comparison to traditional fillers such as talc and 

calcium carbonate. 

 

This lighter density brings 3 additional advantages: 

- a lower sedimentation rate and thus a better stability of the suspension 

 

- one increase of the volume of the paint, which has the effect to dramatically 

decrease the cost of the paint formulation when sales are made by volume 
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- a better uniformity: a lighter density means that for the same weight, the 

particles take much more space in the paint and thus are better spread in the coating 

 

 

4-3. Drying Time 

One of the most remarkable characteristic of Diatomaceous Earth is its microporosity. 

All diatomaceous earth grades are peppered by a lot of tiny holes. 

 

This myriad of interconnected pores allows all diatomaceous earth to make the paint 

dries quicker. Indeed when the paint is drying, solvent or water vapour can go easily 

through diatomaceous earth thanks to these several pores which behave literally as 

vapour channels. 

 

This property is especially looked everywhere you have problems of drying time. 

Diatomaceous Earth have also been widely used in stain-insulating paints as a 

respirability controller. 

 

 

4-4. Adherence improvement 
 

Due to the intricate surface of Diatomaceous Earth as well as OpTiMat, these two 

products have the ability to stick to any kind of surface and thus to improve 

adherence of coatings with substrate. These two product play also an important role 

in improving the adherence between an undercoat and a top coat thank to their 

interlocking ability. 

 

Associated with a faster drying-time property, it makes Diatomaceous Earth a perfect 

product when you are looking for an environmental friendly solution to improve the 

quality of any kind of primers. 
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4-5. Rheology control 
 

Thanks to their intricate and tiny structure Diatomite products have a very large 

surface area. This confers to these products a high absorption capacity (typical oil 

absorption = 130%; typical water absorption = 190 %) that can improve several 

properties in a coating: 

 

- reduction of the amount of thickener 

 

- viscosity control (plays a role of a “thixotropic” agent) 

 

OpTiMat is even more absorptive than Diatomaceous Earth: typical values of oil 

absorption = 200 – 300. 

 

These high absorption values do not bring only rheology control. These allow also to 

have a very good dispersion of Diatomaceous Earth or OpTiMat in solvent-borne as 

well as waterborne paint systems (no milling stage is requested). 

 

 

4-6. Performance Summary 

Diatomaceous Earth is probably the mineral product which offers the largest package 

of interesting optical and mechanical properties to paint formulators. OpTiMat 

products are more dedicated for matting efficiency but offers also a lot of interesting 

properties. 

The following table gives a summary of how some important features vary with the 

products mentioned 
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5. New developments in TiO2 extension and hiding power 

Calcined Clays are widely used in the US as TiO2 extenders. World Minerals has 

recently found that one of its grades (called CelTiX) could offer in a more cost 

effective way similar properties. 

 

5-1. Theory 

5-1-1. Spacing effect 

One of the problems with TiO2 crystals, is that they have the tendency to remain as 

clusters. Usually, formulators are using very fine particles to space TiO2 particles and 

to let them thus collect more light. 

 

Diatomaceous Earth are widely used as filter-aids in beverage industry as they have 

the properties to filter very fine particles thanks to their ability to create electrostatic 

bridges between their surface (near the pore) and the surface of particles to filtrate. 
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This theory explains why Diatomaceous Earth even with a bigger particle size than 

traditional TiO2 extenders is effective as a spacing agent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surface of a Diatomaceous Earth particle 

 

 

5-1-2. Air voids 

CelTiX is a very special Diatomaceous Earth grade as it has a very special pore size 

which enables it to keep air voids. These are voids of approximately 0.5micron create 

a refractive index change effect which makes more light hit the particles., so that 

CelTiX behaves literally as a prism: 
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This air voids effect combined with this spacing effect make of CelTiX a much more 

powerful agent than traditional calcined clay. CelTiX™ offers the coatings formulator 

up to twice the hiding power of typical calcined clays on a weight basis, without 

compromising tint strength.  

 

With a particle size distribution similar to other coatings grades of diatomaceous 

earth, the hiding power advantage may be used in interior or exterior formulations. 

 

 

 

 

 

The specific pore 
size of CelTix

creates small air 
voids

Change of refractive index 
between DE (~1.5) and

air voids (=1), creates light 
scattering

The specific pore 
size of CelTix

creates small air 
voids

Change of refractive index 
between DE (~1.5) and

air voids (=1), creates light 
scattering
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5-2. Formulating with CelTiX 

 

5-2-1. Base Formulation 

 

The following results have been obtained based on this below formulation: 

 

 

 

5-2-2. Formulating while keeping the same properties 

CelTiX™ is easily dispersed in either water or solvent based systems. To replace 

calcined clay, you can remove all the calcined clay from the formulation and 

substitute 50% CelTiX™ by weight. If desired, the Pigment Volume Concentration 

(PVC) may be maintained by balancing the levels of other extenders in the formula. 

CelTiX™ also contributes to thickening, so some reduction in thickener levels is 

expected. 
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5-2-3. Formulating with reducing TiO2 

Another approach to achieve cost savings is through titanium dioxide extension. You 

can replace the calcined clay pound-for-pound with CelTiX™, and reduce the 
titanium dioxide content by 12%. Again, the PVC may be maintained using other 

extenders in the formula. This formulating method is especially effective with in-plant 

tinted colors. 
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6. Conclusion 

The use of Diatomaceous Earth and OpTiMat™ in coating formulations allow for a 

complex set of variable to be influenced, not only in matting efficiency but in a variety 

of physical and functional properties of the final product.  

 

It is important not to only limit their uses in the traditional field of matting but to realize 

their ability to give other improvements as well. 
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ANTIKOROZNÍ VRSTVA ČÁSTIC FERITŮ SYNTETIZOVANÁ NA 
POVRCHU NEIZOMETRICKÉHO CaSiO3  

 

ANTICORROSIVE FERRITES PARTICLE LAYER SYNTHETIZED ON THE 
SUBSTRATE OF NONISOMETRIC CaSiO3 

 
Jan Gojný a, Andréa Kalendová b , Petr Kalenda b 
aKatedra dřeva, celulózy a papíru, bOddělení nátěrových hmot a organických 
povlaků, Ústav polymerních materiálů, Universita Pardubice, Fakulta chemicko 
technologická, nám. Čs. Legií 565, 53210, Pardubice, Česká republika 
 

Summary 
Anticorrosive ferrite pigments characterized by varying chemical ratio of 
used oxides of iron, calc, zinc and magnesium were prepared. This ferrite 
pigments were mixed together with wollastonit pigment as carrier for 
anticorrosive component of prepared pigments. For comparing the 
efficiency of prepared pigments they were tested. The obtained 
anticorrosion efficiencies of individual prepared pigments were compared 
in different binders. Prepared pigments were dispersed in epoxy ester, 
silicon, epoxy, alkyd and acrylate resin. Water based and solvent based 
resin were used. Prepared coatings will be test in accelerated corrosion 
chamber. 
Key words: Corrosion, accelerated corrosion test, corrosion loss, 
corrosion protection, anticorrosive pigment, ferrite, wollastonit 

 
 
Úvod 

Organické povlaky vytvořené aplikací antikorozních nátěrových hmot splňují 

účely dekorativní a fyzikální ochrany povrchu předmětu a rovněž zajišťují funkci 

antikorozní ochrany. Do antikorozních nátěrových hmot jsou dispergovány pigmenty, 

které svými vlastnostmi zabraňují koroznímu znehodnocení chráněného povrchu. 

Jako antikorozní pigmenty jsou používány různé typy sloučenin. Mezi zajímavé typy 

antikorozních pigmentů patří ferity, neboli směsné oxidy, zpravidla dvou a tří 

mocného kovu, resp. kationtu železitého. V této práci byly tyto pigmenty 

syntetizovány na povrchu neizometrického nosiče. Jako vhodný nosič pro syntézu 

byl zvolen přírodní termicky stabilní minerál metakřemičitan vápenatý CaSiO3 

(wollastonit). Díky tvaru částic zajišťuje wollastonit i bariérový efekt v nátěrovém filmu 

při zachování antikorozní funkce samotné vrstvy feritových pigmentů. V laboratoři 
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byla připravena řada jádrových pigmentů založených na směsných feritech železa, 

vápníku, hořčíku a zinku. Studium vlastností syntetizovaných pigmentů bylo 

provedeno na základě stanovení některých parametrů, kterými jsou hustota, sorpce 

oleje, rozpustnost, termická stabilita, pH vodného výluhu a jeho vodivost a řada 

dalších.  

 

Experimentální část 
Pro zjištění antikorozních vlastností syntetizovaných pigmentů v nátěrových 

hmotách byla jako pojiva vybrána epoxyesterová pryskyřice, epoxidová 

středněmolekulární pryskyřice jak rozpouštědlového, tak vodou ředitelného typu a 

rozpouštědlový typ modifikované alkydové pryskyřice. Dále byly testované pigmenty 

aplikovány do metylsilikonových a fenylmetylsilikonových pojiv a disperze vodou 

ředitelného styren-akrylátového kopolymeru. Cílem experimentů není porovnat 

vlastnosti těchto pojiv, ale především posoudit snášenlivost a vhodnost těchto 

pojivových systémů s připravenými antikorozní pigmenty a jednotlivé pigmenty 

porovnat mezi sebou z hlediska antikorozní účinnosti. Připravené modelové nátěrové 

hmoty byly v rámci výzkumu pigmentovány syntetizovanými pigmenty uvedenými 

v tabulce 1. Zvolení metakřemičitanu vápenatého CaSiO3 -wollastonitu jako nosiče, 

resp. jádra vlastního antikorozně účinného pigmentu není nahodilé. Významným 

faktorem pro výběr wolastonitu jako nosiče bylo to, že obsahuje částice jehlicovitého 

tvaru, přičemž aspektní poměr jehlicovitých částic se pohybuje v hodnotách mezi 5 - 

15. V nátěrových hmotách se uplatňuje wollastonit především s vyšším aspektním 

poměrem. Wollastonit je také chemicky inertní látka, vykazuje zásaditý vodný výluh, 

s pH pohybující se okolo hodnoty 10. U jednotlivých typových pigmentů řady Ca-Mg-

Zn-Fe se při syntéze měnily molární poměry výchozích oxidů ZnO a Fe2O3, 

výchozích uhličitanů MgCO3 a CaCO3 . Rozhodujícím faktorem pro zkoumání byl 

výchozí zdroj Fe3+. U první typové série pigmentů byl vybrán oxid železitý α Fe2O3 a 

u druhé typové série byl zvolen oxid-hydroxid železitý γ-FeO(OH). Proces přípravy 

pigmentů probíhal v několika fázích. Po určení molárních a hmotnostních poměrů 

jednotlivých výchozích surovin byly tyto látky dokonale za sucha zhomogenizovány a 

v další fázi byla provedena další homogenizace směsi s metakřemičitanem 

vápenatým v určeném poměru na základě stanovení morfologických a prostorových 

parametrů. Poté následovala kalcinace zhomogenizované směsi výchozích látek 
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v korundových kelímcích v elektrické peci při teplotách od 800 °C do 1050 °C a to 

dvoufázově při různých teplotách v závislosti na daném složení pigmentu. Po 

skončení reakce v pevném stavu, bylo u prvních šesti pigmentů provedeno mletí za 

mokra v planetárním mlýnu. Následovalo důkladné promytí přesně definovaným 

množstvím studené vody a vysušení pigmentů v sušárně při 105 °C po dobu čtyř 

hodin.  

 

Tabulka 1. Složení syntetizovaných pigmentů. 

Pigment m Fe2O3 [g] m FeO(OH) [g] m ZnO1 [g] m MgCO3 [g] m CaCO3 [g] m CaSiO3 [g]

1 66,15 - 33,75 - - 62,80 

2 49,52 - 50,47 - - 67,68 

3 66,08 - 26,94 6,98 - 71,85 

4 65,20 - 26,60 - 8,20 68,48 

5 63,30 - - - 36,70 70,50 

6 65,40 - - 34,60 - 82,68 

7 - 68,59 31,41 - - 58,44 

8 - 52,20 47,80 - - 64,11 

9 - 68,44 25,07 6,49 - 66,89 

10 - 67,61 24,77 - 7,62 63,83 

11 - 63,97 - - 36,03 65,30 

12 - 67,82 - 32,18 - 77,05 

 

Připravené antikorozní pigmenty a zároveň dva vybrané komerčně vyráběné 

antikorozní pigmenty sloužící jako standardy účinnosti byly aplikovány do výše 

uvedených pojiv. Objemová koncentrace antikorozního pigmentu v nátěrové hmotě 

byla zvolena na úroveň 10%. Nátěrové hmoty byly doplněny inertním TiO2 nebo 

jemně mletým CaCO3 na formulační kvocient Q = OKP/KOKP = 40, v případě 

alkydové pryskyřice na hodnotu 65. U zaschlých nátěrů byla měřena tloušťka nátěru 

(ČSN 67 3061). Byla stanovena přilnavost testovaných nátěrů na skle a na ocelovém 

panelu mřížkovou metodou (ČSN 673085). Nátěry byly podrobeny dalším 

mechanickým zkouškám, jako je odolnost při ohybu (ČSN 67 3079), odolnost při 

deformaci úderem (ČSN 67 3082) a odolnost vůči hloubení (ČSN 67 3081). 

U volných nátěrových filmů s obsahem testovaných pigmentů byla měřena vodivost 

vodných výluhů a hodnoty pH, stanoveny byly i korozní úbytky kovových panelů ve 
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výluzích z volných nátěrových filmů. K porovnání vlastností nátěrů se používá kromě 

těchto nepřímých korozních zkoušek také zrychlených korozních zkoušek, kde se 

dosahuje expozičních časů od několika stovek až do tisíce hodin. Zde se rozdíly 

mezi jednotlivými testovanými pigmenty a pojivy projeví v dostatečné míře na to, aby 

se dalo posoudit podle standardizovaných i nestandardizovaných metod, který 

z pigmentů nejlépe chrání kovový podklad proti koroznímu napadení. 

 

Výsledky a diskuze 
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Graf 1. Časová závislost povrchové tvrdosti epoxyesterových nátěrových filmů s 
testovanými pigmenty.  
 

U vzorků testovaných antikorozních nátěrových hmot byla po jejich aplikaci na 

skleněnou podložku měřena povrchová tvrdost nátěru na kyvadle dle Persoze 

v závislosti na čase. Z výsledků jsou patrné rozdílné výsledky v povrchových 

tvrdostech pigmentovaných nátěrových filmů. Vybrané výsledky jsou uvedeny v  

grafech 1 a 2.  
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Graf 2.  Časová závislost povrchové tvrdosti silikonového nátěrového filmu 
s testovanými pigmenty.  
 
 
Tabulka 2. Vybrané fyzikálně-chemické vlastnosti připravených pigmentů. 

Pigment Hustota [g/cm3] KOKP pH výluhu po14 dnech 

1 4,21 44,12 9,54 

2 4,30 47,94 8,89 

3 4,06 42,10 9,3 

4 4,07 37,65 10,52 

5 3,81 42,45 12,52 

6 3,76 43,25 10,86 

7 4,39 33,77 8,71 

8 4,34 39,09 8,36 

9 4,05 41,94 9,98 

10 4,11 40,16 11,52 

11 3,83 33,81 12,64 

12 3,77 41,42 10,9 
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Závěr  

Antikorozní vlastnosti laboratorně připravených pigmentů byly porovnávány se 

zvolenými komerčně vyráběnými standardy. Ze zatím  prvních získaných výsledků je 

u připravených pigmentů patrný jejich alkalický výluh.  
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NOVÝ (?) ZDROJ SUROVIN PRO NÁTĚROVÉ HMOTY A PLASTY NA 
TRHU ČR A SR 

 

NEW (?) SOURCE OF RAW MATERIALS FOR COATINGS AND PLASTICS 
ON THE MARKET OF CzR AND SR 

 
Petr Brůna, Petr Šídlo, Petr Torma 
3P-CHEM s.r.o. (www.3p-chem.cz) 
 

Summary 
On the end of the year 2004 a new subject on the field of supplying raw 
materials for coatings, plastics and some other industries appears. This 
subject is representing and / or distributing goods of foreign companies, 
mainly from EU, on the market of Czech and Slovak republics. In this 
presentation we would like to present for You what everything this subject 
„is doing“ and can offer to You and what the highlights of the programme 
are. 
Key words: coatings, plastics 

 
 
Úvod 

 Koncem roku 2003 vznikla společnost TORMA s.r.o., jako zastoupení firmy 

CPS color, nebo lépe jako zastoupení její části pro výrobu tónovacích zařízení (CPS 

equipment). V první polovině roku 2004 působila společnost na tomto poli a jen jako 

zastoupení, bez distribuce. Novou náplň činnosti získala společnost až koncem 

třetího, resp. začátkem čtvrtého čtvrtletí roku 2004, kdy do firmy přibyli dva noví 

společníci a změnil se i její název z TORMA s.r.o. na 3P-CHEM s.r.o. 

 Během zatím poměrně krátké existence společnosti se podařilo získat ke 

spolupráci řadu, na českém a slovenském trhu již tradičních dodavatelů, ale a to 

považujeme za rovněž velmi podstatný úspěch, i řadu výrobců-dodavatelů nových, 

na zmíněných trzích dosud nezastoupených. V současnosti je tak firma 3P-CHEM 

s.r.o. schopna nabídnout výrobcům nátěrových hmot a plastů, až na některé 

výjímky, prakticky kompletní sortiment surovin (vč. řady specialit) pro výrobu 

nátěrových hmot a plastů. 

 V následujícím přehledu bychom Vám rádi představili jednotlivě naše 

partnery, tedy partnerské výrobce-dodavatele, jejich oborové zaměření a sortiment a 
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také se zaměříme na jejich nejnovější a nejzajímavější produkty, výsledky vývoje 

posledních měsíců, se kterými bychom Vás rádi blíže seznámili. 

 

Hlavní část 

 3P-CHEM s.r.o.spolupracuje v současné době s těmito zahraničními partnery: 

 

   Worlée Chemie GmbH 

Výrobce a dodavatel pojiv :  

a) alkydových, vč. modifikovaných a thixotropizovaných alkydů a rovněž alkydů 

vodou ředitelných a emulzních. Mezi novinky tu patří Wsol E 330 W – emulzní 

v.ř. alkyd pro antikorozní základové NH a jednovrstvé NH, Wsol 61 P – v.ř. 

alkyd pro antikorozní základové, ale i jednovrstvé a vrchní NH a Wpur E 927 

W – v.ř., mastnými kyselinami modifikovaný polyurethan zejména vhodný pro 

laky na dřevo. 

b) akrylátových – fyzikálně schnoucích, OH funkčních pro 2K PUR nátěrové 

hmoty (vč. thixotropních akrylátových pryskyřic) a také vodou ředitelných 

disperzí. Zde doporučuji Vaší pozornosti především Wcryl 7158 – v.ř. disperze 

pro antikorozní základové a jednovrstvé NH (v „solné mlze“ testováno na 400 

– 500 hod, při tloušťce suchého filmu 80 µ) a Wcryl 7463 – v.ř. disperze pro 

lesklé vrchní NH na dřevo i kov (testováno na dolep při 70°C). 

c) nasycených polyesterových – pro 2K PUR a vypalovací nátěrové hmoty, i 

vodou ředitelné. Novinkami jsou tu zejména Wpol 6741 a 6756 – HS 

pryskyřice (80%), zejména pro 2K PUR jednovrstvé a vrchní HS NH, 

kompatibilní s předpisy EU pro rok 2007 i 2010. 

d) speciálních – maleinátových (řada WorléeSin), fenolických (řada WorléeFen) 

a přírodních (dammary, kopály, šelak, asfaltové pryskyřice), polyamidových a 

polyurethanových (pro fyzikálně schnoucí NH) pro modifikaci nátěrových hmot 

i pro samostatné použití a disperzních SB pojiv – Wcop pro v.ř. základové 

antikorozní NH. 
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a aditiv : 

e) označení je WorléeAdd a Resiflow a nabídka obsahuje prakticky všechny typy       

aditiv s výjimkou dispergačních pro vodou ředitelné systémy. Sortiment je pak 

zaměřen především na aditiva pro zlepšení povrchových vlastností filmu a 

speciální aditiva (např. pro elektrostatické nanášení). Novinkami jsou zde 

především Wadd 430 a 439 – dispergační, ale zejména smáčecí aditiva pro 

dispergaci hlavně náročných pigmentů jako jsou ftalocyaninový modrý a 

zelený pigment, saze a transparentní oxidy železa, v rozpouštědlových 

systémech, Wadd 457 a 458 – inhibitory bleskové koroze – nedusitanového 

typu, Resiflow LH 241 – bezsilikonový rozlivový prostředek pro rozliv a 

odstranění defektů především u 2K PUR NH. 

f)  fy Dow Corning – zaměření je především na rozliv a povrchové vlastnosti filmu 

a silikonové pryskyřice a polotovary (např. pro modifikaci akrylátových 

disperzí) 

g)  fy King Industries – sortiment obsahuje aditiva smáčecí a dispergační pro 

rozp. NH, katalyzátory pro vypalovací a 2K PUR NH, inhibitory koroze a 

speciální polyesterové pryskyřice pro modifikaci vypalovacích a 2K PUR NH. 

h)  speciální pigmenty – fluorescenční, fosforescenční, UV aktivované, 

s proměnným efektem odstínu, termochromní a další. 

 

   CPS color 

Výrobce a dodavatel tónovacích systémů, tedy : univerzálních past pro tónování 

vodou ředitelných a rozpouštědlových dekoratívních nátěrových hmot, past pro 

tónování rozpouštědlových a past pro tónování vodou ředitelných průmyslových 

nátěrových hmot, vč. databází receptur a odpovídajícího SW a rovněž zařízení pro 

tónování – dávkovací a míchací zařízení. 

 

   Cabot 

Výrobce a dodavatel sazí. Součástí sortimentu jsou jak saze pro výrobu 

dekorativních NH a např. šedých základových NH, tak saze s vysokou vydatností, 

poskytující „hluboký černý odstín“, pro průmyslové NH (např. car refinish). 
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   Deurex 

Výrobce a dodavatel vosků, vč. mikronizovaných a disperzních, či emulzních. 

V nabízeném sortimentu jsou prakticky všechny typy vosků : PE, oxidované PE, 

Fischer-Tropsch vosky, polyvinyletherové, amidické, montání, karnaubské, PTFE a 

směsné (nejčastěji PTFE + PE a PP + PE).  

Zajímavostí tohoto výrobce vosků je především technologie výroby mikronizovaných 

typů. Fa Deurex totiž dospívá k mikrovoskům ne mletím, jako drtivá většina ostatních 

výrobců, ale „stříkáním“ taveniny polymeru a následně jeho rychlým zchlazením, což 

má za následek vysoce kontrolovaný tvar a rozměry částic (pravidelné kulové částice 

s velmi úzkou křivkou distribuce velikostí) a tím možnost lepšího a snadnějšího 

dosažení žádaného efektu (matování / kluznost, snížení poškrabatelnosti filmu 

apod.), snazší dispergovatelnost, nižší prašnost a menší „zahušťovací“ efekt v NH. 

Navíc tato technologie umožňuje i efektivní mikronizaci přírodních vosků (montání a 

karnaubský), které lze mletím mikronizovat pouze po hlubokém zmražení, což celý 

proces značně prodražuje a také výrobu vosků, kde jádro a plášť částice jsou tvořeny 

různými polymery. Efektivní je tento postup zejména při výrobě vosků PE 

(měkký,levný - jádro) + PTFE (tvrdý, drahý – plášť). 

 

   Neville Chemical Europe 

Vyrábí a dodává uhlovodíkové pryskyřice C5 – C9, kumaron indenové, naftenické. 

Zajímavostí jsou dozajista tekuté pryskyřice v řadách Necirés EPX a Nevoxy G 

používané pro :  

a) modifikace nátěrových hmot  zejména pro zvýšení pružnosti systémů 2K EP, 

2K PUR a některých fyzikálně schnoucích akrylátů (u zmíněných systémů vč. 

silnovrstvých podlahových hmot),  

b) přípravu / výrobu pigmentových past, univerzálních v rámci rozpouštědlových 

NH (pryskyřice jsou snášenlivé se všemi komerčně užívanými typy NH). Jako 

nejvhodnější pro tento účel jsou pak pryskyřice řady Nevoxy G a Nevpur 90. 

c) modifikaci nátěrových hmot směrem k vyšší sušině (např. Nevoxy G2, 100% 

má viskozitu (23°C) okolo 1500 – 2000 mPa.s). Pro tento účel jsou pak 

nejvhodnějšími produkty řady Nevoxy G, které obsahují i jistou, byť poměrně 
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malou, OH funkcionalitu, zabudovávají se tak do „matrice“ 2K PUR a 2K EP 

nátěrových hmot a vlastnosti filmu ovlivňují jen nepatrně, nebo vůbec. 

 

   Grace Davison 

Vyrábí a dodává matovadla a antisedimentační prostředky na bázi sráženého SiO2, 

molekulová síta a antikorozní pigmenty na bázi SiO2 syceného Ca2+. Mezi 

nejzajímavější produkty tohoto výrobce lze bezesporu zařadit produkty řady Syloid W 

- hydrogely – matovadla pro v.ř. nátěrové hmoty, produkty řady Syloid C 8xx a C 9xx 

– matovadla srovnatelná svým účinkem s pyrogeními typy a antikorozní pigmenty 

Shieldex, jejichž význam pro formulace antikorozních NH stoupá úměrně se zvyšující 

se intenzitou všeobecné diskuse o vlivu Zn2+ na životní prostředí a lidský 

organismus. 

 

   Benda-Lutz Werke 

Vyrábí a dodává prakticky všechny typy kovových pigmentů (Al, Cu, bronz, Zn  

lamelární typy) pro formulace nátěrových hmot s kovovým efektem. Mezi 

nejzajímavější produkty tohoto sortimentu se řadí jistě nové typy Al pigmentů 

upravených pro použití ve vodou ředitelných NH – řada Aquaral a rovněž lamelární 

typy Zn prachu, které svojí destičkovou strukturou zajišťují rovněž bariérovou 

ochranu podkladu, při použití do antikorozních nátěrů. 

 

   Chemipol 

Vyrábí a dodává aditiva, především pro vodou ředitelné materiály, zejména pak 

biocidy, fungicidy, odpěňovače a optické zjasňovače. 

 

   Provencale 

Těží, zpracovává a dodává především vápence a dolomitické vápence. Předností 

nabídky je zejména vysoká bělost a čistota nabízených typů a rovněž široká paleta 

typů s různým rozdělením velikosti částic a různými druhy povrchových úprav. Mezi 
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novinky sortiment patří řada vápenců Cryscal, vynikající svou bělostí (přes 95% 

BaSO4). 

 

   Minerals Girona 

Těží, zpracovává a dodává plniva mnoha druhů. Mezi nejpoužívanějšími druhy lze 

jmenovat především baryty, talky a speciální slídy a z druhů speciálnějších, jejichž 

používání se však v poslední době velmi rozšiřuje, nelze opomenout např. mletou 

břidlici. Podobně jako v případě Provencale je předností těchto typů zejména bělost a 

čistota a zárověň velmi široká paleta typů s různým rozdělením velikosti částic. 

 

   Huber Verpackungen 

Vyrábí a dodává kovové obaly v široké škále objemů, od 0,1 do 35 l, tvarů a typů 

uzávěrů. 

 

 

Tolik tedy výčet partnerů s nimiž v současnosti společnost 3P-CHEM s.r.o. 

spolupracuje. Ve stavu jednání jsou pak ještě další výrobci-partneři, kteří by mohli 

v budoucnosti ještě rozšířit nabízený sortiment o další zajímavé skupiny produktů, 

které pak dozajista najdou cestu do Vašich formulací. 
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Abstract 

Metallocene complexes are for their properties very closely examined in 
recent years. These complexes, which are used for coatings drying, were 
not examined from industrial point of view, nor were they examined from 
research point of view. Both ferrocene and its methyl derivatives were 
synthesized and consequently observed with FTIR spectroscopy. The 
influence of methyl groups on ferrocene on the process of drying of ethyl 
linoleate used as a model system is the issue of this paper.   
Keywords: Drier, Ferrocene, Cobalt, Ethyl linoleate, Coating, Infrared 
spectroscopy 

 
 
1. Introduction 

The chemical drying of air-drying paints is a metal-catalyzed oxidative cross-link 

forming process, mainly based on the autooxidation of the unsaturated fatty acid side 

chains. The autooxidation of the diene moiety leading to a dry paint film is illustrated, 

strongly simplified, in fig.1. The reaction is initiated by hydrogen abstraction of the 

doubly activated methylene group. The resulting radical R• reacts with dioxygen 

according to well-known autooxidation mechanism leading to hydroperoxide species 

ROOH. These hydroperoxides decompose in a metal-catalyzed reaction to alkoxy 

RO• and peroxy radicals ROO•. Through recombination of the radicals a three-

dimensional polymer is formed that is responsible for the hardening of the paints [1].  

During the past decades, research has been focused on unraveling the 

mechanism of the drying of paint and products that are formed during this process. 
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For these studies, a whole range of spectroscopic techniques have been used, such 

as 13C-NMR [2-5], GC [5], HPLC [2,3,6], FTIR [7,9,10], SEC [4, 5], and SIMS [8].  
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Fig.1. Schematic impression of the oxidative process leading to dry paint film. 
 

The most important and recognized role of the autooxidation catalysts, the so-

called driers or drying agents, in the paint formulation is to enhance the 

decomposition of the relatively stable hydroperoxides. The reaction of decomposition 

proceeds through continuous changes in the valency state of the drier cation, an 

alternating process of oxidation and reduction of the metal [11]. The most widely 

used driers for solvent-borne paints contain cobalt 2-ethylhexanoate as primary drier.  

Recently there has been a huge development of metallocene complexes in 

practice. These complexes belonging to the group of organometallic compounds are 

closely examined due to a several reasons.  Catalytic activity belongs to those that 

have been examined for the longest period of time. Ferrocene and its methyl 

derivatives were chosen as model compounds for the drying process observation.  
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2. Experimental procedures  

2.1 Materials and instrumentation 

 Technical ethyl linoleate EL (65-70%, remainder ethyl oleate, ethyl palmitate 

and ethyl stearate) was purchased from Sigma-Aldrich. Ferrocene (Ferr) and its 

derivatives; 1,1’-dimethylferrocene (Me2Ferr); 1,1’,2,2’,3,3’-hexamethylferrocene (Me-

6Ferr); 1,1’,2,2’,3,3’,4,4’-octamethylferrocene (Me8Ferr); permethylferrocene 

(Me10Ferr) were synthesized according to following procedure (fig.2) with appropriate 

substituted cyclopentadiene [12-15]: 

+ FeCl2(anhydrous)

-

Li+ Fe

R1-5

R1-5

R1-5

 
Fig.2. Preparation of methyl substituted ferrocenes, where R1-5 are methyl groups. 

 

Cyclopentadiene and methylcyclopentadiene were purchased from Sigma-

Aldrich. 1,2,3-trimethylcyclopentadiene [16], 1,2,3,4-tetramethylcyclopentadiene [17] 

and 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadiene [17] were prepared as previously 

reported. 1,1’,2,2’-tetramethylferrocene or 1,1’,3,3’- tetramethylferrocene (Me4Ferr) 

were not synthesized due to complicated preparing of appropriate ligands. 

Commercially available cobalt 2-ethylhexanoate drier 10% (Octa-Soligen Cobalt 10) 

was provided by Borchers GmbH (Langenfeld, Germany). 

  Time-resolved FTIR spectra were obtained on Equinox 55 (Bruker 

Analytische Messtechnik, GmbH, Germany) equipped with ATR device.  

  

2.2 Time resolved FTIR experiments 

In a typical experiment, done with the objective to test the properties of 

different ferrocene methyl derivatives on our EL oligomerization test-reaction to the 

mixture of EL/Co was added a solution in xylene containing appropriate methyl 

derivative of ferrocene (A), the molar ratio being EL/Co/A = 375/1/5. Samples for 

measurements were prepared by mixing of components in the presence of oxygen. 
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Then 200�l of the mixture was spread in a thin layer on the sample holder to 

undergo time-resolved infrared measurements. This layer thickness was chosen to 

prevent that limitation of dioxygen diffusion influences the results [10]. Every 5 min an 

absorption spectrum was recorded automatically. After measurement in the range of 

interest a baseline correction was performed and the peak at 3010 cm-1 was 

integrated. As output of this processing a file containing the integral of this peak at 

different times was obtained. Relative reaction rates have been calculated from the 

graph ln(100x[EL]t/[EL]0) versus time, from the linear fit of the data after the induction 

period [18]. 

 

3. Results and discussion  

It appeared to be possible to compare the drying ability of different methyl 

derivatives of ferrocene in the model system by using time-resolved FTIR. In Fig. 3, 

the resulting first-order fits for observed compounds are compared.  
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Fig.3. FTIR graphs representing the pseudo-first-order rates for the disappearance of 
EL with time for the catalytic driers Octa-Soligen Cobalt and methyl substituted 
ferrocenes. 

 

The commercial drier Octa-Soligen Cobalt 10 alone shows good catalytic 

activity in the disappearance of EL (reaction rate 50-200 min: 4,3.10-3 min-1). For 
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ferrocene methyl derivatives systems a short induction period of 10 min is observed.  

After this induction period, it is interesting to observe process of the act of the 

individual derivatives. Up to approximately 50 min all the tested derivatives have a 

similar process. But after this time, it starts to exert the influence of the methyl groups 

on cyclopentadienes (Cp) rings for ability to oxidize the central atom of metal. Out of 

the half wave redox potentials of the derivatives, taken from the charts, it is apparent 

that the higher the number of the methyl groups on the Cp rings, the redox potential 

decreases and that is why the ability of iron oxidation increases (Table 1). Each 

contained methyl group decreases the redox potential by 50 mV. By the oxidation of 

ferrocene and its methyl derivatives, the bond between Cp ring and the central iron 

atom elongates [19], and through this makes it easier for the oxygen to attack the 

central iron atom. Reaction rates of methyl derivatives of ferrocene are listed in table 

2.  

 

Table 1. Values of redox potential of methyl substituted ferrocenes. 

Compound E1/2 [V] 
Ferr 0,34 
Me2Ferr 0,24 
Me6Ferr 0,04 
Me8Ferr -0,06 
Me10Ferr -0,16 

 
Table 2. Catalytic activity of Octa-Soligen Cobalt and methyl substituted ferrocenes in 
the test system, the effect of methyl groups on Cp ringsa.  

Catalysts Induction time Reaction rate b (x10-3 min-1) 
Octa-Soligen Cobalt  50 4,3 
Ferrocene 10 3,4 
Me2Ferr 10 3,1 
Me6Ferr 10 3,9 
Me8Ferr 10 5 
Me10Ferr 10 5,4 
a The induction times and reaction rates are average values from several 
measurements, a deviation of 10% has been found between different measurements, 
due to the radical nature of the autoxidation reactions. 
b Relative rate calculated from graph ln(100 x [EL]t/[EL]0) versus time, linear fit of the 
data after the induction period. 
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It is very interesting to observe the behavior of ferrocene in comparison with 

Me2Ferr derivate. One would expect that Me2Ferr is more effective than ferrocene, as 

it is apparent from the redox potentials chart. However the measurements showed 

that non-methyled ferrocene acts during drying more effectively than Me2Ferr (for 

reaction rates comparisons see table 2). It likely comes from Cp rings rotation by 

each other. Me2Ferr has on each Cp ring just one methyl group and that is why the 

rotation of the Cp rings is restricted and thus the access of oxygen to the iron atom is 

partly limited.  

 

4. Conclusion 

 It appears that the utility of ferrocene and its methyl derivatives as driers for 

oxypolymeric binders is the right choice and showed very well results monitored with 

FTIR spectroscopy. Each methyl group contained on the Cp rings increases ability of 

the central atom oxidation through which redox system, which is so important for 

hydroperoxides decomposition, is created. The best results were gained with Me8Ferr 

and permethyled ferrocene, whose reaction rates are higher compared to those of 

cobalt 2-ethylhexanoate. 

 

Acknowlegment 

 This work was supported by the grants of University of Pardubice (No. IG 

330004), Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic (No. FR 

340726) and MSM (No. 0021627501).   

 

References 

  [1] S.T. Warzeska, M. Zonneveld, R. van Gorkum, W.J. Muizebelt, E. Bouwman, J. 

Reedijk, Prog. Org. Coat. 44 (2002) 243-248. 

  [2] J.C. Hubert, R.A.M. Venderbosch, W.J. Muizebelt, R.P. Klaasen, K.H. Zabel, 

Prog. Org. Coat. 31 (1997) 331-340. 

  [3] H.A.J. Carless, R.J. Batten, J. Chem. Soc., Perkin Trans. I (1987) 1999-2007. 



 

 236

  [4] W.J. Muizebelt, J.J. Donkerbroek, M.W.F. Nielen, J.B. Husem, M.E.F. Biemond, 

R.P. Klassen, K.H. Zabel, J. Coat. Technol. 70 (1998) 83-93. 

  [5] W.J. Muizebelt, J.C. Hubert, R.A.M. Venderbosch, Prog. Org. Coat. 24 

(1994)263-279. 

  [6] E.N. Frankel, R.F. Garwood. J.R. Vinson, B.L.C. Weedon, J. Chem. Soc., Perkin 

Trans I (1982) 2707-2713. 

  [7] N.A.R. Falla, J. Coat. Technol. 64 (1992) 55-60. 

  [8] W.J. Muizebelt, M.W.F. Nielen, J. Mass Spectrometry  31 (1996) 545-554. 

  [9] J.H. Hartshorn, J. Coat. Technol. 54 (1982) 53-61. 

[10] W.J. Muizebelt, J.C. Hubert, M.W.F. Nielen, R.P. Klaasen, K.H. Zabel, Prog. 

Org. Coat. 40 (2000) 121-130. 

[11] J.H. Bieleman, Chimia 56 (2002) 184-190. 

[12] M. Rosenblum, in’Chemistrz of the Iron Group Metallocenes’, Wiley, New York 

1965. 

[13] G. Wilkinson, Org. Synth. 36 (1956) 31. 

[14] W.L. Jolly, Inorg. Synth. 11 (1968) 120. 

[15] D.E. Bublitz, K.L. Rinehart Jr., Org. React. 17 (1969) 1. 

[16] R. Broussier, S. Ninoreille, C. Legrand, B. Gautheron, J. Organomet. Chem. 532 

(1997) 55-60. 

[17] F.X. Kohl, P. Jutzi, J. Organomet. Chem. 243 (1983) 119-121. 

[18] S. Tanase, E. Bouwman, J. Reedijk, Applied Catalysis A: General 259 (2004) 

101-107. 

[19] R.J. Gale, P. Singh, R. Job, J. Organomet. Chem. 199 (1980) C44. 

 



 

 237
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Summary 
Coatings producers are under increasing pressure to reduce the impact 
their products have on the environment, as well as to produce innovative, 
highly functional, cost-effective coatings. Biocides, although they comprise 
a relatively small part of a total coating formulation, have a significant 
influence on the quality, shelf-life and long-term performance of a coating.  
Biocides also impact on the value that can be added to a coating via 
special properties. It is a well-known fact that biocides are an important 
additive to coating producers. But which actives, and why combinations of 
actives? 
This paper discusses the European regulatory background, the biocide 
chemistries available, and introduces new technologies available from ISP 
Biochema. 
Key words: biocide, coating, anti-microbial, fungicide 

 
 
Why combinations? 

By using combinations of biocide actives it is possible to develop coatings with 

regulatory compliance, cost savings and improved performance.  Reduction of 

individual active levels is possible by combining actives which have either synergy or 

complementary action.  The following important benefits can be achieved: 

• Reduction in production cost 

• Reduction in environmental impact 

• Regulatory compliance 

• Broadened anti-microbial spectrum 

• Minimal potential for microbial tolerance or resistance 

• Reduction in human health risk 
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Global Regulatory Landscape 

In the European region, biocides and related technologies have been an 

emotive subject over the last decade, and finally the biocide sector will become a 

highly regulated area because of the Biocidal Product Directive (BPD). This directive 

regulates the use of industrial biocides in the European community. 

In Europe, many highly effective biocidal actives are coming under regulatory 

pressure and have recently become, or in the near future will be subject to new 

restrictions.   

Asia-Pacific and the US currently do not have the same regulations, but the 

resulting restrictions will nevertheless affect multi-national companies who desire to 

participate in the European coatings market.  The main actives used in coatings that 

have recently been affected by European regulations are isothiazolones (CIT/MIT), 

carbendazim and arsenic. The exceptional efficacy of these actives is directly related 

to a high order of toxicity to microbial cells which unfortunately also translates to 

toxicity to vertebrates.  

The Chloromethyl and Methyl isothiazolones (CIT and MIT) biocides are used 

in a ratio of 3:1. The new European labelling regulations will state that any 

formulation containing equal to or above 15ppm CIT/MIT will require label Xi and 

Risk phrase R43 ("May cause sensitisation by skin contact").  It is interesting to note 

that not so long ago, formaldehyde containing or yielding products (formaldehyde 

donors) were being removed from formulations, and despite many having relatively 

low toxicological profiles.  Recently the coatings market is beginning to see that 

perhaps formaldehyde donors were not too bad after all. Whilst each European 

country still has certain consumer led perceptions, overall, formaldehyde donor 

chemistries are coming back into favour as integral components of preservative 

systems. 

Carbendazim is a very effective fungicidal active, most commonly formulated 

into combination products with diuron and Octylisothiazolones (E.g. Acticide EP, 

Mergal S89, RODUROL FD) resulting in wide-spectrum as well as cost-effective 

protection for coatings. Carbendazim is being re-classified in the EU for its hazardous 

properties. It has been included in the list of substances that will have their Annex I 

classifications revised in the Dangerous Substances Directive 67/548/EEC by the 
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forthcoming 29th ATP.  

This change in classification will result in new classifications and labelling 

implications for products containing carbendazim at levels equal to or above 0.1%. 

The Australian national regulator of pesticides (APVMA) has recommended 

that popular arsenic timber treatments not to be used in the future for children’s play 

equipment, picnic tables, decking and handrails.  The Australian principal Scientist, 

Dr David Loschke said that the recommendation is one of a number included in the 

draft report of the review of regulatory arrangements for the future use of arsenic 

based timber treatment products. The review was undertaken because of public 

health concerns primarily about potential exposure of children to arsenic from close 

contact with treated timber surfaces. The APVMA was also concerned about the 

potential for environmental effects arising from the use of the timber treatment 

products. 

 

Biocide Selection 

The determination of the optimal chemistry for protecting a coating, whether it be 

in the wet state or as a dry film, is a process highly dependant on technical support 

from the biocide supplier.  The choice of active ingredient is qualified by the following 

parameters: 

• pH value 

• Compatibility with other ingredients in the formulation 

• Specific conditions in manufacture or filling 

• Temperature tolerance 

• Manufacturing plant hygiene 

• Packaging, storage conditions and time 

• Regulatory compliance 

• Cost 
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Once a suitable biocide for a specific application is identified, the biocide 

supplier usually carries out extensive microbial challenge testing to ensure that the 

optimal chemistry and use-level is determined.  The implications of under-preserving 

a product, or incorrect preservation could result in costly recalls, loss of revenue 

through disposal of distressed stock as well as loss of customer confidence.  In the 

worst case, it can even harm the end-user. 

 

Advances in Combination Technology 

The Biocidal Products Directive (BPD) may have dampened the development 

of new biocidal actives (molecules) in Europe due to escalated registration costs, but 

the BPD has concurrently stimulated research into new value-added combination 

industrial biocides based on existing biocidal actives (molecules).  Non-European 

regions such as Asia-Pacific can benefit from this proliferation of new combination 

biocides. 

Most biocide producers have concentrated their activities on combination 

products for the coatings industry.  An example is Biochema Schwaben, a German 

company specialising in the formulation of preservatives and biocides that has 

recently been acquired by ISP.  Dr. Richard Lehmann, the brain behind Biochema’s 

formulation know-how, has designed a blending facility specifically for this purpose 

with a remarkable attention to detail.  Every step in the process has an automated 

recording system, to ensure absolute accuracy and traceability in production.  

Specialized features include a production-integrated tank farm where pipelines from 

raw material vessels are flexible and easily are linked to every mixing vessel to avoid 

expensive fixed pipelines.   Combination technology also includes automated heating 

chambers, where entire IBCs of materials can be treated.  Advanced formulation 

technology allows for great flexibility in product design, reliable product quality, small 

batch delivery and very short lead time. 

The value in this type of flexibility is in the ability to create customised blends 

for individual requirements.  There are around 40 stock blends, from which several 

variants can be created to suit specific needs.  “If a solution does not exist – we can 

create it” 
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Blend formulation know-how also depends on in-depth knowledge of chemical 

compatibility, regulatory restrictions, minimum inhibitory concentrations (MIC) of 

chemical actives, market pricing as well as technical details of customers’ 

applications. Blending actives without this type of knowledge could lead to loss of 

performance due to incompatibility, ineffective and uneconomical preservation or 

damage to the environment.  The advances in blending technology have led to some 

effective new solutions to manufacturers’ preservation needs.   

 

Combination biocides for in-can preservation 

Development of combinations for in-can preservation has been largely driven 

by EU restrictions of CIT/MIT levels equal to or above15ppm. Due to its antimicrobial 

activity, the CIT/MIT mixture has become one of the most important preservatives for 

the wet state protection of aqueous systems.  A big advantage is the fact that it has 

activity against the most commonly found spoilage organisms, Pseudomonas.  These 

products have limitations at temperatures above 50oC, at pH above 8 and in 

presence of reducing agents or nucleophiles.  In Asia-Pacific, these conditions could 

easily be found in containers warehoused  without air-conditioning, in products such 

as a polymer dispersion or an architectural paint. 

Formaldehyde donors are important to coating producers because they also 

impart headspace protection to products whilst in the wet-state, which ensures long 

shelf-life. 

The use of formaldehyde donors instead of formaldehyde has been promoted 

to avoid the disadvantages of pure formaldehyde such as: strong smell, high volatility 

and de-activation in organic material. With a formaldehyde donor, which possesses 

the equivalent content of formaldehyde, you gain a higher efficacy than with pure 

formaldehyde, due to its stability. For all formaldehyde donors, including the more 

stable cyclic compounds, the mechanism of action is the same as for pure 

formaldehyde. 

At levels below 15ppm the protection CIT/MIT provides is usually not 

sufficient, thus necessitating combination with other actives.  CIT-free blend 

alternatives are required  
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due to redox potentials or specific needs where CIT residues in a raw material must 

not be carried over to a final product.  Formaldehyde donors are not compatible with 

certain polymer dispersions. 

 

Hydorol BMc Concept 

This is a new development range from ISP Biochema that closes the gap 

between customer demands of modern, flexible, ecological and economical 

preservation and effectiveness.  The ingredients are:  B = BIT, M = MIT, c = CIT.  

The small CIT content acts as activity booster, even under alkaline conditions the 

component will be destroyed during storage of finished product, therefore providing 

quick kill without undesirable CIT residue. Advantages against BIT/MIT alone are that 

higher concentrated (max. four-fold) products can be created, giving good cost 

efficacy, and via the flexible BIT/MIT range individual taylor-made products are 

available, depending on customer demands. 

 

Table 1. Examples of ISP Biochema in-can preservation blends include. 

Chemistry Biocide Characteristics 

Bronopol / IPBC HYDOROL TLJ Non- CIT/MIT, no formaldehyde, pH 
maximum 7 

CIT/MIT /  
N-formal / quat HYDOROL TKB2 Cost-effective 

Headspace protection 
Chloracetamide / 
sodium benzoate CA 24-E Non- CIT, good pH and temperature 

stability,  

BIT / N-formal Nuosept 695 Non- CIT, synergistic action 
Headspace protection 

BIT / MIT (CIT) HYDOROL BMc ‘Non- CIT’,  non formaldehyde donor 

CIT / MIT /  
N-formal HYDOROL F-5 Reduced CIT 

CIT / MIT / 
Bronopol HYDOROL W Reduced CIT, no formaldehyde, pH 

maximum 7 

 

Combination biocides in dry-film protection 

Here the advantages of cost-reduction, improved anti-microbial spectrum, 

regulatory compliance and reduced environmental impact also become important.  In 

the Asia-Pacific region the warm, humid climate conditions demand that both 
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fungicides and algaecides are necessary to protect coatings from degradation.  The 

climate also causes some of the fungicides and algaecides that are not resistant to 

leaching to be eventually ‘washed out’ by the effects of rain, humidity and 

condensation.  In Asia-Pacific however, this is not generally as much of an issue as it 

is in Europe and the US, because the tendency there is toward frequent repainting of 

economical coatings rather than high grade paints with long-term resistance to 

degradation.  Where biocide leaching is a concern however and extra performance 

may be required, it may be worthwhile to pay more for a protection system. 

Some fungicidal actives, such as iodopropyl-butylcarbamate (IPBC), 

chlorothalonil and others, also have some extent of anti-algal activity.  This property 

can be optimised by combination with other actives with more specific algaecidal 

action, thus producing a very broad spectrum algaecide/fungicide with other 

desirable properties such as resistance to leaching.  

These products may in the future serve as alternatives to arsenic-based 

fungicides.   

 

Fungitrol B10 and B30 

These are products with highly stabilized active ingredients for the prevention 

of fungal defacement, with wide-spectrum protection for clear, aqueous wood stains, 

paints and other coatings. The technology encompasses a patented nano-scalic 

secondary emulsion.IPBC is an extremely effective fungicide, however, it has the 

typicaldisadvantages:  

-IPBC cannot be distributed homogenously in water  

-Surfactants used to solubilize IPBC then increase it’s tendency to leach out of films 

-IPBC leaching reduces long term protection 

-Yellowing can be caused, when IPBC is applied in conventional systems 

 

Fungitrol B10 and B30: an oil-based nanoscalic secondary emulsion system 

• Optimised blend of biocides 

 - broad spectrum antifungal protection 

• Excellent compatibility  
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- easily dispersible in aqueous systems 

• Directly water dilutable in a wide range of active concentrations 

• Fungicide actives stabilized in a natural carrier 

 - reduced yellowing   

 - improved protection in film 

• Lower use levels – less environmental impact 

• No use of emulsifier, surfactant or solvents  

 - better stability and longevity of the actives in the coating 

 

FUNGITROL  B10 
A stabilized combination of carbamate and isothiazolone, giving very good protection 

against fungal defacement and microbial attack during storage.  Usual dosage 0.5 – 

2.0% 

 

FUNGITROL B30   

A stabilized combination of carbamate, triazole and  isothiazolone, giving excellent 

broad spectrum anti-fungal protection plus in-can preservation. Usual dosage 0.5 – 

2.0%  

 

 

 

 

Figure 1. Fungitrol B10. Directly water dilutable in a wide range of active 
concentrations. 
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Table 2. Some examples of ISP Biochema combination fungicides available are. 

Chemistry Biocide  Characteristics 
Carbendazim / 
diuron / OIT  RODUROL FD Wide spectrum, cost-effective 

Dispersion 
IPBC / 
propiconazole RODUROL PJ Good antifungal  

Propiconazole 
/OIT / triazine RODUROL TOP Wide spectrum, good activity against 

Alternaria, useful in clear wood stains 

Chlorothalonil / 
triazine Nuocide 2002 Non leaching, good activity against 

Trentepohlia 
Chlorothalonil / 
IPBC Nuocide 2010 Reduced leaching, wide spectrum 

Stabilized IPBC  Fungitrol 720 Useful in wood coatings 
IPBC/OIT/ 
(Propiconazole) Fungitrol B10 (and B30)Wide spectrum, highly stable in water 

 

 

Summary 

Regulations have profound impact. In developed regions, the biocides industry is 

substantially affected by regulatory issues. In the US, the Environmental Protection 

Agency requires that biocides be subject to pesticide product registration, a costly 

and time-consuming procedure. The European Union’s Biocidal Products Directive 

went into effect in the year 2000 and will eventually remove a large number of 

products from the market if they do not pass regulatory round up, or producers 

decide not to submit them for approval.  

In developing regions, regulatory climates vary widely. In several countries, 

regulations concerning biocide usage are beginning to resemble those in the United 

States, Canada, Japan and Western Europe. In many of the least developed areas of 

the world, regulations are generally less restrictive and enforcement can be sporadic.  

 

Future growth of coatings markets. Growth in global coatings production is 

expected to accelerate through 2006, which will boost demand for biocides used as 

"in-can"  preservatives and as dry film fungicides / algaecides. In addition to 

increased production, the continued shift to aqueous coatings formulations will drive 
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demand for preservatives, as water-based coatings are generally more susceptible to 

microbial attack.  

Additionally, value gains will be prompted by a shift to more environmentally suitable 

biocides in key applications. For example, tributyl tin, long the dominant biocide used 

in marine antifouling paints, is being replaced by organosulfur-based products and 

other alternatives. 

 

Product changes in wood preservatives. The wood preservation market is 

undergoing a similar shift in product mix. Chromated copper arsenate (CCA) and 

pentachlorophenol are among the leading biocides used in treated wood, and many 

countries have outlawed or greatly curtailed their use. For example, the United States 

has removed CCA from the consumer market, creating a need for other alternatives.  

With increased attention to specialty market sectors and growing regional markets, 

biocide suppliers are expected to introduce new formulations to address shifts in 

demand. Biocide suppliers must also examine the specific needs of each regional 

market to adjust their strategies for satisfying customers. 

 

Please visit our stand, or contact the authors directly to discuss any biocide issues. 

 

       

 

 

 

 

 

 



 

 247

 

Kornelia Treskonova  

Technical Specialist - Biocides 

ISP Europe  

Waterfield, Tadworth  

Surrey KT20 5HQ, UK  

Tel:        +44 (0) 1737 377 045  

Mobile:   +44 (0) 77 1141 5515  

Fax:       +44 (0) 1737 377 128 

Email:  ktreskonova@ispcorp.com 

http://www.biochema.com 

Andrea Wingenfeld 

Technical Director 

ISP Biochema Schwaben 

Luitpoldstrasse 32 

D-87700 Memmingen, Germany 

Tel:        +49 (0) 83 31 95 80-0  

Fax:       +49 (0) 83 31 95 80-55 

Email:  awingenfeld@ispcorp.com 

http://www.biochema.com 

 

 

Ing. Petr Kučera 

BARENTZ spol. s r.o.  

Za Tratí 752 

339 01 Klatovy 

Česká republika 

Tel:        +420 376 32 16 12 

Mobile:   +420 602 128 564  

Fax:       +420 376 32 15 10 

Email:  p.kucera@barentz.cz 

http://www.barentz.cz 

 



 

 248

BENTONE® DE 
A REFINED HECTORITE CLAY THICKENER MODIFIED FOR EASY 

DISPERSION TO BE USED IN AQUEOUS ARCHITECTURAL COATING 
FORMULATIONS 

 
Peter Cagan 
Pointner&Rothschädl Ges.m.b.H. 
 

BENTONE DE is an easy dispersible hectorite clay. Due to its fine particle size 

and the special beneficiation process the product can be easily dispersed and 

activated without the need for high shear forces. Another advantage is the possibility 

to make a high solids pregel. A pregel can be made at as high as 14% solids in water 

that is still pourable. This allows for easy handling and formulation flexibility during 

paint production. It should be used in architectural coating systems (high PVC) for 

improved sag resistance and syneresis. Using BENTONE DE can also improve the 

scrub resistance of the coating. 

 

Features 

In architectural paint formulations BENTONE DE: 

• is effective over a wide pH range; primarily 6.0 – 11.0 pH. 
• brings superior suspension properties with heavy pigments. 
• gives consistent water release. 
• reinforces the film through its unique structuring mechanism. 
• helps color stability and scrub resistance. 
 

As a powder BENTONE DE: 

• can be incorporated as “easy stir-in” in many architectural systems. 
• may be added during the grind phase or to the let-down (post addition). 
 
BENTONE DE pregels: 

• can be made with a 14% clay loading in water. These pregels are very stable and 
low in viscosity (pourable).  

• can be made without the need for high shear forces. 
• due to their high solids content, can be added to formulations where water 

demand is critical. 
• diminish post-thickening. 
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Easy dispersion and activation 
Standard hectorite grades  need relatively high shear forces to be dispersed 

and activated properly. BENTONE DE however, due to the special beneficiation 

process, can be dispersed and activated at lower shear or in a much shorter time 

period (see Table 1). 

 

Table 1. Pregel dispersion ease. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apart from being easily dispersible, BENTONE DE can also be prepared as a 

pregel with high solids. Pregels can be made with 14% BENTONE DE and these still 

demonstrate pourable viscosity.  

In Figure 1 a viscosity comparison with more conventional clay products is 

given. 

 

 
 
 
Figure 1. 14% Pregel BENTONE DE.              3% Pregel BENTONE EW. 
 
 

12µm30µm40

12µm65µm2
14% pregel4% pregelMilling Time (mins)

Dispermat 40mm @  3000rpm

12µm25µm60

12µm50µm20
12µm65µm5

BENTONE® DESpray Dried 
Hectorite Clay

12µm30µm40

12µm65µm2
14% pregel4% pregelMilling Time (mins)

Dispermat 40mm @  3000rpm

12µm25µm60

12µm50µm20
12µm65µm5

BENTONE® DESpray Dried 
Hectorite Clay



 

 250

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Figure 1; Pregel solids viscosity curves. 

 
The pourable viscosity allows for easy handling in production, whereas the 

high solids content of the pregel provides a larger formulation window. The product 

can be used in formulations where water demand is critical. This is due to the 

reduced amount of water added to the formulation when the pregel is used. In Table 

2 you will find an example of this. With a 3% pregel of BENTONE EW only 10.8 

lbs/100gal of clay can be added to the formulation due to the excessive amount of 

water that is added with it. Therefore a KU viscosity of only 65 could be reached. Due 

to the fact that the clay percentage in the BENTONE DE pregel is more than 4 times 

higher, the amount of water added with the clay is a factor of 3.6 lower compared to 

the BENTONE EW  case and the desired viscosity of 95 KU could easily be reached. 

 

Table 2.  Water demand. 

 
 
 
 
 
 
(*This was the highest possible loading before grind paste became unworkable. Loading is 
given in lbs/100 gal) 

The excellent dispersion and activation characteristics of the BENTONE DE 

can also be seen when the product is added to the paint formulation in powder form. 

With a normal hectorite grade the powder can only be added to the mill base. During 

milling you will have enough shear forces to disperse and activate the product 

properly. BENTONE DE can be added both to the mill base and to the let down. (See 

Table 3). As with all clays the best properties will be reached if it is dispersed in water 
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only. Therefor, despite the fact that the BENTONE DE can be added as a powder, 

we recommend that a pregel (14%) is made prior to addition to the coatings 

formulation. 

 

Table 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In a Rhoplex AC 235 based formulation the activation speed and potential 

post-thickening was compared between the BENTONE EW and BENTONE DE. At 

equal loading of clay the initial viscosities for the emulsion paint are identical for both 

BENTONE EW and BENTONE DE. Looking at the same emulsion paints a week 

later, the 100 rpm Brookfield viscosities  have increased. For the BENTONE EW the 

viscosity increased 41% and for the BENTONE DE the viscosity increased 26% . 

The formulation and test results are given in Table 4 and 5. 

 
Table 4; Rhoplex AC 235 formulation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.389159275207A/12µmBENTONE DE

0.384128449801/90µmBENTONE EWAdded to 
Let-Down

1000 rpm

0.391184492407A/12µmBENTONE DE

0.391175681207A/12µmBENTONE EWAdded to 
Mill-Base

5000rpm

100 RPM10 RPM

ICIKU

Brookfield Viscosity
FOG

Hegman/µm

0.389159275207A/12µmBENTONE DE

0.384128449801/90µmBENTONE EWAdded to 
Let-Down

1000 rpm

0.391184492407A/12µmBENTONE DE

0.391175681207A/12µmBENTONE EWAdded to 
Mill-Base

5000rpm

100 RPM10 RPM

ICIKU

Brookfield Viscosity
FOG

Hegman/µm

Material Pounds Gallons
Water + RA 153.70 18.26

Dapro DF-2162 2.30 0.31
Tamol 731 12.60 1.37
Kronos 2020 305.10 8.92

Propylene Glycol 27.60 3.19
Rhoplex AC-235 468.40 52.93

Butyl Carbitol 22.40 2.82
Water  96.50 11.58
Triton GR7M 2.10 0.25
Dapro DF-2162 2.30 0.31

Total 1093.00 99.94

Solids (wt) 47.8
Solids (vol) 31.8

WPG 10.93
PVC 28.1

Mix 10 Min at High Speed

Mix H.S. for 10 min and Add

Mix Well and Add
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Table 5. Post thickening; Brookfield viscosities. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The use of Hectorite in paint formulations 

Hectorite based thickeners will improve the suspension (can stability) and 

syneresis of an architectural coating formulation. This is due to the elasticity that a 

hectorite imparts to the formulation. This is especially true for the BENTONE DE. 

In Figure 2 a comparison has been made between suspension control for a 

normal hectorite grade, a cellulose and the hyperdispersible hectorite. Here it is 

shown in a coating formulation with metallic pigments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Suspension control of metallic pigments. 
 

To formulate a paint with an excellent balance between sag resistance and 

levelling it is best to use a combination of hectorite and a polyurethane associative 

thickener. In Table 6 and Figure 3 the performance of the separate thickeners is 

shown (hectorite clay, PU associative, a combination of both and cellulose). It can be 

seen that the clay gives the best sag resistance whereas the PU gives very good 

levelling  but  poor sag. A combination of both gives a balanced performance. 
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Table 6. Sag & Levelling results. 
Hectorite PU Thickener Hectorite + PU Cellulose

Additon level (%solids) 0.76 0.29 0.30/0.18 0.45
Viscosity (KU) 98 103 102 100
ICI Viscosity 0.6 1.2 1.0 1.0
Brookfield viscosity 12200 5220 8740 9020
Sag (mm) 0 130 25 16
Levelling (Leneta) 0 7 1 0  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4; Sag & Levelling Picture. 
 
In Table 6 it can be seen that cellulose also imparts good sag resistance to the 

formulation. However this sag resistance is not as good as for the hectorite. 

A combination of a cellulose and a polyurethane thickener has a much lower 

level of scrub resistance than a hectorite/PU mix. 

If a cellulose is combined with an (H)ASE both the scrub resistance and the 

water resistance will be decreased. Scrub resistance data are given below for a paint 

formulation thickened with different types of rheological additives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5. Scrub resistence. 
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Hectorite versus Attapulgite 
In some countries the preferred type of clay used in coating formulations is 

Attapulgite. This clay can also be dispersed easily and provides good scrub 

resistance and suspension control. In comparison to Hectorite however the efficiency 

of the Attapulgite is much lower. In relation to BENTONE DE the Attapulgite grades 

used required twice the amount of clay to reach the same viscosity and sag 

resistance. In terms of open time, the BENTONE DE outperformed the Attapulgite 

clay. Unlike Hectorite, an Attapulgite clay can never be used as the sole thickener in 

a formulation. This is because the thickening mechanism of the Attapulgite is quite 

different from Hectorite. In Tables 7and 8, data are shown of BENTONE DE against 

two different grades of Attapulgite. 

 
Table 7. Paint formulation (PVC 77.5%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 8. Application data. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weight %
1 Tapwater 20.1
2 Natrosol 250 HR 0.4

Add Pos. 3-13 while stirring
3 Calgon N 0.1
4 Parmetol A 26 0.1
5 Pigmentverteiler A 0.1
6 DAPRO DF 880 0.3
7 Kronos 2190 7.5
8 Omyacarb 2 GU 12.5
9 Omyacarb 5 GU 15.0

10 Omya Hydrocarb 7.5
11 Talkum IT Extra 4.5
12 Socal P2 5.0
13 Sipermat 820P 2.0

14 Texanol 1.1
15 Acronal S 790 12.0
16 Tapwater 11.5
17 DAPRO DF 1492 0.1

18 Rheological Additive X  
19 NaOH w=10% 0.2

100.0

Add Pos. 18 and 19. Stir slightly fo

Emulsion paint (PVC 77.5%)
lay in pos.1

Grind for 30 min. at 14m/s
Add Pos.14 -15 while stirring

 

 
Addition as 
delivered 

Krebs 
Stormer ICI Sag 

Resistance Levelling Roller 
 Spatter 

Open 
time * Brush out Rub  

out 

 % Units Poise µm 
0 = no levelling  

10 = perfect 
levelling 

0 = no spatter 

5 = bad spatter
Min. 

0 = perfect 
levelling 

5 = no 
levelling  

Delta L 

BENTONE DE 0.3 101 1.8 450 0 5 10 4 -0.09 

Attagel 50 0.6 101 1.8 450 0 4 5 4 -0.12 

Attapulgitte P601 0.6 101 2.0 No runners 0 5 5 4 -0.06 

 
 
 
* Open time measured by over lap test 

Architectural Emulsion (PVC 77.5%)
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ACETALS IN PAINT STRIPPERS AND GRAFFITI REMOVERS 
 

ACETALY JAKO ODSTRAŇOVAČE NÁTĚRŮ A ANTIGRAFFITI 
 
Michel Beaujean 
Lambiotte & Cie S.A., 18, avenue des Aubepines, B-1180 Brussels, Belgium 
 

Summary 
Very efficient paint strippers and graffiti removers are produced with 
methylal, ethylal and 1.3-dioxolane which are acetals with excellent 
toxicological, ecotoxicological and atmospheric behaviour and extremely 
high solvent power. Formulations are paste or liquid and aerosols. 
Key words : Paint strippers, graffiti removers, acetals, methylal, ethylal, 
1.3-dioxolane 

 
 
Introduction 

Paint strippers were mostly or are still based on methylene chloride 

(dichloromethane). Due to carcinogenic concerns, new formulations were based on 

N-methyl-pyrrolidone (NMP) which also are now under pressure for toxicological 

concerns.  

Acetals make it possible to produce paint strippers and graffiti removers 

without health and environmental concerns.  

 

Acetals and their properties 

Acetals are oxygenated organic solvents containing C-O-C-O-C link. They are 

not ethers. Acetals used for paint strippers and graffiti removers are listed in table 1 

with their CAS and EINECS number. Their boiling points are listed in table 2. 

Acetals generally have very high solvent power. 1.3-dioxolane is considered as 

having the highest solvent power. Nevertheless the solvent power depends on the 

substances which must be dissolved. Therefore other acetals have a higher solvent 

power in specific cases. 

The solvent power is evaluated by two methods: the Kauri-butanol index and the 

solubility parameters. 
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Table 1. Acetals for paint strippers and graffiti removers. 

Acetal Formula CAS n° EINECS n° 
Methylal  CH3-O-CH2-O-CH3 109-87-5 203-714-2 
Ethylal 
 CH3-CH2-O-CH2-O-CH2-CH3 462-95-3 207-330-6 

1,3-Dioxolane 
 

O

O

 

646-06-0 211-463-5 

 

Table 2. Boiling points of acetals. 

Acetal Boiling point (°C) (760 torr) 
Methylal 42.3 
Ethylal 88 

1,3-Dioxolane 74.75 
 

The Kauri-butanol index measures the solvent power towards Kauri gums. The 

higher the index of the solvent, the higher the solvent power. This index varies with 

the type of Kauri gum used. Kauri-butanol indexes of acetals are listed in table 3. 

 

Table 3. Kauri-butanol index of acetals. 

Kauri-Butanol index 
(ASTM D 1133-90) 

measured with gum 
 

Acetal 
4938 4939 

Methylal (anhydrous) 101 164 
Ethylal 92 120 

1,3-Dioxolane > 218 > 207 
 

Solubility parameters of acetals are listed in table 4. 

Table 4. Solubility parameters of acetals. 

Acetals δt 
δd 

(dispersion)
δp  

(polarity) 
δh  

(hydrogen bonding) 
Methylal 18.24 14.83 6.01 8.76 
Ethylal 17.06 14.87 4.67 6.95 

1,3-Dioxolane 22.07 16.95 7.85 11.76 
Parameters are expressed in Mpa1/2 

 

Acetals are fully miscible with most organic solvents. Dioxolane is fully 

miscible with water. Methylal and ethylal are partially miscible with water, but become 
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fully miscible with water in presence of alcohols. Table 5 describes the miscibility of 

acetals with water. 

 

Table 5. Miscibility with water. 

Acetal 
Solubility of the acetal 

in water  
(%) 

Solubility of water in the 
acetal  

(%) 
Methylal 32.3 4 
Ethylal 6.33 1.21 

1,3-Dioxolane Fully miscible Fully miscible 
 

Acetals have very well documented toxicological profiles. The results are very 

good. They also have good ecotoxicological profiles. The atmospheric degradation of 

acetals has been fully investigated. The measured rates of reaction with the OH 

radical, which starts the atmospheric degradation, are in general very slow. The rates 

are much slower than expected by calculation if acetals were considered as ethers. 

Therefore, possible emissions will only make a moderate contribution to the 

formation of tropospheric ozone. The Photochemical Ozone Creation Potential 

(POCP) is low. The Global Warming Potential (GWP) is negligible. The Ozone 

Depletion Potential (ODP) is zero. Acetals are stable in neutral and basic conditions, 

but in aqueous acidic conditions they may hydrolyse. However, they show a very 

slow rate of hydrolysis : there were no traces of hydrolysis of methylal after 1 year at 

a pH level above 4. At lower pH, rates remain slow. Methylal does not form any 

peroxides. Therefore, methylal is not stabilised. Other acetals may form a low level of 

peroxide and are stabilised.  

Surface tensions of acetals are listed in table 6. Methylal and ethylal strongly 

reduce the surface tension of water as shown in table 7 and 8. 

Ethylal reduces more the surface tension of water than methylal. 5% of ethylal 

in water reduces the surface tension of water as much as approximately 20% of 

methylal. 
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Table 6. Surface tension of acetals. 

 
Acetal 

Surface tension 
(mN/m) 
(25°C) 

Methylal 21.20 
Ethylal 21.62 

1,3-Dioxolane 34.3 
 

Table 7. Surface tension of water-methylal blends. 

Composition 
Water Methylal 

Surface tension  
(in mN/m, at 25°C) 

100 / 72.26 
95 5 50.68 
90 10 43.45 
80 20 34.16 
70 30 25.73 

 

Table 8. Surface tension of water-ethylal blends. 

 
Composition 

Surface tension  
(in mN/m, at 25°C) 

Water Ethylal  
100 / 72.26 
95 5 36.4 

 

Specifications of acetals, labelling 

Specifications of methylal, ethylal and 1.3-dixolane are described in table 9, 10 

and 11. 

 

Table 9. Specifications of methylal. 

 Pure grade Technical grade Anhydrous grade Cosmetic grade 

Methylal 99.5 % min 93 % min 99.9 % min 99.5 % min 

Methanol < 0.05 % 6.5 % max < 0.05 % < 0.0001% (1 ppm)

Formaldehyde < 0.0005 % (5ppm) < 0.02 % < 0.005 % < 0.0001% (1 ppm)

Water < 0.5 % < 0.25 % < 0.03 % (300 
ppm) < 0.5 % 
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Table 10. Specifications of ethylal. 

Ethylal 99.9 % min. 

Water   0.02% max. (200 ppm) 

Ethanol 0.01% max. (100 ppm) 

Aldehydes 0.01 % max (100 ppm) 

BHT 0.01 % max (100 ppm) 

 
Table 11. Specifications of 1.3-dioxolane. 

 Ultrapure grade Technical grade Electrolyte grade 

Dioxolane 99.96 % min  90 % min 99.96% min 

Water 100 ppm max  7 % max 20 ppm max 

Methylal 100 ppm max  1 % max 100 ppm max 

Formaldehyde 100 ppm max  100 ppm max 

Methanol 100 ppm max  100 ppm max 

BHT Upon request  Upon request 

 
None of the acetals are labelled for toxicological or ecotoxicological reasons. 

Methylal, ethylal and 1.3-dioxolane are labelled as flammable products. They belong 

to the European middle class of flammability. 

 
Paint strippers 

Acetals are raw materials for paste paint strippers as well as aerosols.  

 

Paste paint strippers 

The most efficient formulation is called D3. Its composition is given in table 12. 

 
Table 12. composition of D3 paste paint stripper. 

Composition % w/w 
Methylal 
Dioxolane 
Shellsol D70 
Paraffin 
Methocell 311 

24 
68 
  4 
  2 
  2 
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Methylal and dioxolane are the active solvents. Methylal and dioxolane being 

volatile, an evaporation retarder must be added to increase the solvent power action 

time. This evaporation retarder is a paraffin. Shellsol D70 is a dispersant helping the 

incorporation of paraffin in the paste. Methocell 311 is the thickener, which reduces 

the viscosity of the blend and makes it possible to stick on surfaces. The technical 

grade of methylal contains a maximum of 6.5% of methanol, which is known to 

increase the activity of classical paint strippers. Even if methylal and dioxolane are 

flammable solvents, once combined with the evaporation retarder and the thickener, 

the flash point is raised up to +26°C for the D3 formulation. This flash point is 

measured according to the standard for gels and viscous products.  

The efficacy to strip different paints from a metallic or wooden substrate with 

the D3 stripper is described in table 13. 

Picture 1 shows comparison of alkyd paint stripping with D3 and a methylene 

chloride stripper at the starting point and after 120 seconds. Picture 2 shows a 

comparison of acrylic paint stripping with D3 and a methylene chloride paint stripper 

at the starting point and after 15 minutes. Picture 3 shows a comparison of 

polyurethane monocomponent paint stripping with D3 and a methylene chloride 

stripper at the starting point and after 90 seconds. 
 
Starting point 
 
 
 
 

 
D3 
 
 
 
After 120 seconds 
 
 
 
 
 

 
D3  

 

Picture 1. Alkyd paint stripping with D3 and a methylene chloride stripper. 
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Starting point 

 
 

 
 
 
D3 
 
 
 
              
After 15 min. 
 
 
 

 
 

D3 
 
 
 
 
 
Picture 2. Acrylic paint stripping with D3 and a methylene chloride stripper. 
 
Starting point 
 
 
 
 
 
 
D3 
 
 
 
 
After 90 seconds 
 

 
 
 
 
 
 
D3 
 
 
 
Picture 3. Polyurethane monocomponent paint stripping with D3 and a methylene 
chloride stripper. 
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Table 13. Efficiency of D3 stripper. 

Substrate 
Metallic Wooden  

Type of paint Time (minutes) 
Alkyd paint (yellow) 
Acrylic paint (red) 
1-component PU (green) 
2-component epoxy 

  3 
10 
  3 
20 

  5 
10 
  3 
20 

 

In order to raise the flash point, some formulations have been designed 

combining dioxolane with NMP or NMP and propyl carbonate, but without methylal. 

These formulations have higher flash points, but are less efficient. They are now 

abandoned due to the presence of NMP. Other trials have been performed to 

improve the efficacy of the D3 formulation. 

Benzyl alcohol, propyl carbonate, γ-butyrolactone, Dowanol EPM and their 

blends have been added to a methylal-dioxolane formulation. None of these solvents 

improve the stripping of a metallic paint on a coachwork, and D3 remains the most 

efficient formulation. Propyl carbonate, dipropylene glycol methyl ether, propylene 

glycol methyl ether, di-basic ester, methyl ethyl ketone, ethyl amyl ketone, NMP have 

been added to a methylal-dioxolane formulation. None of these solvents improves 

the stripping of an epoxy 2-component paint. Ethylal has been described as 

improving the efficacy of dioxolane based formulations. 

Activators have been added to methylal and dioxolane to produce alkaline and 

acid paint strippers as shown in tables 14 and 15. 

 
Table 14.  Alkaline paint stripper. 

Composition % w/w 
Methylal 
Dioxolane 
Water 
KOH 
Methocell 311 

23 
67 
 5 
 2 
 2 

 
Table 15.  Acid paint stripper. 

Composition % w/w 
Dioxolane 
Water 
Formic acid 
Acetic acid 
Methocell 311 

86 
 4 
 4 
 4 
 2 
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Aerosol paint strippers 

Efficient paint strippers are prepared with methylal, dioxolane and CO2 as non-

flammable propellant as shown in table 16. This formulation is possible due to the 

exceptional solubility of CO2 in methylal, but also dioxolane (Bunsen coefficient of 

respectively 9.5 and 7.6) 

 
Table 16. Aerosol paint stripper. 

PS1 Composition % w/w 
Methylal (technical grade) 
Dioxolane 
Methocell 311 
Rewocorros B3010 
CO2 

50.0 
48.9 
  0.7 
  0.4 
10.0 

 
Graffiti removers 

Acetals are raw materials for non-pressurised (trigger pump) and pressurised 

(aerosol) graffiti removers.The miscibility of acetals with water and other organic 

solvents allows preparation of water based and solvent based formulations. This 

miscibility also allows to modulate the solvent power and the aggressivity of acetals 

towards the painted surface leaving this intact.  

 

Trigger pump graffiti remover 

AG3 water based formulation is given in table 17. Picture 4 shows the removal 

by continuous pulverisation of a graffiti done with an aerosol from Kurt Vogelsang-

Germany on an alkyd painted metallic surface. 
 

Table 17. Water based pump graffiti remover. 

AG 3 composition % w/w 
Methylal (technical grade) 
Dioxolane (technical grade) 
Dowanol PM 
Water 
Forafac 1110D 

20.0 
30.0 
14.9 
35.0 
   0.1 

 
 
AG4 solvent-based formulation is given in table 18.  
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Picture 4. Graffiti removing on an alkyd painted metallic surface. 
 
Table 18. Solvent based pump graffiti remover. 

AG4 composition % w/w 
Methylal (technical grade) 
Dioxolane (technical grade) 
Dowanol DPM 
Di-basic ester 
Forafac 1110D 

20.0 
30.0 
14.9 
35.0 
   0.1 

 

Aerosol graffiti removers 

AG9 aerosol graffiti remover formulation is shown in table 19.  

 
Table 19. Aerosol graffiti remover. 

AG9 composition %w/w 
Methylal (technical grade) 
Dioxolane (ultra pure grade) 
Dowanol PM 
Water 
Sorbitan stearate 
Forafac 
Methocell 311 

Concentrate
CO2 

Total

21.60 
32.45 
16.20 
28.10 
  1.10 
  0.10 
  0.45 
100.00 

20.37 
30.60 
15.30 
26.50 
  1.04 
  0.09 
  0.40 
94.30 
  5.70 
100.00 

 

Conclusion 
Acetals are safe and environmentally friendly raw materials to produce 

efficient paint strippers and graffiti removers. This is justified as they have recently 

found good success on the market. 
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Abstract 
This paper provides a brief overview of the role of coalescing aids in 
dispersion paint formulations. We will cover such areas as why coalescing 
aids are used. How do they function and what are the desirable properties 
for a coalescing aid?. Legislation surrounding the decorative paint market 
is discussed and the relative benefits of Texanol Ester Alcohol and the 
new low odour coalescing aid Optifilm Enhancer 300 are highlighted.  
Key words:  coalescing aids, dispersion, paint 

 
 
Components of a Dispersion Paint 

The general components of a dispersion paint formulation can be categorised into 

the following basic ingredients; 

• The polymer dispersion or binder provides the medium by which the paint is held 

together. The polymer is responsible for the physical properties of the paint 

including such attributes as durability, adhesion, protection, gloss etc. Many paints 

are formulated using a single dispersion but it is also possible to blend dispersions 

to obtain the desired properties. Typical dispersion types include materials such as 

acrylics, styrene acrylics and vinyl esters. The cost performance characteristics of 

each binder type is normally the main criteria used by the paint formulator when 

selecting the most appropriate dispersion   

• Primary pigments, the most important of which being titanium dioxide, are 

responsible for the decorative properties of the coating and also determine how 

well it hides the underlying substrate. They directly influence the durability and 

protection of the coating. Since such pigments are frequently one of the most 

expensive components of the paint, almost without exception extender pigments 
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and fillers are added to reduce cost. Such extenders may be functional in nature 

and provide properties such as reinforcement to the dry paint film based upon 

such features as the product morphology.  

• Additives include such materials as thickeners, defoamers, antifoams, 

dispersants, freeze-thaw stabilisers, wet-edge or open time additives and biocidal 

materials. 

• The final component of the formulation is the coalescing aid. Texanol Ester 

Alcohol and Optifilm Enhancer 300 are examples of coalescing aids.  

 

Polymer Dispersion 
A polymer dispersion (also described as polymer emulsion, latex emulsion or 

resin) can very simplistically be regarded as consisting of many polymer particles 

surrounded by a continuous aqueous phase. Stabilising systems are employed to 

ensure that the polymer particles remain separate until such time as the aqueous 

phase evaporates and film-formation is required. In the EMEA region, typical polymer 

dispersions encountered include polyvinyl acetate (PVA), ethylene vinyl acetate 

copolymers and terpolymers, acrylic homopolymers and styrene acrylic co-polymers. 

Generally pure acrylic products possess desirable properties in terms of hardness, 

gloss and yellowing resistance. Styrene acrylics have many of the advantages of 

acrylics despite generally being poorer in terms of weathering/yellowing but are 

widely used since it is generally true that the cost of a styrene acrylic is lower than a 

pure acrylic. The different polymer types allow the paint formulator a wide range of 

options to enable him to formulate fit-for purpose coating recipes at lowest possible 

cost.   A typical manufacturer’s technical data sheet for a polymer dispersion will 

include information such as pH, solids content, glass transition temperature (Tg) and 

the minimum film forming temperature (MFFT).The glass transition temperature or Tg 

of a polymer can be described as the temperature at which the polymer changes 

from its flexible ‘rubber-like’ state and assumes a ‘glass-like’ or brittle nature. A good 

example of this property is demonstrated by the frequently performed experiment 

witnessed during our school days involving an object such as a rubber tennis ball 

being immersed in liquid nitrogen. At room temperature the ball has elastic properties 

but when cooled to below its Tg, by immersing in liquid nitrogen, the material 

becomes brittle and the ball will shatter if dropped onto a hard surface. 
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Closely related to the glass transition temperature is the property of minimum 

film forming temperature (MFFT). This can be simply described as the lowest 

temperature at which a polymer dispersion will form a uniform, smooth, clear, crack-

free film after the aqueous phase of the dispersion has evaporated.  Depending on 

the monomer type and composition this value can vary greatly from product to 

product. This film formation is known as coalescence and a material which helps 

achieve film formation is known as a coalescing aid. It should be noted that any paint 

formulated with a polymer dispersion will not achieve its maximum physical 

properties if the paint is applied and dried below its MFFT unless some external 

assistance in the form of a coalescing aid is employed. 

 

How Does A Coalescing Aid Function? 
A coalescing aid functions by acting as a temporary plasticiser for the polymer 

particles. The general effect is to soften the polymer to such a degree that during, 

and immediately following, the evaporation of the continuous aqueous phase 

surrounding the polymer particles in the dispersion, the particles can fuse or coalesce 

together into one coherent film free from distinct physical boundaries. 

PS/Texanol 2001

Action of Coalescing Aid on Resin 
Without coalescing aid  - temperature < MFFT

With coalescing aid or if temperature > MFFT

 
Figure 1.  

 

This process is illustrated above (figure 1). If the polymer dispersion is allowed 

to dry at a temperature below the MFFT value, without the addition of a coalescing 

aid, then the resin particles will not fuse together during the drying process. Thus the 
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resulting film will frequently have a cracked appearance and, in severe cases, may 

form a non-adherent powder. Other deficiencies in incompletely coalesced films will 

include poor gloss, scrub resistance, stain resistance, porosity, colour and adhesion. 

If a similar film is prepared and dried at a temperature above the MFFT of the 

polymer then a uniform coalesced film will result. Such a film will also be obtained by 

the addition of a suitable type and level of a coalescing aid, which has the effect of 

reducing the MFFT of the polymer. Thus a coalescing aid will allow the formation of a 

film of polymer at temperatures below the original MFFT.      

 

How Much Coalescing Aid Is Required? 
The typical addition level of a coalescing aid will depend on the polymer type 

and amount of the polymer present in a paint formulation. Typically for a high gloss 

paint relatively high Tg acrylics are used which produce a tough durable glossy film. 

The gloss of a coating is influenced by the pigment:binder ratio. A gloss paint will 

have a higher level of binder compared to a semi-gloss or matt coating.  In practice, 

the optimum amount of coalescing aid required can be determined by performing a 

series of standard laboratory tests.  

In general the reduction of MFFT by a 

coalescing aid is dependent of the 

type and level of coalescing aid 

added. If we consider the theoretical 

effect of the three different coalescing 

solvents A,B and C on MFFT of the 

same polymer dispersion, it can 

clearly be seen in figure 2 that 

coalescent A and C offer the highest 

and lowest MFFT/Tg reduction efficiency respectively. It is often the case however 

that coalescing aids which are very efficient in reducing the MFFT of a dispersion, 

can also be problematic in terms of compatibility and stability, often resulting in 

gellation or ‘shocking’ of the paint formulation. One of the benefits of Texanol ester 

alcohol is the excellent compatibility and stability of the product. Optifilm Enhancer 

300 has very similar properties to Texanol Ester Alcohol in this respect Without the 

influence of a coalescing aid, the quality of a polymer film will alter with the 

temperature at which it is allowed to form. In the illustration detailed in figure 3 we 

PS/Texanol 2001

Figure 3
Relationship Between Substrate Temperature, 

Coating’s MFFT and Film Quality
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Effects of Adding Coalescing Aid on the

Tg/MFFT Properties of a dispersion

25

0

A B C

Tg or
MFFT (°C)

Coalescing Aid Addition Level



 

 269

can clearly see that the physical properties of the dried film are described as bad at 

temperatures below the MFFT value. As the MFFT is reached, the film properties 

begin to improve and several degrees above the MFFT, the properties are described 

as excellent. Typically the properties of the paint film do not instantly become 

excellent at the MFFT point. More usually there exists a region where the paint 

properties are intermediate between poor and excellent. Therefore, even paints 

which describe themselves as being ‘coalescent’ free, can frequently benefit from the 

addition of a small amount of coalescent. 

Typically paint manufacturers will specify a MFFT value for their product. This 

target will take into account factors such as the intended application area i.e. interior 

or exterior etc. and will obviously be strongly influenced by the geographical target 

area for the product. At Eastman’s European Technical Centre, we target a figure of 

zero degrees Celsius for our MFFT testing. This level of addition of coalescing aid 

should provide adequate film formation and hence paint properties over all 

temperatures which the paint may reasonably be expected to be used. This addition 

of coalescing aid can therefore be considered as ‘insurance’ that the paint will 

perform equally well over a wide temperature range.  

 

Desirable Properties For Coalescing Aids 
 
• Compatibility with a wide range of dispersions 

A coalescing aid must be compatible with the polymer dispersion used in the paint 

formulation. Frequently coalescing aids have limited compatibility across the range of 

dispersion polymers detailed earlier in this presentation. This can be particularly true 

for some of the coalescing aids which provide rapid MFFT reduction. It is very useful 

and cost effective for the paint formulator to have a coalescing aid capable of being 

used with many types of dispersions and applications thus allowing the paint 

company to reduce inventory. Texanol Ester Alcohol and Optifilm Enhancer 300 

exhibit outstanding compatibility with a variety of different resin dispersions. 

 

• Evaporation rate 

Coalescing aids should possess certain properties to be widely effective. The 

evaporation rate must be matched to the particular application. For example a 

coalescing aid with too slow an evaporation rate in a formulation for a paint for 
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window frames may lead to problems of blocking etc., when the window is eventually 

closed, due to the paint film being too soft for too long a period of time after 

application. Conversely, too fast an evaporation rate may lead to problems in high 

humidity conditions where the release of the water from the paint film is retarded. In 

this instance the evaporation of the solvent is relatively unaffected by the high 

humidity and it may be the case that the solvent evaporates faster than the water 

therefore, not allowing eventual coalescence. Fast evaporation of coalescent can 

also lead to problems with open time of paint formulations in hot climates. The 

evaporation rate for Texanol Ester Alcohol makes it an ideal choice for matt and 

semi-gloss paint formulations. Optifilm Enhancer 300 is more suitable for use in more 

highly filled matt formulations.  

 

• Resistance to hydrolysis 
Hydrolytic stability is a measure of how stable the coalescing aid is with 

respect to pH - particularly high pH. Typically an architectural paint formulation will be 

formulated with a pH between 8.0-9.5. Within this range some coalescing solvents 

can undergo a reaction called hydrolysis. Evidence of this reaction can be seen if the 

pH is monitored with time. The pH will be seen to reduce i.e. become more acidic. 

This may result in poor in-can stability, odour and even bacterial problems since 

many biocides only function within a narrow pH range. This hydrolysis reaction is 

increased with elevated temperatures. Texanol Ester Alcohol exhibits excellent 

hydrolytic stability contributing to the fact that it is often used as a coalescing aid in 

high pH silicate type paints.   

• Low water solubility 
Coalescing aids can be generally classified depending upon how they interact 

in a polymer dispersion.  
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If we consider the case of a single 

polymer particle (consisting of many 

molecules), represented in figure 4. 

The bulk of the polymer (labelled A) 

has a hydrophobic (water hating) 

nature. The particle is surrounded 

and separated from other polymer 

particles by a continuous phase 

made up of water and surface-active 

agents. There exists an interface 

labelled B in the diagram, which represents the boundary between the hydrophobic 

polymer and continuous water phase. This is a complicated region from a chemical 

perspective and is associated with polymerisation/stabilisation chemistry. This is 

beyond the scope of this discussion of coalescing aids. Area C represents the 

continuous aqueous phase.  

 

A polymer dispersion (figure 5) thus 

consists of many of these single 

polymer particles (or micelles) 

separated by a continuous aqueous 

phase. The polymer particles remain 

completely separate until such time 

as the water phase evaporates 

gradually reducing the separation 

between the particles until eventually 

the particles come into contact with each other. 

Different coalescing aids have different affinities for water. This can vary between 

complete insolubility to complete miscibility. If we consider the illustration in figure 6 

which represents a paint film applied onto a non-porous substrate, we can see that 

the coalescing solvent molecules vary from hydrophilic (water loving) to hydrophobic 

(water hating). The Hydrophobic materials typically are attracted to the polymer 

particles, which are likewise hydrophobic. As the water evaporates from the paint film 

the film volume decreases and the space between the resin particles decreases. At a 

certain point the resin particles come into contact with each other and if they are 
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sufficiently soft, due to their relative Tg or plasticised state, they will fuse together 

resulting in a coalesced film. With a non-porous substrate, the water-soluble 

coalescing aid is still contained within the paint film and should allow full coalescence 

to occur.    

In the case of the same paint film applied onto a porous substrate (figure 7) it 

can be seen that some of the aqueous phase will be absorbed into the substrate after 

application. If the coalescing aid used in this example is water-soluble then some of 

the coalescing solvent will also be lost to the substrate. Since the coalescing aid is 

required to act upon the polymer molecules, this loss to the substrate may result in a 

situation where insufficient coalescing aid is present within the film to allow good film 

formation. Since the polymer molecules are generally too large to be absorbed into 

the substrate, any coalescing aid which has an affinity for them (i.e. water insoluble) 

will remain in the paint film and provide adequate coalescence.  
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Figure 6. Figure 7. 

 

Classification of coalescents 
The determination of the partitioning effect of coalescing aids within the 

polymer system, based on the model of the polymer dispersion previously discussed, 

can be used to classify them as follows; 

Type A coalescents are hydrophobic and locate themselves within the polymer 

micelle. They have little action upon the interface B or the aqueous phase C. 
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Products of this type - for example white spirit are generally inefficient and can be 

difficult to incorporate giving rise to poor gloss etc.  

Type AB coalescents are less hydrophobic than Type A and partition themselves 

between the interior and surface of the micelle. Such products generally offer the 

most efficient coalescing behaviour and include materials such as the ester alcohols 

e.g. Texanol Ester Alcohol and Optifilm Enhancer 300.  

Type ABC coalescents are partitioned to varying degrees between all three phases 

of the dispersion. Although offering improved open time (i.e. the time the paint is still 

in a workable state), since some of the coalescing aid is present in the water phase it 

can be absorbed into porous substrates.   

Type C materials have a good affinity for the aqueous phase. Since the purpose of a 

coalescent is generally to act as a plasticiser for the polymer molecules, the lack of 

activity within the polymer dictates that these products do not function efficiently as 

coalescing aids. Typical examples would include glycols, which are more often 

generally added to dispersion paints to improve freeze-thaw stability and increase 

open time rather than for coalescence.    

Texanol Ester Alcohol and Optifilm Enhancer 300 are classified as being type AB 

coalescents and as such represent materials which provide the best coalescing 

performance. The very low water solubility of both of these materials (0.1wt% and 

0.04 wt% in water respectively at 20°C) provides excellent coalescing performance 

on porous substrates and under conditions of high humidity where the retarded 

evaporation of water from the paint has little effect on the evaporation rate of the 

coalescing aid.  

One additional advantage of low water solubility for a coalescing aid is in the 

synergistic effect observed in combination with associative thickeners. 

 

 

 

Texanol Ester Alcohol and Optifilm Enhancer 300 with Associative Thickenersi 
Associative thickeners are mainly used in paint formulations for trim and 

certain wall paints to impart flow and leveling combined with an increase in 

viscosity at high shear rates during brushing or rolling. An important consideration 

for paint manufacturers when using associative thickeners is the price-to-

performance ratio of the raw materials used in paint. 
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Due to different compatibility and interaction with other raw materials, 

coalescents have a large impact not only on the final paint characteristics, but also 

on the overall raw material cost. A program of work was performed whereby 

Texanol Ester Alcohol and Optifilm Enhancer 300 were compared against a 

slightly water soluble coalescing aid dipropylene glycol n-butyl ether (DPnB) for 

their effect on the rheology of paints formulated using associative type thickeners. 

The example below (table 1) illustrates a formulation for an acrylic based high 

gloss trim paint. The paint was formulated using a standard amount of associative 

thickener and its rheology was measured at low (figure 8) and high (figure 9) shear 

rates. Following addition of either Texanol Ester Alcohol, Optifilm Enhancer 300 or 

DPnB, the viscosity of each paint was adjusted by altering the amount of 

associative thickener to match that of the blank (no coalescent)    
 

Table 1. 
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Therefore at low shear rate:  

25% less associative thickener required with Texanol Ester Alcohol.  

36% less associative thickener required with Optifilm Enhancer 300.  

DPnB reduced the low shear viscosity and DPnB systems required higher levels of 

associative thickener to increase the low shear viscosity 

 

 
 

At high shear rate the results show that despite reducing the associative thickener 

level, no reduction in high shear viscosity was observed with Texanol Ester Alcohol 

and Optifilm Enhancer 300 systems.  DPnB slightly reduces the high shear viscosity.  

 

 

 

 

 

 

Figure 8 

Figure 9 
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European Decorative Paint Legislation 

Manufacturers of architectural coatings in Europe are being influenced in their 

formulation of paint by regulatory directives, retailer requirements, and consumer 

preferences to deliver lower VOC/odour products without sacrificing performance.  

The general need is to lower VOC - without compromising performance - through the 

use of: 

   Non VOC coalescents (>250°C boiling point) 
   More efficient coalescents 
   Resin systems that do not require coalescents 

 

Architectural coatings must achieve compliance with European Union Directive 

2004/42/EC which is scheduled to be enforced in 2007 and gives VOC limits for 

twelve categories of architectural coatings both water-borne and solvent-borne. The 

definition of a VOC under this legislation is "…any organic compound having an initial 

boiling point less than or equal to 250°C measured at a standard pressure of 101,3 

kPa;. With boiling points of 254°C and 281°C, Texanol Ester Alcohol and Optifilm 

Enhancer 300 respectively, are not  classified as volatile organic compounds.  

 

Low odour paint formulations 

In certain applications paint formulators and end users require coatings which 

have low odour. One approach to this problem has been to use low MFFT/Tg resin 

dispersions which have no demand for coalescing aids. However, in many cases the 

use of such dispersions result in a compromise in terms of performance 

characteristics of the paint and problems such as dirt pick-up, blocking and poor 

durability are common. The alternative approach is to formulate with existing 

dispersions but to look at using a low odour coalescing aid. With the introduction of 

Optifilm Enhancer 300, Eastman Chemical can offer a product with very low odour 

combined with all of the major advantages of Texanol ester alcohol such as 

compatibility, efficiency and hydrolytic stability. It should however be pointed out that 

Texanol Ester Alcohol has greater versatility for all applications where odour is not 

considered critical. 
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Our testing has demonstrated that Optifilm Enhancer 300 has a lower odour 

profile than many traditional coalescing aids used in architectural paints.  

This testing compared the odour characteristics of three commercial 

architectural matt dispersion paints; one containing no coalescent - Blank, one 

containing Texanol Ester Alcohol, and a third containing Optifilm Enhancer 300.  

 

Figure 10ii. 

1. A standard matt paint was 

diluted by 20% with 

deionised water and split 

into six samples.  

2. Texanol Ester Alcohol and Optifilm 

Enhancer 300 were each added to two 

samples at 0.5% parts by weight, based 

on the original undiluted weight of paint.  

3. Two samples were not coalesced, 

these were used as ‘blanks’. After 24 hours the inside of 5 litre lacquer-lined tins were 

coated with 5g of paint using a sponge. A new sponge was used for each application, 

which prevented cross contamination of the samples.  

4. The paints were allowed to dry, for approximately 1 hour at ambient, and then 

sealed with lids. The tins were stored at 23°C throughout the experiment.  

5. Twenty-four hours after application 10 judges, not connected with the coatings 

laboratory and unfamiliar with the coalescents and their odours, were asked to 

evaluate the paints’ odour, ranking the 6 samples from least odour to most odour. 

The tins were sealed and the odour rating was repeated after 11 days using 8 of the 

original 10 judges.  

6. A statistical analysis called a 'Friedman's' test was carried out. This test calculates 

a Chi-square statistic based on the rankings by each judge. A low p value indicates 

that the Chi-square value is statistically significant.  

The comparison shows that the paint incorporating Optifilm Enhancer 300 has 

a very low odour comparable to paint containing no coalescent and lower than the 

paint containing Texanol Ester Alcohol.  
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Summary 

The choice of coalescing aid available to the paint formulator is extensive. When 

making this choice many factors should be considered; 

• Performance.  

• Widespread compatibility- allowing the same coalescing aid to be used with all 

base polymers and paint types in his range thus allowing less inventory of raw 

materials 

• Economics – taking into consideration the total system cost including the reduction 

in raw material inventory and formulation cost. 

• Global availability allowing the same high quality material to be specified and 

obtained around the world  

• Regulatory compliance 

 

Texanol Ester Alcohol has been the pre-eminent coalescing aid for more than 

40 years. It combines all of the features and attributes listed above. Optifilm 

Enhancer 300 combines all of the positive features of Texanol Ester Alcohol with the 

added advantage of low odour making it an excellent choice as a coalescing aid 

where odour is a primary concern. Both products are considered to be non-VOCs 

under European legislation and provide the coating formulator with the tools required 

to produce high quality compliant decorative coatings.    

The benefits provided to water based coatings by the use of a relatively small 

amount of a quality coalescing aid cannot be over-emphasised. The use of such 

products allows paint and coatings manufacturers to produce products which they 

know will give maximum performance under all application conditions encountered. 

The coalescent thus provides an insurance policy allowing paint manufacturers to 

produce a high quality product with optimised performance.  

References 
                                                           
i Eastman publication M-315 and TT-28 -  September 2004 
ii Eastman publication M315 and TT-26 – September 2004 
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NATROSOL® HE 10K - A HIGHLY EFFICIENT RHEOLOGY MODIFIER 
WITH OUTSTANDING PAINT PERFORMANCE PROPERTIES 

 

NATROSOL® HE 10K – JAKO VYSOCE ÚČINNÝ MODIFIKÁTOR 
REOLOGIE PRO NÁTĚROVÉ HMOTY 

 
Hans de Bruin 
Marketing Manager Europe, Middle East & Africa,  
AQUALON, a Business Unit of Hercules Inc. 
 
Key Words: Thickener, Rheology Modifier, Thickening Efficiency, Application & Film 
properties 
 
 

NATROSOL HE 10K, a modified hydroxyethylcellulose (HEC), is the latest 

development within the highly successful range of NATROSOL nonionic and 

therefore versatile hydroxyethylcellulose ethers.  

This new modified HEC has been designed to provide maximum STORMER 

viscosity at low concentration. 

 

High viscosity, high efficiency, cellulose ethers are typically chosen for 

economy, medium-high PVC, paints where formulation cost prevail over paint 

application and film properties.  
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This new Natrosol grade combines the best of both worlds excellent cost-in-

use of high viscosity cellulosics combined with outstanding application and film 

properties of medium-high viscosity cellulosics.  
 

 

High Thickening Efficiency, spatter- and sag resistances are the key 

deliverables of this new generation of rheology modifiers with properties unmet by 

any other high viscosity cellulose ether currently on the market. 

 
AQUALON, a Business Unit of Hercules Inc. 
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ADITIVA  ADDITOL™ A MODAFLOW™  PRO FORMULACE NÁTĚROVÝCH 
HMOT 

 
ADDITIVES ADDITOL™ AND  MODAFLOW™ FOR COATINGS FORMULATIONS 
 
Bernhard Hirschmann 
Surface Specialties Austria GmbH  
 

Klíčová slova:  Additol™; Modaflow™ 
 
 

Společnost CYTEC Surface Specialties nabízí širokou škálu speciálních 

pryskyřic a aditiv pro formulace nátěrových hmot a poskytuje zákazníkům kompletní  

sortiment výrobků a služeb. 

Aditiva jsou významnou složkou velmi kvalitních nátěrových hmot pro 

ochranné i dekorační aplikace.  Výrobní sortiment zahrnuje aditiva pro průmyslové,  

stavební, automobilové a speciální nátěry, pojiva a další technické aplikace. 

V portfoliu společnosti jsou aditiva pro rozpouštědlové, vysokosušinové, vodou 

ředitelné, práškové i UV-tvrditelné nátěrové systémy. 

Výrobky Additol™ a Modaflow™ zlepšují vlastnosti nátěrových hmot úpravou  

jejích reologických vlastností, zlepšením tekutosti a rozlivu, snížením tvorby pěny, 

zlepšením dispergovatelnosti pigmentu, zvýšením lesku a zlepšením adheze. 

 

Kategorie aditiv: 

• Smáčecí a dispergační přísady 
• Protiflotační přísady 
• Přísady upravující tekutost a rozliv 
• Odvzdušňovače a odpěňovače 
• Modifikátory reologických vlastností 
• Přísady zabraňující usazování 
• Přísady zabraňující tvorbě škraloupu 
• Konzervační přísady 
• Sušidla  
• Katalyzátory  
• Síťovadla 
• Ostatní (přísady zlepšující adhezi, separátory) 
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KOROZNÍ KOMORY FIRMY VLM GmbH – ŘEŠENÍ NEJEN DO MALÝCH 
LABORATOŘÍ 

 

CORROSION TESTING CHAMBERS PRODUCED BY COMPANY  
VLM GmbH – SOLUTION NOT ONLY FOR SMALL LABORATORIES 

 
Milan Pražák 
Labimex s.r.o. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 
 

Summary 
This paper gives  information about special small table top  corrosion chambers for 
salt spray tests and water condensation 100% humidity tests or Kesternich tests. 
Company Labimex s.r.o. is responsible for  sale of these chambers on Czech and 
Slovak market including service. Paper describes most used models: salt spray 400 
litres volume – type SAL 400S and  chamber for condensation tests 300 litres  
volume- type CON 300 S KK. Chambers are very easily to be installed especially in 
small laboratories. 
Key words: corrosion, corrosion chamber, salt spray, condensation, Kesternich test 
 
 

Povětrnostní vlivy způsobují každoročně významné poškození povrchů, 

povrchových úprav nebo celé struktury materiálu.Tyto vlivy jsou působeny kombinací 

světelného záření, vlhkosti vzduchu, deště, přítomností chemikálií – především solí, 

mikrobiálními procesy, rozložením elektrického pole, teplotou a jejími výkyvy. 

Materiály odolné jednomu z destrukčních faktorů mohou být narušovány kombinací 

s faktorem druhým, a proto je nezbytné celou problematiku sledovat komplexně. 

Firma Labimex s.r.o. jako dodavatel zařízení pro testování materiálů, barev a 

hotových výrobků proti povětrnosti ve svých aktivitách soustřeďuje nabídku zkušební 

techniky pro sledování degradace simulací povětrnostních podmínek. V loňském 

roce jsme zde na konferenci představovali firmu Q-Panel Lab Products, dodavatele 

testerů v prostředí záření UV a  přístrojů pro sluneční simulaci. 

Tradičním sortimentem firmy Labimex jsou v ČR velmi dobře známé a 

osvědčené korozní komory firmy Liebisch, kterých je v dnešní době v naší republice 

instalováno asi 120 kusů u široké škály uživatelů. 
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V loňském roce jsme zahájili prodej korozních komor firmy VLM GmbH, která 

je svou historií, sortimentem i technickými parametry komor blízce navázána na firmu 

Liebisch. K dispozici jsou komory pro solné testy, komory kondensační a komory pro 

testy s SO2.  

Hlavními  přednostmi komor VLM je jejich skříňová konstrukce  velmi malých 

vnějších rozměrů při zachování objemů potřebných pro plnění norem. Jejich hlavní 

využití přichází jako alternativa do malých laboratoří, případně laboratoří se 

stížených přístupem po schodištích a podobně. Komory se staví přímo na laboratorní 

stoly a jejich instalace je jednoduchá, kdy postačí běžné laboratorní vybavení. 

Významnou předností je pak možnost zaústění odpadu do běžných laboratorních 

výlevek či do sifonu umyvadla, vzhledem ke stolnímu provedení není nutný odpad na 

podlaze, který bývá největším problémem u instalace běžných komor. Komory jsou 

přístupné velkými prosklenými dveřmi, které obsluze umožňují vizuální kontrolu  

procesu v komoře. Ke komoře je možno přikoupit speciální stůl konstruovaný 

především z nerez oceli, v případě solné komory prostor pod deskou stolu slouží 

k umístění zásobní nádrže na solanku, případně pak i k umístění kompresoru. 

Nabídka komor VLM se stále rozšiřuje. V tomto příspěvku představím pouze 

základní modely pro zkoušky v solné mlze o objemu 400litrů  a kondensační komory 

o objemu 300 litrů, tj. tedy komory  nejmenších rozměrů. Ve vývoji jsou  komory o 

objemech 600 a 1000 litrů a komory s možností provádění kombinovaných a 

cyklických korozních testů. 

 

STOLNÍ KOROZNÍ KOMORA VLM SAL400S  pro testy solnou mlhou s možností 
rozšíření na  kondensační testy na model  SAL/CON 400-S 

Korozní komora VLM pro zkoušky solnou mlhou (Obr.1) dle: DIN 50021 SS, 

ASTM B 117-73, ISO 9227 a dalších metod a pro zkoušky kondensační dle např. 

DIN 50017. 

Korozní komora je vyrobena z kvalitní nerezové oceli třídy 1.4571 

povlakované PTFE v kombinaci s vysokomolekulárním polyethylenem. Přístup do 

komory je prosklenými čelními dveřmi, které jsou uzamykatelné. Dveře jsou 

vybaveny magnetickým stěračem. Standardní součástí komory je vnitřní 
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korozivzdorné osvětlení pracovního prostoru s osvětlovacím prvkem umístěným 

mimo korozní prostředí. 

Komora umožňuje vizuální kontrolu procesu zkoušky po celou dobu zkoušky 

bez narušení testu. K dalším výhodám pak patří malá hmotnost, zastavěná plocha a 

velmi snadná stěhovatelnost komory. Důležitou výhodou je možnost propojení do 

kapalného odpadu instalovaného v laboratoři v běžné výšce (např. do umyvadla). 

Komora se staví na stůl uživatele, případně může být dodán nerezový podstavec. 

Obr 1 a, b. solná  VLM korozní komora, typ SAL 400-S pro umístění na stůl 
zákazníka (a) a  v provedení s podstavcem (b). 
 
Základní technické parametry: 
Objem pracovního prostoru:  400 litrů  
Rozměry pracovního prostoru 800 x 600 x 920 mm (šířka x hloubka x 

výška) 
Vnější rozměry 1100 x 670 x 1090mm (šířka x hloubka x 

výška) 
Pracovní režim:    Solná mlha 

Kondensační zkouška (option) 
Profukování vzduchem z laboratoře (option) 

Rozsah pracovní teploty:   +5°C nad teplotou okolí až +55°C 
Teplotní stabilita:    ±0.2 K 
Zobrazení aktuální teploty:   LED display s rozlišením 0.1°C 
Omezovač teploty – ochrana proti přehřátí 
2 regulátory EUROTHERM  teploty pracovního  prostoru a zvlhčovače a případně 
třetí regulátor  topení pro kondensační režim (option). 
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Modul Solná komora 

Solná mlha je rozprašována za použití peristaltického čerpadla, které přivádí 

solný roztok z externí nádrže zákazníka  (nádrž může být dodána jako volitelné 

příslušenství) pomocí stlačeného vzduchu. Průtok lze jednoduše seřídit digitálním 

potenciometrem a kontrolovat na kuličkovém průtokoměru.Tryska pro rozptyl solanky 

je vyrobena z polykarbonátu a v pracovním prostoru lze snadno nastavit její pozici ve 

třech osách. Tryska může být snadno vyjmuta při čištění vnitřního prostoru komory. 

Spotřeba solného roztoku záleží na intenzitě zkoušek, maximální spotřeba je 12 litrů 

solného roztoku za den. 

Komora je vybavena vyhřívaným zvlhčovačem vzduchu, který je vyroben 

z průhledného plastu. Spotřeba demineralizované vody pro zvlhčovač je 0.5 až 1 

litr/den.  

Topení zvlhčovače 1000W 
Automatické doplňování vody, z externího  zdroje demi vody 2-4 bary 
Napájení komory : 230V, 50 Hz, 1800 W. 
 

Další prvky komory: 
• hadice pro odtah solné mlhy z komory, délka 3 m, průměr 50 mm 

• ohebná hadice pro přívod solanky, délka 2 m, průměr 13 mm 

• sada pro měření homogenity spadu solanky 

• 1 náhradní filtr na přívodu solanky 

• 1 náhradní hadička pro peristaltické čerpadlo 

• 5 ks tyče pro umístění vzorků, resp. Umístění nosičů vzorků, 20 kg nosnost každé 
tyče 

• srážkoměry pro stanovení spadu solné mlhy v prostoru komory dle DIN 50021 
• nádrž na zásobní solný roztok 130 litrů s filtrem na vstupu do komory (option) 

 
Instalační nároky pro komoru SAL400S: 

• komora je stolního provedení, staví se na libovolný laboratorní stůl 

• pod stůl se umístí zásobní nádrž na solanku (vlastní nebo viz option) 

• dále je nutno zajistit připojení napětí 230V/1N 1800W 

• připojení demivody v tlaku 2- bary  

• stlačený vzduch 2-5 bar 

• možnost odtahu solné mlhy, nejlépe do boku budovy nebo do digestoře, průměr 
50 mm, vzduch ale nesmí být vysáván – volné připojení 

• odpad kapalný stačí připojit do sifonu např. umyvadla – není tedy potřeba odpad 
nízko u země 
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Rozšíření na kondensační komoru SAL/KON400 S  
Modul KON  AIR CTD  
Patentovaná technologie regulace teploty stropu komory. 
Manuálně ovládaná funkce zapnutí kondensační zkoušky za relativní vlhkosti 98-
100%Rh 
Automatické plnění a vyprazdňování a doplňování demineralizované vody pro tuto 
zkoušku. 
CTD systém pro povšechnou regulovanou kondensaci za účelem dosažení vysoké 
reprodukovatelnosti zkoušky bez ohledu na parametry vnějšího prostředí 
1 EUROTHERM mikroprocesorový kontroler, 1 x Pt 100 čidlo, 4x ventilátor na stříšce 
komory (dvouplášťová). 
 
Modul AIR ( profukování) 
Vestavěný ventilátor pro profukování komory vzduchem z okolní laboratoře dle DIN 
50014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1x  elektronický časovač pro automatické přepínání režimu kondensace- 
profukování 
1x   nastavitelná trubka pro rozvod vzduchu v komoře 
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KOROZNÍ KOMORA  VLM   CON 300 S KK 
pro kondensační testy a testy s oxidem siřičitým – KESTERNICH testy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr 2. kondensační  VLM korozní komora, typ CON 300 S KK      
Korozní komora VLM pro zkoušky kondensační dle DIN 50017a dalších metod pro 
zkoušky kondensační. 
 

Korozní komora je vyrobena z kvalitní nerezové oceli třídy 1.4571 

povlakované PTFE v kombinaci se stěnami vyrobenými z 

desek vysokomolekulárního polyethylenu. Přístup do komory je prosklenými čelními 

dveřmi,které jsou uzamykatelné. Dveře jsou vybaveny magnetickým stěračem. 

Standardní součástí komory je  vnitřní korozivzdorné osvětlení pracovního prostoru. 

Komora umožňuje vizuální kontrolu procesu zkoušky po celou dobu zkoušky 

bez narušení testu. K dalším výhodám pak patří malá hmotnost, zastavěná plocha a 

velmi snadná stěhovatelnost komory. 

Důležitou výhodou je možnost propojení do kapalného  odpadu instalovaného 

v laboratoři v běžné výšce (např. do umyvadla). Komora se staví na stůl uživatele, 

případně může být dodán nerezový podstavec. 
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Technické parametry: 
Objem pracovního prostoru:  300 litrů  
Rozměry pracovního prostoru 800 x 600 x 720/533mm (šířka x hloubka x 

výška) 
Rozměry okna     740 šířka x 400 mm výška 
Vnější rozměry    1100 x 770 x 900mm (šířka x hloubka x 
výška) 
Pracovní režim:    Kondensační zkouška  

      Cyklické profukování vzduchem z laboratoře  
(option) 

Rozsah pracovní teploty, stabilita: +5°C nad teplotou okolí až +50°C, ±0.1 K
  
Zobrazení aktuální teploty:   LED display s rozlišením 0.1°C 
Výkon topení     700W 
regulátor EUROTHERM  teploty prac. prostoru  
hmotnost                 85 kg 

 
Instalační nároky pro komoru KON  300 S KK: 
• komora je stolního provedení, staví se na libovolný laboratorní stůl 
• dále je nutno zajistit připojení napětí 230V/1N 700W 
• připojení demivody v tlaku 2- bary  
• odpad kapalný stačí připojit do sifonu např. umyvadla – není tedy potřeba odpad 

nízkou země 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ke komoře je možno dodat dávkovací zařízení pro odměřování SO2 pro testy 

dle DIN 50018 včetně dodávky láhve s oxidem siřičitým. Firma VLM nabízí i dodávky 
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kombinovaných komor například komory o objemu 300 litrů pro solné a kondensační 

zkoušky včetně možnosti provádění zkoušek v atmosféře korozivního plynu – oxidu 

siřičitého např. dle DIN 50018. Přestože komory kombinující v jednom pracovním 

prostoru zkoušky solné a zkoušky s oxidem siřičitým nejsou všeobecně 

doporučovány, lze nalézt aplikace, kde tato kombinovaná expozice vzorků je 

požadována  a například v elektrotechnickém průmyslu, zvláště pro malé firmy se 

stává tato komora výhodnou. 

Zcela záměrně zde neuvádím bližší technické detaily a data, výpisy dalších 

modelů a podobně. Další podrobné informace, firemní prospekty a cenové informace 

Vám rádi poskytneme kdykoliv na výše uvedených kontaktech a nejlépe  v rámci 

konání této konference. Přijďte podiskutovat na naši firemní expozici. Zajistili jsme 

pro Vás demonstrační přístroj – solnou komoru – vždyť  je nejlepší vše vidět na 

vlastní oči!  

LIEBISCH (D):      korozní komory, zkoušky kondenzační a solnou mlhou, 
Kesternichovy zkoušky, 300-2500 litrů zkušebního prostoru 
programovatelné komory pro testy v automobilovém průmyslu 

ELCOMETER (GB): přístroje pro hodnocení kvality povrchové úpravy,  
hodnocení surovin a barev ve výrobě a po aplikaci  
s důrazem na testy  fyzikálních vlastností nátěru 

BYK GARDNER (D): přístroje pro hodnocení kvality povrchové úpravy,   
   hodnocení surovin a  barev ve výrobě a po aplikaci   
   s důrazem na vzhledové  vlastosti nátěru, barevnost,  lesk, 

závoj, pomerančovitost  
Q-PANEL (USA):   komory pro zkoušky odolnosti nátěrů a materiálů  proti UV  

záření a  slunečnímu záření 
standardní testovací plechy ocelové, hliníkové, s         
povrchovou úpravou či bez  

ARGENTOX (D):    komory pro hodnocení odolnosti materiálů výrobků proti  
působení   ozónu 

CTS (D):                 teplotní a klimatické komory , řízené zasychání  
vodouředitelných barev za definovaných podmínek 
teplota/relativní vlhkost 

Těšíme se na spolupráci s Vámi, která nám bude velkým poučením  a věříme, 
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ANALÝZA POVRCHU DREVA V PROCESE POVRCHOVEJ ÚPRAVY AKO 
OBJEKTÍVNY SPÔSOB HODNOTENIA JEHO KVALITY 

 

THE ANALYSIS OF WOOD SURFACE  IN PROCESS SURFACE FINISHING 
AS OBJECTIVE METHOD OF EVALUATION THEIR QUALITY 

 
Eva Ružinská    
1 - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov, Drevárska fakulta Technickej univerzity, 
960 53 Zvolen, Slovensko, evaruzin@vsld.tuzvo.sk 
 

Summary 
The article deals with the evaluation of changes properties of wood surface by 
application of coating materials through the study of geometry properties by 
characteristictics of roughness. A results of evaluation of rougness 
characteristics of wood surface were confirmated the phenomenon that the 
application of coatings lowering of rougness and then we achieved a 
demanded smoothness as one of primary factor of quality of wood surface 
finishing. 
Key words: roughness, wood, coatings, adhesion, quality 

 
 
Úvod 

Požiadavky kladené na kvalitu povrchovej úpravy dreva sú závislé od funkcie 

a úžitkových vlastností konkrétneho výrobku. Spektrum hodnotiacich kritérií akosti 

povrchovej úpravy dreva zahŕňa identifikáciu defektov vonkajšieho vzhľadu náterov, 

fyzikálne, mechanické a chemické vlastnosti náterov, termodynamické, požiarno-

technické i hygienické charakteristiky povrchovo upraveného dreva [1-5,10]. 

Rovnako dôležitým pre hodnotenie kvality povrchovej úpravy dreva je poznanie 

geometrie dreva, najmä jeho drsnosti, ktorá je vo vzájomnej interakcii náterového 

filmu a podkladu pri aplikácii náterových látok v procese povrchovej úpravy [3, 7].  

Z hľadiska výrobnej genézy jedným z kritérií kvality výrobkov je ich geometrická 

a rozmerová presnosť, ďalej kvalita povrchu, predovšetkým jeho drsnosť [6]. 

Geometria povrchu dreva v súlade s jeho anatomickou stavbou je výsledkom 

nerovností makroskopických, mikroskopických, submikroskopických a amikro-

skopických rozmerov. Princíp hodnotenia geometrického povrchu dreva je v 

klasifikácii odchýlok skutočného povrchu od geometrického, využívajúc rôzne metódy 

hodnotenia (porovnávacie, optické, špeciálne, profilové) [8, 9]. Odchýlky 3. poriadku 
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(pre oblasť hrubých nerovností), definované pod spoločným názvom drsnosť, sú 

dôležitým ukazovateľom kvality povrchu dreva. Tieto odchýlky, označované aj 

pojmom primárna textúra, sú zákonitým dôsledkom dodatočnej úpravy povrchu dreva 

a jeho vnútornej štruktúry [8, 9]. 

Anatomické elementy dreva svojím rozmanitým tvarom a usporiadaním 

vytvárajú heterogénny pórovitý systém, ktorý sa zákonite odráža na drsnosti 

externého povrchu dreva a umožňuje penetráciu náterovej látky v kvapalnom stave 

do dreva, výsledkom je vznik vrstvy dreva preimpregnovanej náterovou látkou [9]. 

Rozdielna morfológia povrchu dreva a jeho rôzne vlastnosti v jednotlivých 

anatomických smeroch sa prejavia odlišnými číselnými hodnotami drsnosti (Ra, Rz) 

po aplikácii náterových látok a umožňujú tak sledovať zmeny povrchových vlastností 

dreva [3,7]. 

Cieľom príspevku je hodnotenie zmien vlastností povrchu bukového dreva po 

aplikácii náterových látok štúdiom geometrie jeho povrchu pomocou charakteristík 

drsnosti Ra, Rz,  pre objektívne posúdenie kvality náterov na dreve. 

 

Experimentálna časť 

Materiál 
Na povrchovú úpravu skúšobných telies z bukového masívu boli použité tri 

typy náterových systémov vodouriediteľné polyuretán-akrylátových (Tab.1). Všetky 

použité náterové systémy sú primárne určené pre povrchovú úpravu  nábytku. 

 

Tabuľka 1.  Náterové systémy pre povrchovú úpravu skúšobných telies. 

Označenie 
vzorky Výrobca Náterová látka Poznámky 

 
A ADLER (Rakúsko) Aquasoft CFB  a) * 

AT ADLER (Rakúsko) Aquasoft CFB + Katalyzátor a) * 
C CASCO (Švédsko)  IL 610 Aqua Interior a) * 
L COLOR Comp.(SR) Lignolak a) * 

Poznámky: a)* základný aj vrchný náter je rovnaký 

 

Metódy 
Povrch dreva bol hodnotený profilovou metódou [6]. Boli sledované 

tangenciálne plochy bukových telies s priemernou vlhkosťou 7,4 % v smere 
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rovnobežne s vláknami a zároveň aj  v smere kolmom na vlákna. Na meranie 

drsnosti povrchu dreva bolo použité dotykové profilometrické zariadenie Pocket Surf 

(výrobca MAHR, Japonsko), zobrazené na Obr. 1.  

Základnými hodnotiacimi  charakteristikami podľa STN EN ISO 4287  boli tieto 

vybrané amplitúdové charakteristiky: stredná aritmetická odchýlka profilu (Ra), 

najväčšia výška profilu (Rz) ako súčet najväčšej výšky profilu Zp a najväčšej 

priehlbiny profilu Zv  v rozsahu základnej dĺžky. 

 

Výsledky a  diskusia 
Vyhodnotenie charakteristík strednej aritmetickej odchýlky profilu dreva pred a 

po aplikácii náterových látok Ra - k (v smere kolmom na vlákna), Ra - r  (v smere 

rovnobežnom s vláknami) a najväčšie výšky profilov Rz - k,  Rz - r, sú uvedené v Tab. 

2  a na Obr. 2, 3. Evaluácia získaných experimentálnych výsledkov bola vykonaná        

v programe Statistica (s použitím Duncanovho a Fisherovho testu).  

 

Tabuľka 2.  Vyhodnotené charakteristiky drsnosti bukového dreva. 

Ra  [µm] Rz  [µm]  
Náterová 

látka 
Povrchová 

úprava Ra-r Ra- k Rz-r Rz-k 
1 2,64 4,7 13,88 22,8 

1-P 2,38 3,57 12,58 19,73 
2 0,84 1,43 4,9 9,23 

2-P 0,8 1,1 4,53 7,58 
A 

3 0,63 1,05 4,48 6,88 
1 3,03 4,83 14,4 22,03 

1-P 2,08 3,98 11,05 21 
2 0,83 1,8 5,05 12,66 

2-P 1,06 1,76 7,4 12,22 
AT 

3 0,54 1,58 3,66 6,57 
1 2,37 3,54 14,56 19,28 

1-P 1,58 2,45 10,7 15,13 
2 1,24 2,07 7,94 13,66 

2-P 1,01 1,7 9,01 12,25 
C 

3 0,6 0,89 4,71 6,37 
1 1,78 3,13 10,55 14,29 

1-P 1,3 2,01 9,8 13,83 
2 0,89 1,78 5,6 10,71 

2-P 1,41 1,98 6,91 13,32 
L 

3 0,37 0,51 2,43 2,97 

* Poznámky: 1- prvý náter, 1-P prvý náter po prebrúsení, 2 - druhý náter, 

                     2-P druhý náter po prebrúsení, 3 - tretí náter 
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Obrázok 1. Dotykový profilometer Pocket Surf. 

 

Z uvedených výsledkov je zrejmé, že povrchová úprava dreva náterovými 

látkami signifikantne vplýva na drsnosť jeho povrchu. Všetky použité náterové látky 

vytvorením výsledných náterových systémov (2N, 3N) celkovo preukázali zníženie 

hodnôt Ra, čo viedlo k zníženiu drsnosti povrchu všetkých skúšobných telies, 

upravených náterovými látkami, a k dosiahnutiu požadovaných kvalitatívnych 

ukazovateľov povrchovej úpravy dreva.  

Potvrdilo sa, že anatomický smer má štatisticky významný vplyv na sledované 

charakteristiky drsnosti (Ra, Rz) dreva po aplikácii náterových látok na jeho povrch. 

Číselne je stredná aritmetická odchýlka primárneho profilu dreva v smere kolmom na 

vlákna (Ra-k) vyššia ako v smere rovnobežnom s vláknami (Ra - r), čo je podmienené 

rozdielnou morfológiou povrchu dreva.  

Pri vyhodnotení Ra-k charakteristík v anatomickom smere kolmom na vlákna 

bol pozorovaný pokles tejto sledovanej charakteristiky, a teda aj drsnosti 

upravovaného povrchu dreva v procese vyhotovenia povrchovej úpravy, po aplikácii 

prvého, druhého, resp. tretieho náteru pri všetkých náterových systémoch. Len 

jedinou zaznamenanou odchýlkou v naznačenom trende správania sa sledovanej 

charakteristiky predstavovalo mierne zvýšenie Ra-k pri náterovom systéme L, a to pri 

prebrúsení druhého náteru (2-P), kde pre zlepšenie adhézie pred vytvorením 

ďalšieho náteru, došlo k miernemu zdrsneniu upravovaného povrchu dreva.  

Hodnotením Ra-r charakteristík dreva, v smere rovnobežnom s vláknami v 

procese povrchovej úpravy, výsledky naznačili istú variabilitu  sledovanej veličiny. Už 

pri prvom nátere pri troch náterových systémoch (A, AT, C) došlo k nárastu Ra-r, a 

tým aj drsnosti povrchu, v dôsledku "zdvihnutia drevných vlákien". Mierne zníženie 

sledovaných charakteristík nastalo pri prebrúsení, ktoré čiastočne eliminovalo 
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uvedený efekt a predupravilo materiál pre ďalší náter. Aplikáciou druhého, resp. 

tretieho náteru sa preukázal zjavný pokles sledovanej charakteristiky Ra-r pri 

všetkých náterových systémoch. Opätovne k miernemu nárastu Ra-r došlo len pri 

prebrúsení druhého náteru pri dvoch systémoch (AT, L), kde pri brúsení v dôsledku 

vytrhávania  drevných vlákien nastalo mierne zdrsnenie povrchu. 

Výsledky hodnotenia charakteristík Rz  sú v dobrej zhode s interpretovanými 

hodnoteniami Ra charakteristík a potvrdili skutočnosť, že v procese povrchovej 

úpravy dochádza k úprave povrchu dreva z pohľadu jeho drsnosti takým spôsobom, 

že aplikáciou náterových látok dochádza k znižovaniu drsnosti dreva a teda 

dosiahnutiu požadovanej "hladkosti", ktorý je jedným z primárnych ukazovateľov 

kvality povrchovej úpravy dreva. 
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Obrázok 2  a-d.  Grafické znázornenie závislosti Ra od druhu úpravy povrchu 
v smere rovnobežnom s vláknami. 
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Záver 
Z analýzy povrchu dreva vyhodnotením zvolených charakteristík drsností,  

vyplynulo, že v procese povrchovej úpravy dreva aplikáciou náterov dochádza k 

významných zmenám týchto sledovaných charakteristík, ktoré sú numericky 

zaznamenávané znižovaním Ra, Rz,  čo v konečnom dôsledku znamená dosiahnutie 

požadovanej hladkosti povrchu dreva, umožňujúc tak objektívne posúdiť zmenu 

kvality povrchu dreva po aplikácii náterových látok. 
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Obrázok 3  a-d.  Grafické znázornenie závislosti Ra od druhu úpravy povrchu 
v smere kolmom na vlákna. 
 

Pre komplexnejšie poznanie povrchu dreva ako materiálu heterogénnej, 

anizotropnej, pórovitej štruktúry je potrebné doplniť získané poznatky o štúdium jeho 
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vzhľadových vlastností [2, 3], vybraných fyzikálnych, mechanických i 

termodynamických charakteristík pre získanie širšieho spektra kvalitatívnych 

ukazovateľov v prípade jeho úpravy náterovými látkami. 

Interesantným sa javí v budúcnosti hodnotenie povrchu dreva v procese 

povrchovej úpravy 3-D  vizualizáciou jeho povrchu pre reálne zobrazenie celého 

hodnoteného profilu, čo umožní získať ucelenejšie poznatky o morfológii skúmaného 

objektu než číselné vyhodnotenia (amplitúdové charakteristiky drsnosti). 
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IDENTIFIKACE AKRYLÁTŮ VE DŘEVĚ METODAMI MOLEKULOVÉ 
SPEKTROKOPIE 

 

IDENTIFICATION OF ACRYLATE INTO WOOD BY METHOD OF 
MOLECULAR SPECTROSCOPY 

 
Martina Ohlídalová, Irena Kučerová 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemické technologie 
restaurování památek 
 

Summary 
The paper deals with the identification of acrylates and the study of their 
concentration distribution into wood. The impregnation with acrylic 
solutions was carried out under reduced pressure. Methodology of 
acrylate determination into wood by methods of molecular spectroscopy is 
described, above all by Raman spectroscopy. 
Key words: wood, identification of acrylate, Raman spectroscopy, infrared 
spectroscopy, consolidation 

 

 

1. Úvod 

Jedním z možných způsobů konzervace poškozeného dřeva je jeho 

konsolidace. Vlivem penetrace konsolidační látky do struktury dřeva dochází ke 

zlepšení jeho mechanických vlastností a ke zvýšení jeho hydrofobních vlastností. 

K tomuto ošetření byly v minulosti používány konsolidanty přírodního původu. 

V současné době se nejčastěji aplikují syntetické konsolidanty, zejména akryláty. 

Jednou z určujících podmínek úspěšně provedené konsolidace je dostatečná 

penetrace konsolidantů do dřeva. Proto je pro studium penetrace konsolidantů 

důležité mít možnost jejich detekce ve dřevě.[1] 

Používané metody pro detekci nátěrových hmot ve dřevě můžeme rozdělit na 

metody optické, spektroskopické a do samostatné skupiny lze zařadit metodu 

neutronové aktivační analýzy.[1,2] Metody molekulové spektroskopie jsou založeny 

na interakci molekul analyzované látky s elektromagnetickým zářením. Jednotlivé 

metody molekulové spektroskopie se od sebe liší vlnovou délkou použitého 

elektromagnetického záření. K nejvýznamnějším zástupcům této skupiny metod patří 

infračervená spektroskopie a Ramanova spektroskopie. Obě tyto metody mají 
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přibližně stejnou vypovídací hodnotu a řádově stejné hranice detekce. Na získaných 

spektrech obou metod lze pozorovat přibližně stejné vibrační frekvence funkčních 

skupin, které se ovšem liší svojí intenzitou.[3,4] 

Cílem této práce bylo vypracování metodiky identifikace akrylátových 

konsolidantů ve dřevě metodami molekulové spektroskopie, hlavně se zaměřením na 

Ramanovu spektroskopii. Na základě této metodiky byl sledován koncentrační profil 

akrylátů ve vzorcích jehličnatého a listnatého dřeva. 

 

2. Experimentální část 

Možnost identifikace akrylátů v jehličnatém i listnatém dřevě byla studována 

na zdravém bělovém dřevě borovice a topolu jako zástupců jehličnatého a listnatého 

dřeva. Z obou druhů dřev byly připraveny vzorky o rozměrech 20×20×30 mm 

v radiálním, tangenciálním a axiálním směru.  

Pro konsolidaci byly vybrány tyto roztoky akrylátů: kopolymer 

butylmethakrylátu s methylmethakrylátem rozpuštěný v xylenu (Solakryl BMX, 

výrobce LZ Draslovka Kolín a Veropal KP 709, výrobce Synpo, a.s., Pardubice) 

kopolymer ethylmethakrylátu s methylakrylátem v poměru 70:30 (Paraloid B 72, 

výrobce Rohm and Haas Company). Charakteristiky jednotlivých akrylátů jsou 

uvedeny v tabulce 1. [1,2] 

 
Tabulka 1. Charakteristiky použitých akrylátových konsolidantů; Tg – teplota 
skelného přechodu,  Mn – početně průměrná relativní molekulová hmotnost, Mw – 
hmotnostně průměrná relativní molekulová hmotnost, Mv – viskozitně průměrná 
relativní molekulová hmotnost. 

Konsolidant obsah sušiny 
[hm %] 

Tg [°C] Mn 
[g.mol-1] 

Mw 
[g.mol-1] 

Mv 
[g.mol-1] 

Solakryl BMX 45 39 18500 50700 44800 
Veropal KP 709 43 48,2 16742 40400 36000 
Paraloid B 72 - 46,4 24200 82900 74100 

 
Oba druhy dřeva byly impregnovány 30 hm % roztoky výše uvedených 

akrylátů v toluenu. U kapalných výrobků (Solakryl BMX a Veropal KP 709) byly 

impregnační roztoky připraveny doředěním toluenem do příslušné koncentrace.  
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Před impregnací byly vzorky dřeva topolu a borovice vysušeny do konstantní 

hmotnosti při teplotě 103±2 °C. Takto vysušené vzorky byly uchovány do doby 

impregnace v exsikátoru nad vysušeným silikagelem. Impregnace vzorků byla 

prováděna v exsikátoru za sníženého tlaku vodní vývěvy, který se pohyboval mezi 

75-50 Torr. Každá impregnace byla prováděna 1 hod za sníženého tlaku a poté 

30 min za atmosférického tlaku. 

Pro měření bylo využito disperzního Ramanova spektrometru (Jobin Yvon) 

model Labram HR a FTIR spektrometru BRUKER IFS 66v vybaveno infračerveným 

mikroskopem HYPERION. Ramanovou spektroskopií i infračervenou 

mikrospektroskopií byly proměřeny neimpregnované a impregnované vzorky obou 

druhů dřev. Na základě porovnání získaných spekter byly vybrány vhodné absorpční 

pásy pro identifikaci všech použitých akrylátů. 

Před začátkem vlastního měření bylo nutné nalézt nejvhodnější nastavení 

přístrojových parametrů pro proměřování impregnovaných vzorků dřeva. Zejména u 

Ramanova spektrometru bylo nutné co nejvíce potlačit vlastní fluorescence dřeva a 

akrylátů. Jelikož použitý spektrometr není vybaven infračerveným laserem, který by 

byl pro toto měření nejvhodnější, byly nakonec vybrány jako vyhovující parametry 

měření: laser o vlnové délce 784 nm (tj. červené barvy), 50× zvětšení, doba 

akumulace spekter 20×15 s, vstupní štěrbina 100 %, výstupní štěrbina 1000 a filtr 

100 % (tj. výkon laseru 40 mW). Analyzovaná oblast měření byla 1×1 µm. 

Pro doplňkové měření infračervené mikrospektroskopie bylo zvoleno 

standardní nastavení mikrospektroskopu při měření v reflektanci. Pro zvýšení kvality 

naměřených spekter byl pouze zvýšen počet akumulací spekter na 1024. Při tomto 

měření byla analyzovaná plocha 40× větší než v případě Ramanovy spektroskopie, 

proto odpadl problém hledání nejvhodnějšího místa měření z hlediska struktury 

dřeva.  

Pro zjištění koncentračního profilu impregnovaných vzorků dřev byla 

z každého vzorku odštípnuta tenká destička o tloušťce cca 0,5 - 2 mm. Spektra byla 

proměřovány ve středové linii všech vzorů, tj. ve vzdálenosti 1 cm od krajů s krokem 

2 mm. Prezentované výsledky byly získány proměřením tří impregnovaných vzorků 

dřev. Z naměřených Ramanových spekter byly odečteny intenzity a integrované 

absorpční intenzity (dále už jen plochy) vybraných absorpčních pásů na základě 
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vypracované metodiky identifikace akrylátů ve dřevě. Takto získané hodnoty byly 

dány do vzájemného poměru, neboť poměr intenzit (ploch) pásu odpovídající 

akrylátu ku intenzitě (ploše) pásu odpovídající dřevu, vyjadřují relativní kvantitativní 

zastoupení akrylátu ve vzorcích dřeva. 

 

3. Výsledky 

3.1. Identifikace akrylátů Ramanovou spektroskopií 

Pro měření Ramanovy spektroskopie byla jako nejvhodnější místo k měření 

vybrána stěna tracheid jehličnatého dřeva a stěna trachejí a libriforních vláken 

listnatého dřeva. Tato místa byla zvolena na základě jejich poměrně nízké 

fluorescence a tím i snadné detekce akrylátů. Měření bylo prováděno ve vzdálenosti 

cca 1 µm od okrajů buněčných dutin. Při použitém zvětšení mikroskopu bylo možné 

pozorovat akryláty přím v buněčných dutinách dřeva. Akryláty zaplňovaly buněčné 

dutiny nepravidelně, kde tvořily útvary připomínající kapky. 

Na základě porovnání Ramanových spekter dřev topolu a borovice se spektry 

studovaných akrylátů bylo zjištěno, že tyto akryláty je možné ve dřevě identifikovat 

pomocí dvou absorpčních pásů. Prvním je absorpční pás v poloze 597-600 cm-1, 

který odpovídá deformační vibraci esterové skupiny polyakrylátů. Druhý absorpční 

pás je v poloze 835-843 cm-1 a odpovídá deformační vibraci vazby karbonylové a 

methylové skupiny methylmetakrylátů – viz spektra na obrázku 1. Jako srovnávací 

absorpční pás dřeva pro získání koncentračního rozložení byl zvolen pás 1600-

1602 cm-1, který odpovídá C=C vazebné vibraci aromatického skeletu ligninu. 

Na základě takto zvolených pásů byl proměřen koncentrační profil akrylátů ve 

dřevu borovice a topolu. 

Pro ukázku získaných výsledků jsou na obrázcích 2 a 3 uvedeny koncentrační 

profily kopolymeru butylmethakrylátu s methylmethakrylátem (Solakryl BMX) ve 

dřevu borovice a topolu. 

Koncentrační profil na obrázku 2 byl získán poměrným zastoupením ploch 

absorpčních pásů 843 cm-1 / 1600 cm-1 a na obrázku 3 poměrným zastoupením 

intenzit 600 cm-1 / 1602 cm-1. Stejná koncentrační závislost byla sledována u všech 

zkoumaných akrylátů. 
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Obrázek 1. Spektra použitých akrylátů a dřeva borovice a topolu. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Obrázek  2.  Koncentrační profil kopolymeru butylmethakrylátu s 
methylmethakrylátem (Solakryl BMX) ve dřevu borovice získané Ramanovou 
spektroskopií .  
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Obrázek 3. Koncentrační profil kopolymeru butylmethakrylátu s methylmethakrylátem 
(Solakryl BMX) ve dřevu topolu získané Ramanovou spektroskopií .  

 
Na základě těchto výsledků lze říci, že u vzorků dřeva borovice impregnované 

roztokem kopolymeru butylmethakrylátu s methylmethakrylátem (Solakryl BMX) 

v toluenu o koncentraci 30 hm % byl v celé šířce plochy vzorku identifikován použitý 

konsolidant. Z výsledků vyplývá, že nejvyšší koncentrace akrylátu se většinou nalézá 

do 2 mm od vnějšího kraje analyzovaného vzorku a v další vzdálenosti je tato 

koncentrace sledovaného akrylátu relativně konstantní. Případné odchylky od tohoto 

trendu ve středové oblasti vzorku jsou způsobeny vyšší koncentrací akrylátů 

v proměřovaných místech vlivem nehomogenity dřeva. Kvantitativní analýza 

zkoumaných polymerů Ramanovou spektroskopií podle pásu 600 cm-1 (deformační 

vibrace esterové skupiny akrylátů) a podle pásu 840 cm-1 (deformační vibrace vazby 

karbonylové a metylové skupiny methylmetakrylátů) poskytuje téměř shodné 

výsledky. Výhodnější je ovšem provádět toto vyhodnocení na základě pásu v poloze 

600 cm-1, neboť ve většině spekter se vyskytl kolem oblasti 800 cm-1 zlom v důsledku 

zvýšené fluorescence dřeva v této spektrální oblasti. Vyjádření kvantitativního 

zastoupení konsolidantu ve dřevě poměrem ploch i intenzit absorpčních pásů 

konsolidantu a dřeva má v obou případech stejnou vypovídací hodnotu. 
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3.2. Identifikace akrylátů infračervenou mikrospektroskopií 

Identifikaci akrylátů infračervenou mikrospektroskopií ve vzorcích dřeva je 

nejvhodnější provádět na základě absorpčního pásu v poloze 956-968 cm-1, který 

odpovídá valenčním vibracím C-C vazeb hlavního řetězce akrylátů. Identifikace 

těchto látek je teoreticky možná i na základě pásu v poloze 1469 -1474 cm-1, který 

odpovídá deformační vibraci methylenových skupin základního řetězce a také na 

základě pásu v poloze 1234 -1244 cm-1, vyjadřujícím asymetrickou valenční vibraci 

esterové skupiny akrylátů. U těchto pásů je ale praktické vyhodnocování obtížné, 

neboť se nejedná o izolované pásy. Intenzita absorpčních pásů akrylátů 

v infračervených spektrech impregnovaných vzorků dřev ovšem není tak výrazná ve 

srovnání s Ramanovými spektry. 

Metoda infračervené mikrospektroskopie potvrdila výsledky dosažené 

měřením Ramanovy spektroskopie. Pro porovnání je na obrázku 4 uveden 

koncentrační profil kopolymeru butylmethakrylátu s methylmethakrylátem (Solakryl 

BMX) ve dřevu topolu získané metodou infračervené mikrospektroskopie. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 4. Koncentrační profil kopolymeru butylmethakrylátu s methylmethakrylátem 
(Solakryl BMX) ve dřevu topolu získané infračervenou mikrospektroskopií  
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4. Závěr 
Z výsledků stanovení koncentračního profilu akrylátu ve dřevě Ramanovou 

spektroskopií vyplývá, že na základě výše vypracované metodiky byly úspěšně 

identifikovány všechny studované akryláty u obou sledovaných dřevin. Lze 

konstatovat, že u vzorků impregnovaných roztoky akrylátů v toluenu o koncentraci 

30 hm % je nejvyšší relativní koncentrace akrylátů ve vzdálenosti do 2 mm od 

vnějšího okraje dřeva, a pak tento obsah zůstává přibližně konstantní. Tato zvýšená 

koncentrace akrylátů na okrajích vzorků je způsobena zpětnou migrací polymeru 

s rozpouštědlem k povrchu dřeva při jeho vysoušení. Výchylky od tohoto průběhu 

rozložení akrylátů ve dřevě jsou způsobeny vlivem nehomogenity dřeva. 

Výsledky identifikace a studia koncentračního profilu akrylátů ve dřevě 

metodou infračervené spektroskopie potvrdily výsledky získané z měření 

Ramanovou spektroskopií.  
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MĚŘENÍ SMÁČIVOSTI POVRCHŮ 
 

THE MEASUREMENT SURFACE WETTABILITY 
 
Václav Vopálenský 
Pragolab s.r.o, Praha 9 

 
Summary 

Dynamic Contact Angle (DCA) Analysis is one of the simplest, yet most 
powerful techniques available for characterizing the top ten angstroms of 
solid surface. The paper is concerning possibility to measure these 
properties by apparatus DCA line from Thermo Electron Corp. 
Key words: Dynamic Contact Angle Analysis, solid surface 

 
 
Úvod 

Znalost charakteristiky vlastností fázového rozhraní kapalná-pevná faze je 

velmi důležitá pro téměř každé odvětví průmyslu, od bio-materiálů a farmaceutických 

výrob až po nátěrové hmoty a textilní průmysl. Například smáčivost plechů 

nátěrovými hmotami je důležitá pro automobilový průmysl, nasákavost či smáčivost 

je pak významná pro výzkum orálně aplikovaných léků. 

Za vice než sto let vývoje v této oblasti bylo vyvinuto mnoho experimentálních 

technik měření smáčivosti povrchů. Jedná se mimo jiné o kapkovou metodu , 

Wilhemyho desku, různé kapilární metody, metoda vážení kapek aj. Uvedenými 

metodami se zjišťují kontaktní úhel mezi kapalinou a pevnou látkou, povrchové 

napětí kapaliny aj. Z uvedených technik metoda Wilhemyho poskytuje nejpřesnější a 

nejreprodukovatelnější výsledky. V dalším se budu věnovat této metodě a její 

aplikaci v přístrojích dříve  firmy Cahn, nyníThermo Electron Corp.  

Principem metody Wilhemyho desky je měření síly během kontaktu s 

povrchem kapaliny a ponořování pevného vzorku. Rovnováhu sil při částečném 

ponoření pevného vzorku je možné popsat následující rovnicí:  

• F x g = F(interakce kapalina-tuhá látka) – F(vztlaková) 

Nebo: 

• F x g = γ x PR x cosθ - ρ x V       (1) 
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Kde: 

F- síla, g- gravitační zrychlení, γ-. povrchové napětí kapaliny, PR- smočený obvod 
tuhé látky, θ- kontaktní úhel mezi kapalinou a tuhou látkou, ρ- hustota kapaliny, 
V- objem tuhé látky pod hladinou kapaliny 

 
Když je pevná látka právě v kontaktu s povrchem kapaliny, F(vztlaková) = 0, 

pak rovnice (1) vypadá následovně: 

• F x g = γ x PR x cosθ                      (2) 

Sílu v uvedené rovnice je možné stanovit při vhodném experimentálním 

uspořádní velmi citlivými vahami. 

Přístroje pro měření vlastností fázového rozhraní firmy Cahn jsou založeny na 

Wilhemyho technice. Uspořádání je velmi jednoduché, skládájí se z vysoce citlivých 

vah, zvedacího mechanizmu a řídící jednotky. 

Z měření je možné mimo jiné určit: 

• •dynamický kontaktní úhel  •povrchové napětí 

• •Interfactial napětí  •navlhávání 

• •CMC    •hustotu tuhé látky 

• •hustotu kapaliny   •objem tuhé látky 

• •průměr vlákna 
 

Ne všechny uvedené hodnoty je možné stanovit na každém přístroji. Dále 

uvedená tabulka uvádí základní technické parametry přístrojů a jejich možnosti. 

 
 označení DCA 300 DCA 315 DCA 322 

technické 
parametry 

Měřící rozsah (mg) 
citlivost (�g) 
Max. průměr 
min. průměr vlákna 
Celkový zdvih 
Programovatelný 
rozsah 
rozlišení 
Max rychlost 
Min rychlost  

60 000 
1000 

75 mm 
ne 

 
15 mm 
0,042 

328 �m/s 
21 �m/s  

10 000 
1 

75 mm 
0.1 mm 
70 mm 
40 mm 

0.0001 mm 
264 �m/s 

2 �m/s  

150, 750 
0.1, 1 

75 mm 
0.001 mm 

70 mm 
40 mm 

0.0001 mm 
264 �m/s 

2 �m/s  

stanovované 
hodnoty  

DCA 
Povrchové 
napětí 
Navlhavost 
folií 

jako DCA 300 
+ navlhavost 
prášků, CMC  

jako DCA 315 
+ 
možnost 
měření 
jednotlivých 
vláken 
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Zajímavou možností je měření navlhavosti práškových materiálů. Systém 

DCA firmy Thermo Electron Corp. je založen na výpočtu výpočet kontaktního úhlu 

mezi kapalinou a pevnou látkou dle Wassburnovy teorie. Washburnova rovnice, 

která je použita ve výpočtech je následující: 

• cosθ =  w
t C

2

2×
× ×
η

ρ γ
        (3) 

 

kde θ kontaktní úhel, w je měřená hmotnost, t čas, C rozměrová konstanta vztahující 
se k porozitě nebo zhutnění vzorku, η, γ, a ρ jsou viskozita, povrchové napětí a 
hustota kapaliny. 

 

Při použití standardní kapaliny o dostatečně nízkém povrchovém napětí, kdy 

cosθ = 1, je možné vypočíst kontaktní úhel mezi kapalinou a pevnou látkou. Záznam 

reálného měření je uveden na následujícím obrázku: 

 
Obr 1. rychlost navlhávání. 
 

Kromě uvedených hodnot je možné vyhodnocovat například čistotu povrchu. 

Velikost hysterezní smyčky vytvořené stoupající a klesající větví je úměrná čistotě 

povrchu, jak je patrno z následujících obrázků. 

 
Obr 2. neupravený povrch Cu plechu. 



 

 308

 
Obr 3.  čistý Cu plech. 
 

Závěr 

Objektivní měření vlastnosti na fázovém rozhraní kapalina pevná látka 

umožňuje předvídat smáčivost potiskovaných povrchů, pevnostní vlastnosti 

kompozitů, smáčivost povrchů pro nátěrové hmoty nebo stabilitu a rychlost účinku 

orálně podávaných léčiv.  
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VYUŽITÍ ANALÝZY ROZPTYLU PŘI HODNOCENÍ BAREVNOSTI 
PIGMENTŮ 

 

UTILIZATION  OF ANALYSIS ANOVA FOR EVALUATION OF COLOR 
PROPERTIES OF PIGMENTS 

 
Milan Javůrek 
Katedra řízení a výpočetní techniky, Univerzita Pardubice 
 

Summary 
Inorganic mixture pigments are prepared by reaction in solid phase by 
different temperature of calcination. We interested in trichromatic 
coordinates these products vs. temperature. These curves are deformed. 
Data was analysed by ANOVA statistical method and was discussed, that 
reaction conditions are in interaction. Interaction may be smaller by 
addition of crystatization agents or another change of reaction conditions. 
Key words: ANOVA statistical metho, inorganic pigment, trichromatic 
coordinates 

 
 
1. Úvod 

Při hodnocení barevnosti pigmentů v závislosti na podmínkách jejich přípravy 

se sledují trendy barevných souřadnic a* a b*. Cílem je optimalizovat podmínky 

přípravy pigmentu (teplota, složení) vzhledem k požadované barevnosti. Tyto 

závislosti však vykazují zvláštní anomálie, které mohou přerůst až ve zcela 

degradovanou závislost bez jednoznačného trendu (obr. 1). Proto byla primární data 

podrobena statistické analýze, zda se při vyhodnocování barevnosti nevyskytuje 

systematická chyba. Pro vyhodnocení dat byla použita metoda analýzy rozptylu 

(ANOVA), kdy kromě přesnosti dat byl zkoumán vliv jednotlivých podmínek přípravy 

pigmentu na výslednou barevnost. 

 

2. Metoda analýzy rozptylu (ANOVA – analysis of variance) 

Analýzou rozptylu se testuje, zda více výběrových souborů je možné 

považovat za výběry z téhož základního souboru s určitými mírami polohy a 

rozptýlení. Zkoumáme tedy vliv různých experimentálních faktorů na dosažený 
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výsledek (např. vliv metody, přístroje, koncentrace) v určitých experimentálních 

obměnách – tj. na více úrovních vyšetřovaného faktoru a při několika opakováních 

téhož měření. 

 
Obr 1. Závislost  a* - b*  pro A1,6B0,4O3  při 4 teplotách. 
 

Odchylky naměřených hodnot jsou pak způsobeny jednak náhodnými vlivy (při 

opakování měření) a vlivy různých úrovní jednotlivých faktorů. Tuto metodu lze 

použít i na systémy, kdy máme dané měření jen jedno, není vícekrát opakováno, 

ovšem za cenu snížení relevantnosti výsledků. 

Podstata analýzy rozptylu je v tom, že rozložíme celkový rozptyl naměřených 

dat na rozptyl náhodný (nekontrolovatelné vlivy) a na rozptyl způsobený jednotlivými 

faktory nebo jejich kombinacemi. Předmětem testování je pak statistická významnost 

poměru těchto rozptylů, tj. pokud se rozptyl způsobený náhodnými vlivy významně 

neodlišuje od rozptylu z faktorů, tyto faktory pak významně neovlivňují 

experimentální výsledky a naopak. 

Podle experimentálního uspořádání rozlišujeme různě náročné postupy 

analýzy rozptylu. Nejjednodušší je třídění podle jednoho faktoru (tj. máme tabulku 

dat, kde sloupce představují různé úrovně faktoru – např. koncentrace – a řádky jsou 

rutinní opakování téhož měření). Složitější pak je dvou či více faktorová ANOVA 

s opakováním i bez něho, s interakcí faktorů či bez interakce. 
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2.1. Předpoklady použití analýzy rozptylu 

Základním předpokladem je normalita rozložení naměřených dat, dále 

jednotlivé úrovně faktorů musí být nezávislé a musí mít statistický rozptyl 

(homoskedasticita). 

Pokud tyto podmínky nejsou splněny, lze provádět analýzu rozptylu pomocí 

neparametrických testů, např. jednofaktorová ANOVA se nahrazuje Kruskalovým – 

Wallisovým testem, dvoufaktorová bez opakování Friedmanovým testem. Pokud data 

mají proměnlivý rozptyl (heteroskedasticita), je třeba užít Kolmogorův – Smirnovův 

test, event. transformaci dat. 

 

2.2. Třídění podle jednoho faktoru 

Máme N = ∑n i  pozorování  Xij (j = 1,…, ni), (i = 1,…, k), která představují 

matici opakovaných výsledků o četnosti ni řádků pro každou z k úrovní faktoru (tj. 

sloupce). Každé pozorování je dáno: 

 Xij = αµ + i ε+ ij  

kde správnou hodnotu µ  nahrazujeme odhadem, tj. hodnotou celkového 

aritmetického průměru x , ijε  je náhodná chyba měření a iα  je vliv jednotlivých 

úrovní faktoru. Náhodná chyba má normální rozdělení s nulovým průměrem. Z této 

tabulky se vyčíslují následující charakteristiky: 

Ti = ∑
=

in

j
ijx

1
   suma hodnot pozorování Xij v i –té úrovni faktoru 

T = ∑
=

k

i
iT

1

   suma všech hodnot pozorování ode všech úrovní 

N = ∑
=

k

i
in

1
   celková četnost všech pozorování 

i

i
n

j
ij

i
i n

T
x

n
x

j

== ∑
=1

1   sloupcový průměr pro i – tou úroveň 

N
Tx

N
x

k

i

n

j
ij

j

== ∑∑
= =1 1

1   celkový průměr všech pozorování Xij 
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Rovnici xij = ijix εα ++   lze pak vyjádřit: 

xij = )()( iiji xxxxx −+−+  

( 22 ))()(()( iijiij xxxxxx −+−=−  

A zavedeme sumování přes i a j : 

∑ ∑ ∑∑∑∑∑∑
= = = === ==

−−+−+−=−
k

i

k

i

k

i

n

j
iijii

n

j
ij

k

i

n

j
i

n

j
ij

iiii

xxxxxxxxxx
1 1 1 1

2

1

2

11

2 ))((2)()()(  

Poslední člen je roven nule a celou rovnici lze zkrátit takto: 

So = SA + Sr 

Tímto postupem jsme rozdělili celkový součet čtverců odchylek  So od 

celkového průměru x  na dvě složky, kde SA je součet čtverců odchylek mezi 

průměry (sloupcovými) a Sr je součet čtverců odchylek uvnitř sloupce, tj. odchylek od 

sloupcového průměru. 

Předmětem testování je ověření, zda změna úrovně faktoru ovlivní rozdíly 

hodnot pozorování. Nulová hypotéza předpokládá, že různé úrovně faktoru neovlivní 

výsledky měření: 

0...: 3210 ==== αααH  

Alternativní hypotéza H1 předpokládá opak. Testovací charakteristika je veličina: 

kN
S

k
S

F
r

A

−

−= 1
exp  

tj. zda rozptyl způsobený změnami faktoru se významně odlišuje od rozptylu 

způsobeného opakováním měření při stejné úrovni faktoru. Tato veličina má Fisher – 

Snedecorovo rozdělení a hodnotu Fexp porovnáváme vůči tabelovaným hodnotám 

Fkrit pro (k-1) a (N-k) stupňů volnosti. Je-li Fexp < Fkrit, přijímá se hypotéza H0, 

v opačném případě hypotéza H1. Složka Sr má rozdělení 2χ pro obě dvě hypotézy. 

Definuje se hodnota průměrného čtverce odchylek: 

)( kN
S

MS r
r −
=  
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což představuje rozptyl 2
rs  způsobený pouze náhodnými vlivy, který označujeme jako 

reziduální rozptyl. 

 

2.3. Třídění podle dvou faktorů s opakováním 

V tomto případě se nám tabulka primárních dat rozšíří tak, že skupina řádků 

obsahuje opakování téhož experimentu a další skupina řádků obsahuje totéž, ale pro 

další úroveň druhého faktoru (např. sloupce měření jsou pro různé teploty = 1. faktor 

a pak máme skupinu řádků pro určitou koncentraci = 2. faktor, tyto skupiny řádků 

odpovídají počtu použitých koncentrací, tj. úrovní 2. faktoru). 

Pokud je vliv jednotlivých faktorů aditivní, faktory jsou na sobě nezávislé. 

Celkový součet čtverců odchylek S0 se rozkládá na tři složky: 

S0 = SA + SB + Sr 

kde: SA – součet čtverců odchylek mezi řádkovými průměry 

 SB – součet čtverců odchylek mezi sloupcovými průměry 

 Sr – reziduální součet čtverců odchylek. 

Testovací charakteristiky: 

)1)(1(

1

)1)(1(

1
exp,exp,

−−

−=

−−

−=

mk
S

m
S

F

mk
S

k
S

F
r

B

B
r

A

A  

Hodnoty Fexp testujeme obdobně vůči Fkrit pro dané stupně volnosti. Pokud vliv 

jednotlivých faktorů není aditivní, nejsou oba faktory vzájemně nezávislé, říkáme že 

jsou v interakci (obr.2). elkový součet čtverců odchylek se pak rozšíří o člen SAB, 

vyjadřující míru interakce obou faktorů. 

 

3. Experimentální schéma 

Byl použit systém pigmentu A2-xBxO3, kde x = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 a 0,5, 

připravovaný reakcí příslušných oxidů v pevné fázi při teplotách 650, 700, 750 a 800 
oC. Jako pojivo pro výsledný pigment byl použit akrylátový kopolymer. Po natření na 

bílou papírovou podložku byly přístrojem MiniScan (HunterLab, USA) měřeny 
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hodnoty barevných souřadnic L*, a*, b*, vždy 10x pro každý vzorek. Přístroj byl před 

každým měřením kalibrován na bílý a černý standard. 

Tím byla získána matice dat o 4 sloupcích (4 teploty) a 5x po deseti řádcích (5 

různých přídavků chromoforu B a 10 opakování měření barevnosti každého vzorku). 

 

Obr 2.Schematické znázornění chování systému bez a s interakcí. 

 

4. Výsledky 

Vyhodnocení matice dat bylo provedeno programem EXCEL 2003 a 

porovnáno s programem ADSTAT. Závěry byly shodné. 

 

4.1. Jednofaktorová ANOVA 

Pro různé hodnoty přídavků chromoforu B a jedné teplotě – tj. matici 10 řádků 

a 5 sloupců (přídavky) lze užít jednofaktorovou ANOVU s opakováním. Každá 

z měřených veličin musí být vyhodnocována samostatně. Předpoklady metody jsou 

splněny. Jednoznačně vychází, že rozptyly ve sloupcích jsou zanedbatelné vůči 

rozptylům mezi sloupci – tj. vliv koncentrace je významný – tab1. Rovněž vyplývá, že 

reprodukovatelnost měření barevnosti je velice dobrá, nepotvrdil se původní 

předpoklad, že anomálie v křivkách barevnosti jsou způsobeny nepřesným měřením 

barevnosti. 

 

 

 



 

 315

Tabulka 1. Různé koncentrace B při jedné teplotě. 

a) veličina L*   

0,5 0,4 0,3 0,2 0,1   

65,08 65,21 64,44 64,92 59,08   

65,27 65,2 64,36 64,83 58,95   

65,34 65,17 64,28 64,89 58,89   

64,95 65,11 64,2 64,71 58,77   

65,15 65,02 64,22 64,7 58,71   

65,27 65,02 64,27 64,55 58,63   

65,21 65,02 64,17 64,72 58,61   

65,24 65 64,24 64,72 58,59   

65,3 64,93 64,18 64,65 58,55   

65,32 64,96 64,1 64,52 58,5   

Anova: jeden faktor      

Faktor       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Sloupec 1 10 652,13 65,213 0,014801   

Sloupec 2 10 650,64 65,064 0,010204   

Sloupec 3 10 642,46 64,246 0,009627   

Sloupec 4 10 647,21 64,721 0,017254   

Sloupec 5 10 587,28 58,728 0,036418   
        

 

ANOVA       

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 301,5525 4 75,38812 4268,648 2,06E-57 2,578739

Všechny výběry 0,79474 45 0,017661    
        

 

Celkem 302,3472 49         
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b) veličina a*      

0,5 0,4 0,3 0,2 0,1   

25,31 27,91 27,19 23,89 18,9   

25,27 27,97 27,25 24,02 18,93   

25,3 27,91 27,07 24,13 18,82   

25,2 27,88 27,1 24,12 18,82   

25,22 28,06 27,09 24,24 18,99   

25,49 28,02 27,14 24,08 19,12   

25,39 27,97 27,16 24,27 19,1   

25,43 27,97 27,12 24,26 18,96   

25,36 28,02 27,3 24,35 19,03   

25,29 27,93 27,18 24,2 18,99   
        

 

Anova: jeden faktor      
        

 

Faktor       

Výběr Počet Součet Průměr Rozptyl   

Sloupec 1 10 253,26 25,326 0,008382   

Sloupec 2 10 279,64 27,964 0,003293   

Sloupec 3 10 271,6 27,16 0,005289   

Sloupec 4 10 241,56 24,156 0,018604   

Sloupec 5 10 189,66 18,966 0,010582   

ANOVA       

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Mezi výběry 502,7083 4 125,6771 13615,82 9,94E-69 2,578739

Všechny výběry 0,41536 45 0,00923    
        

 

Celkem 503,1236 49         
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4.2. Dvoufaktorová ANOVA 

Celá matice dat byla podrobena dvoufaktorové analýze rozptylu s opakováním – 

tab.2. Závěry jsou obdobné jednofaktorovému testování, tj. vliv teploty i složení je 

významný. Jednoznačně však vyplynulo, že oba faktory se vzájemně ovlivňují tj. jsou 

v interakci. Tím byl vyřešen prvotní problém – tj. vysvětleny anomálie na křivkách 

barevné závislosti. Z toho vyplývá nutnost modifikace experimentu tak, aby vzájemný 

vliv faktorů byl co nejmenší. Jednou z možností je přídavek mineralizátoru do reakční 

směsi. Pro jednu koncentraci chromoforu B (přídavek 0,4) byly testovány různé 

mineralizátory (tab. 3). Již z tohoto testování lze říci, že vliv mineralizátoru způsobuje 

snížení interakce faktorů – teplota a složení reakční směsi. 

 

Tabulka 2. Různé koncentrace B a různé teploty. 
Parametr a* 
par. A 650 700 750 800   

0,1 13,03 15,38 18,9 17,03   
  12,96 15,27 18,93 17,06   
  12,95 15,36 18,82 17,31   
  12,98 15,35 18,82 17,1   
  12,95 15,33 18,99 17,11   
  12,96 15,18 19,12 16,95   
  13,03 15,32 19,1 17,01   
  13 15,29 18,96 16,95   
  12,89 15,23 19,03 17,21   
  12,87 15,17 18,99 17,06   

0,2 17,54 20,54 23,89 26,08   
  17,44 20,67 24,02 26,06   
  17,38 20,55 24,13 26,08   
  17,46 20,5 24,12 26,04   
  17,41 20,5 24,24 25,97   
  17,41 20,71 24,08 26,01   
  17,48 20,52 24,27 25,9   
  17,32 20,53 24,26 25,98   
  17,49 20,44 24,35 26   
  17,37 20,46 24,2 25,84   

0,3 18,74 22,41 27,19 28,47   
  18,7 22,46 27,25 28,52   
  18,7 22,4 27,07 28,57   
  18,72 22,45 27,1 28,63   
  18,63 22,37 27,09 28,42   
  18,77 22,44 27,14 28,5   
  18,64 22,42 27,16 28,54   
  18,59 22,4 27,12 28,77   
  18,62 22,38 27,3 28,56   
  18,54 22,33 27,18 28,57   
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0,4 16,17 25,71 27,91 28,35   
  16,17 25,7 27,97 28,3   
  16,03 25,66 27,91 28,39   
  16,25 25,71 27,88 28,39   
  16,1 25,75 28,06 28,33   
  16,11 25,61 28,02 28,42   
  16,05 25,68 27,97 28,48   
  16,14 25,66 27,97 28,33   
  16,15 25,71 28,02 28,52   
  16,07 25,7 27,93 28,48   

0,5 16,76 23,25 25,31 25,09   
  16,59 23,29 25,27 25,24   
  16,54 23,23 25,3 25,2   
  16,64 23,21 25,2 25,22   
  16,56 23,32 25,22 25,22   
  16,62 23,34 25,49 25,19   
  16,59 23,3 25,39 25,06   
  16,56 23,25 25,43 25,11   
  16,52 23,38 25,36 25,15   
  16,58 23,2 25,29 25,3   
       
Anova: dva faktory s opakováním    
       
Faktor 650 700 750 800 Celkem  

0,1         
Počet 10 10 10 10 40  
Součet 129,62 152,88 189,66 170,79 642,95  
Průměr 12,962 15,288 18,966 17,079 16,07375  
Rozptyl 0,002773 0,005507 0,010582 0,012566 5,052388  
       

0,2         
Počet 10 10 10 10 40  
Součet 174,3 205,42 241,56 259,96 881,24  
Průměr 17,43 20,542 24,156 25,996 22,031  
Rozptyl 0,004244 0,007329 0,018604 0,006093 11,1938  
       

0,3         
Počet 10 10 10 10 40  
Součet 186,65 224,06 271,6 285,55 967,86  
Průměr 18,665 22,406 27,16 28,555 24,1965  
Rozptyl 0,00525 0,00156 0,005289 0,009139 15,79522  
       

0,4         
Počet 10 10 10 10 40  
Součet 161,24 256,89 279,64 283,99 981,76  
Průměr 16,124 25,689 27,964 28,399 24,544  
Rozptyl 0,004338 0,001477 0,003293 0,005566 25,32771  
       

0,5         
Počet 10 10 10 10 40  
Součet 165,96 232,77 253,26 251,78 903,77  
Průměr 16,596 23,277 25,326 25,178 22,59425  
Rozptyl 0,004582 0,003468 0,008382 0,005551 12,97517  
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Celkem         

Počet 50 50 50 50   
Součet 817,77 1072,02 1235,72 1252,07   
Průměr 16,3554 21,4404 24,7144 25,0414   
Rozptyl 3,700956 12,45564 10,26783 17,95584   
       
ANOVA       
Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Výběr 1868,33 4 467,0825 74380,14 2E-288 2,421843
Sloupce 2437,124 3 812,3746 129365,9 9,6E-300 2,654792
Interakce 305,1728 12 25,43106 4049,747 6,2E-212 1,806288
Dohromady 1,13034 180 0,00628    
       
Celkem 4611,757 199         

 

Tabulka 3. Přídavek mineralizátoru při různých teplotách. 
L* KCl AlF3 H3BO3 MgF2 CaF2  

700 65,34 72,1 70,06 76,04 71,23  
  65,61 72,14 70,17 76,24 71,02  
  65,48 72,1 70,26 75,97 71,05  
  65,32 72,19 70,34 75,97 71,26  
  65,35 72,19 70,38 76,15 71,4  
  65,42 72,34 70,5 76,37 71,34  
  65,32 72,32 70,48 76,49 71,52  
  65,14 72,51 70,62 76,31 71,32  
  65,19 72,41 70,52 76,13 71,38  
  65,27 72,32 70,85 76,15 71,73  

750 66,99 72,5 68,47 76,58 69,52  
  66,98 72,39 68,7 76,16 69,76  
  67,3 72,58 68,45 76,25 69,69  
  67,3 72,32 68,58 75,98 69,26  
  67,32 72,71 68,62 75,63 69,92  
  67,38 72,87 68,55 75,56 69,73  
  67,44 72,81 68,78 75,52 70,65  
  67,47 73,1 68,84 75,47 70,16  
  67,33 72,9 68,87 75,67 69,34  
  67,33 72,85 69,33 75,74 69,76  

800 65,74 71,28 68,01 75,25 70,5  
  65,6 71,35 67,96 75,2 70,51  
  65,52 71,74 67,99 75,2 70,43  
  65,51 71,79 68,08 75,21 70,57  
  65,57 71,81 68,27 75,15 70,36  
  65,67 71,7 68,21 75,2 70,63  
  65,66 72,04 68,55 75,25 70,23  
  65,45 71,75 68,39 75,36 70,09  
  65,58 71,85 68,4 75,3 70,53  
  65,45 72,03 68,51 75,41 70,42  
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Anova: dva faktory s opakováním    
Faktor KCl AlF3 H3BO3 MgF2 CaF2 Celkem 

700         
Počet 10 10 10 10 10 50
Součet 653,44 722,62 704,18 761,82 713,25 3555,31
Průměr 65,344 72,262 70,418 76,182 71,325 71,1062
Rozptyl 0,01856 0,019329 0,052284 0,029418 0,04365 12,44306
       

750         
Počet 10 10 10 10 10 50
Součet 672,84 727,03 687,19 758,56 697,79 3543,41
Průměr 67,284 72,703 68,719 75,856 69,779 70,8682
Rozptyl 0,028116 0,062046 0,067432 0,137316 0,162654 9,654766

800         
Počet 10 10 10 10 10 50
Součet 655,75 717,34 682,37 752,53 704,27 3512,26
Průměr 65,575 71,734 68,237 75,253 70,427 70,2452
Rozptyl 0,009183 0,062071 0,04869 0,006579 0,026823 10,87945
       

Celkem        
Počet 30 30 30 30 30  
Součet 1982,03 2166,99 2073,74 2272,91 2115,31  
Průměr 66,06767 72,233 69,12467 75,76367 70,51033  
Rozptyl 0,791777 0,206842 0,957515 0,206996 0,488031  
       
ANOVA       

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 
Výběr 19,76823 2 9,884117 191,5153 3,79E-40 3,063204
Sloupce 1558,771 4 389,6927 7550,709 1,3E-157 2,438739
Interakce 50,14811 8 6,268514 121,4591 8,07E-58 2,007635
Dohromady 6,96736 135 0,05161    
       
Celkem 1635,654 149         

 

4. Závěr 

Bylo zjištěno, že výsledná barevnost pigmentů je ovlivněna jak teplotou výpalu, 

tak množstvím přídavku chromoforu (B). Problém je však ve vzájemné interakci obou 

faktorů, která způsobuje nepravidelnosti ve vybarvení výsledného pigmentu. Toto 

vzájemné působení lze omezit změnou podmínek experimentu – např. přídavkem 

mineralizátoru. Jelikož se jedná o experimenty časově náročné, bude dále 

pokračováno ve zkoumání vlivu množství mineralizátoru, vlivu různých 

mineralizátorů, vlivu způsobu homogenizace reakční směsi, vlivu složení reakčních 

surovin. Situace je poněkud komplikovaná tím, že mezi experimentálními systémy 

jsou značné rozdíly, tj. každý typ pigmentu se chová individuálně. 
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SOUHRN 

Sdělení obsahuje algoritmus postupu, resp. návod, jak se by měli 
postupovat výrobci a dovozci nátěrových hmot (resp. surovin pro jejich 
výrobu) při prezentaci svých výrobků, a to z hlediska ochrany veřejného 
zájmu, tj. ochrany veřejného zdraví a životního prostředí tak, aby 
především zdraví lidí bylo maximálně chráněno a současně maximálně 
respektována ochrana životního prostředí. 
Klíčová slova: Výrobci a dovozci NH, klasifikace látek a přípravků, 
bezpečnostní list (BL), etiketa, příbalové, informační a propagační 
materiály, chemické látky, chemické přípravky, předpisy, zdraví, ochrana 
veřejného zájmu 
 

SUMMARY 
Our presentation contains algorithmic of procedure or instruction, which 
the producers or importers of painting materials should apply in their 
production. They should concern themselves with maximal protection both 
of public health and environmental.  
Key words: producers or importers of painting materials, classification 
substances and preparations, Material Safety Data Sheet (MSDS), label, 
flysheet, and prospectus, chemical substances, chemical preparations, 
legislation, health, protection of public interests 
 
 

1 Úvod 

Na Mezinárodní konferenci o nátěrových hmotách 2003 i 2004 [1], [2] jsme 

upozornili na některé problémy spojené s prezentací nátěrových hmot (NH), jestliže 

se opomíjí jejich nebezpečnost a dostatečně neupozorňuje na riziko, které při jejich 

použití může vznikat. Jako typický příklad jsme uváděli směs (3:1): 5-chlor-2-
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methylisothiazol-3(2H)-onu [číslo ES 247-500-7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-

onu [číslo ES 220-239-6]. Ta je klasifikována T, N, R 23/24/25-34-43-50/53 a S (2-) 

26-28-36/37/39-45-60-61. Tato klasifikace platí pro směsi > 25 %. Směsi s 3 - 25 % 

se klasifikují C a R 20/21/22-34-43. Směsi 0,6 - 3 % se klasifikují C a R 34-43. Směsi 

0,06 - 0,6 % se klasifikují Xi a R 36/38-43. Konečně směsi 0,0015 (!) až 0,06 % se 

klasifikují Xi a R 43. V letošním sdělení se pokusíme načrtnout „algoritmus“, který by 

měli vzít v úvahu výrobci a dovozci NH. Obdobný postup – ostatně – zachováváme 

i my a podle našich informací i kontrolní orgány při posuzování každé jednotlivé 

konkrétní situace.  

Popsat postup (algoritmus postupu) výrobců a dovozců NH při jakékoli 

prezentaci svých výrobků, zahrnout současně i obdobné povinnosti výrobců 

a dovozců surovin pro tyto výrobky, a to jen z hlediska ochrany člověka i životního 

prostředí (dále jen veřejného zájmu), přesahuje rámec jednoho referátu. Naše 

sdělení omezíme především na přípravky, tj. směsi dvou nebo více látek (a to 

prakticky všechny NH jsou) s tím, že některé poznatky mohou využívat i výrobci 

a dovozci surovin pro jejich výrobu. Pojem výrobce budeme používat v dosavadní 

dikci zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění [3] (dále jen „zákon“); výrobcem 

budeme nadále rozumět výrobce sídlícího v ČR, dovozcem pak právnickou osobu, 

sídlící v ČR, která dováží výrobky z členských států Evropské unie (EU) i z ostatních 

států světa. Postupy výrobců i dovozců budeme vztahovat především na zákon a na 

předpisy jej provádějící; pouze v případě označování a etikety i na některé předpisy 

další. Pojem „nebezpečnost“ budeme zásadně používat pro vlastnost látky nebo 

přípravku; pojem „riziko“ pak pro pravděpodobnost, s jakou se nebezpečnost projeví.  

2 Algoritmus postupu výrobců a dovozců 

Tato otázka, pokud je nám známo, nebyla dosud nikde komplexně 

zpracována. Nesetkali jsme se ani s náznakem metodiky postupu; naopak se spíše 

setkáváme s malou znalostí těchto otázek, tápáním, a z toho rezultujícími 

nekomplexními závěry. Některá sdělení přednesená na posledních dvou 

konferencích [4] [5] o tom přinášejí doklad. Chtěli bychom učinit pokus navrhnout 

„algoritmus“ postupu jak pro výrobce, tak pro dovozce, jejichž úkoly nejsou zcela 

totožné, s cílem minimalizovat dosud ve značném rozsahu se vyskytující nedostatky. 

V časovém sledu doporučujeme zachovat tento postup, který budeme nazývat 

„kroky“: 
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2.1 Složení přípravků 

Z hlediska ochrany veřejného zájmu máme na mysli jak kvalitativní, tak 

kvantitativní údaje. Podle našich zkušeností se problémy výrobců poněkud liší od 

dovozců. Zatímco výrobci, kteří složení naprosto přesně znají, nedokáží dobře 

posoudit, který údaj je pro ochranu veřejného zájmu podstatný (rozhodující), mají 

dovozci problém se zjištěním skutečného složení. U tohoto prvního kroku platí 

zásada, od níž se odvíjí prakticky všechny další kroky: Aby bylo možno plnit 

požadavky ochrany veřejného zájmu, je třeba znát kvalitativní i kvantitativní 
složení každého přípravku (NH)! (Pokud jde o kvantitativní složení viz ještě krok 

2.2.) 

Podle našich zkušeností největším problémem – i když ne příliš častým – je už 

u tohoto prvního kroku obsah tzv. nových látek v NH, které – pokud by byly 

uvedeny na trh v EU (lhostejno jako látky či jako součást přípravku) - by musely být 

předem registrovány postupem, který zákon podrobně rozvíjí v Hlavě III, tj. v § 10 až 

§ 18. S tímto problémem se setkáváme zejména u dovozu přípravků z USA a také ze 

zemí bývalého SSSR. Naléhavě doporučujeme všem dovozcům – zejména v případě 

jakýchkoli pochybností – údaje o složení požadovat opakovaně dokud nenabudou 

jistoty, že z hlediska ochrany veřejného zájmu jsou údaje kompletní. Se stejnými 

problémy se překvapivě setkáváme i u výrobců surovin v rámci EU. Na loňské 

i předloňské KNH jsme takové případy také zaznamenali. Přesněji: Firmy, které 

suroviny nabízejí si často problém registrace vůbec neuvědomují! V podrobnostech 

odkazujeme na § 11 zákona, který podrobně uvádí výjimky z podmínky registrace, tj. 

zejména soubory (seznamy) látek, které registraci nepotřebují. Už v tomto okamžiku 

musíme upozornit i na ustanovení § 1 odst. 2 téhož zákona, který uvádí, na které 

chemické látky a přípravky se zákon nevztahuje. Ze surovin pro výrobu NH je to 

např. slída, na kterou sice nelze vztáhnout žádnou část ustanovení § 11, ale protože 

je nerostnou surovinou, je výrobkem podle horního zákona [6], a na ty se zákon 

o chemických látkách nevztahuje. Tím naprosto nechceme odradit od použití nových 

technologicky progresivních, ale „neregistrovaných“ látek. Chceme pouze upozornit, 

že náklady na registraci jsou enormní (dosahují několika milionů Kč) a nadto celý 

proces zkoušení a následná registrace trvá i několik let. Při tom v ČR mohou zkoušky 

potřebné k registraci provádět jen tři laboratoře, jimž bylo uděleno osvědčení 

o dodržování zásad správné laboratorní praxe (§ 9 odst. 1 zákona.) 
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2.2 Kvantitativní obsah jednotlivých komponent přípravků  

Podle opakovaně citovaného zákona, a to podle Přílohy č. 1, která se vztahuje 

k § 4 odst. 2) o obecných zásadách klasifikace látek a přípravků platí, že (u látek 

a přípravků jiných než plynných) se nepřihlíží k nebezpečným látkám, obsaženým 

v přípravku v množství nižším než 0,1 % (pokud jde o látky vysoce toxické, toxické, 

karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci ve všech případech 1. a 2. 

kategorie, látek nebezpečných pro životní prostředí s přiřazeným symbolem N 

a nebezpečných pro ozónovou vrstvu země), resp. k nebezpečným látkám, 

obsaženým v přípravku v množství nižším než 1 % (pokud jde o látky zdraví škodlivé, 

žíravé, dráždivé, senzibilizující, karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci ve 

všech případech 3. kategorie a látek nebezpečných pro životní prostředí bez 

přiřazeného symbolu N). Tato obecně platná zásada se ale nevztahuje na látky, 

které v Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek (tabulka C Přílohy 

č. 1 k vyhlášce č. 232/2004 Sb. [7]) – dále jen Seznam - mají koncentrační limit 
nižší! Přesněji u každé takové látky je uveden procentuální obsah v přípravku nad 

který se i na přípravek vztahuje označení a klasifikace v Seznamu a dále: jaká 

klasifikace a označení se vztahuje na koncentrace nižší. (Taková klasifikace je 

naprosto pravidelně mírnější.) Je pravidlem, že zejména karcinogenní a 

 senzibilizující vlastnost a nově i nebezpečnost pro životní prostředí, musí být 

u mnoha látek vzata v úvahu i při mnohem nižším obsahu než 1, resp. 0,1 %. 

Některé příklady jsou uvedeny v našem sdělení na KNH 2003 [2], podrobněji je 

o téže otázce pojednáno z pohledu nových předpisů EU v našem druhém sdělení na 

KNH 2005. Proto v této souvislosti naléhavě doporučujeme výrobcům i dovozcům, 

aby – pokud je to možné v dostatečném předstihu – sledovali trend vývoje 

klasifikačních zásad. Podle našich zkušeností zatím vždy směrem ke zpřísnění 

„limitů“. Toto naše doporučení bychom rádi směřovali i k dodavatelům surovin, kteří 

by měli své odběratele s dostatečným předstihem upozorňovat na očekávané změny.  

 

 

2.3 Omezení používání některých látek 

V podstatě nejde o další krok v „našem algoritmu“, ale o potřebu současně 

s údajem o složení zkoumat i to, zda některá z komponent nepodléhá restrikci, při 
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jejím uvádění na trh nebo do oběhu. Seznam takových látek je ve vyhlášce 

č. 221/2004 Sb., v platném znění [8] a obsahuje v Příloze č. 1 seznam nebezpečných 

látek a přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno a v Příloze č. 2 seznam 

nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh je omezeno. Z hlediska 

výrobců a dovozců NH se takové omezení týká (anebo by se mohlo týkat) například  

benzenu (poř. č. 5), azbestu (poř. č. 6.1 a 6.2), uhličitanů olova a síranů olovnatých 

(poř. č. 17 a 18), sloučenin rtuti a arsenu (poř. č. 19 a 20), organocíničitých sloučenin 

(poř. č. 21), kadmia i niklu a jejich sloučenin (poř. č. 24 a 28), karcinogenů, mutagenů 

a látek toxických pro reprodukci 1. a 2. kategorie (poř. č. 29, 30 a 31), dehtových 

olejů a destilátů (poř. č. 32). Zdůrazňujeme, že jde pouze o omezení (nikoli o zákaz) 

uvádět tyto látky na trh a do oběhu, a proto je nutno prostudovat u jednotlivých 

komponent podmínky tohoto omezení. Výslovně upozorňujeme, že omezení uvádět 

na trh nonylfenol a nonylfenolethoxylát se netýká výrobců NH. (S oběma těmito 

látkami jsme se setkali jako se součástí tónovacích past NH.) Naléhavě 

doporučujeme prověřit nejen receptury, ale i používané přístroje, zda některá 

z uvedených (popř. i dalších komponent) nepodléhá omezení a za jakých podmínek. 

(Přístroje uvádíme proto, že mohou obsahovat azbestová vlákna!) V podrobnostech 

odkazujeme na vyhlášku č. 221/2004 Sb., v platném znění [8], resp. na její Přílohy. 

2.4 Účel použití 

Jde o problematiku, která by se nakládání s NH – zdánlivě – neměla týkat. 

Není tomu tak. Jak bude uvedeno v dalším kroku, vyplývá z povinností výrobců 

i dovozců NH zpracovávat a vystavovat o výrobcích, které uvádějí na trh, určitou 

dokumentaci (bezpečnostní list, etiketu, příbalový leták, propagační materiály apod.). 

Jinak bude nakládáno s NH v „obvyklém“ balení a jinak v balení sprejovém. Jinak 

budou označeny NH v balení do 125 ml a jinak nad toto množství. Jinak musí být 

vybaveny NH určené k prodeji spotřebiteli a jinak NH ostatní (týká se to také 

omezení uvádět některé z nich na trh) apod. To ovšem nejsou všechny důvody, proč 

je třeba znát účel použití; do podrobností nemůžeme zacházet. V největší stručnosti 

bychom ke třem uvedeným příkladům uvedli toto: 

2.4.1 Sprejová balení 

Klasifikace sprejových balení přípravků závisí především na hnacích plynech. 

(Pokud obsahují propan, butan nebo isobutan budou klasifikována jako extrémně 
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hořlavé) Kromě toho označení těchto obalů podléhá zvláštnímu právnímu 
předpisu, který nemá nic společného se zákonem. Jde o nařízení vlády 

č. 194/2001 Sb. [9]. V podrobnostech odkazujeme na tento předpis. 

2.4.2 Balení do 125 ml 

Podle § 8 odst. 3 písm. a), b) a c) vyhlášky č. 232/2004 Sb. [7] není nutno, 
u některých přípravků v baleních do 125 ml uvádět na obalech R- a S-věty. 

V podrobnostech opět odkazujeme na tuto vyhlášku. 

2.4.3 Balení přípravků, určených k prodeji spotřebiteli 

Jde jednak o omezení uvádět přípravky, klasifikované jako karcinogen, 

mutagen a toxický pro reprodukci 1. a 2. kategorie na trh (vyhl. č. 221/2004 Sb. [8]) 

jednak o to, že opět některé z takových přípravků musí mít hmatatelnou výstrahu 

pro nevidomé a jiné musí být opatřeny uzávěrem odolným proti otevření dětmi. 
Nemůžeme zacházet do podrobností, které nebezpečné vlastnosti u přípravků 

odůvodňují takové vybavení obalů. Chceme pouze upozornit na technické normy, 

podle nichž se jak výstraha pro nevidomé, tak uzávěry odolné dětem řídí: Za uzávěr 

odolný proti otevření dětmi se pokládá uzávěr podle ČSN EN 28317+AC (77 0410) 

„Balení odolné dětem. Požadavky a postupy zkoušení opět uzavíratelných obalů“ 

a ČSN EN 862 (77 0411) „Obaly. Obaly odolné dětem. Požadavky a zkušební 

postupy pro opakovaně neuzavíratelné obaly určené pro jiné než farmaceutické 

výrobky“. Za hmatatelné výstrahy pro nevidomé se pokládají výstrahy podle 

ČSN EN 11683 (77 4001) „Balení. Hmatatelné výstrahy. Požadavky“ a tisková 

oprava č. 1. 

3 Klasifikace komponent NH 

Jakmile výrobce nebo dovozce překoná nástrahy všech předchozích kroků, 

musí zahájit práce, které povedou ke klasifikaci přípravku jako celku. To znamená: 

měl by provést klasifikaci každé jednotlivé komponenty (látky). Musí tedy zjistit 
jakou nebezpečnou vlastnost (nebo vlastnosti) podle kritérií EU, resp. ČR má a jaký 

jí tedy přísluší výstražný symbol (nebo symboly), standardní věta (věty) označující 

specifickou rizikovost (R-věta) a standardní pokyny pro bezpečné zacházení 

(S-věta). Samozřejmě je možný i opačný případ, že některé nebo všechny látky 

(komponenty) NH nemají žádnou nebezpečnou vlastnost. Vraťme se znovu ke 

klasifikaci nebezpečných komponent NH. Chtěli bychom zopakovat to, co jsme uvedli 
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již v našem loňském referátu [2]. V Seznamu je uvedena jen malá menšina 

nebezpečných látek, cca něco málo přes 3500. (K 1.listopadu 2005 bude tento 

seznam doplněn o dalších cca 500 látek.) Tento Seznam obsahuje velmi malou 

menšinu nebezpečných látek, jejichž celkový počet (tedy včetně takových, které 

nejsou nebezpečné), je odhadován na více než 25 milionů látek. Většina 
nebezpečných látek tedy závazně klasifikována není a tento nelehký úkol – totiž 

provést klasifikaci dosud neklasifikovaných látek - je zákonem svěřen výrobcům nebo 

dovozcům s tím, že jeho výsledek nikdo nekontroluje ani neschvaluje. Důrazně 

varujeme před mechanickým převzetím klasifikací, obsažených v bezpečnostních 

listech dovážených látek či přípravků nebo v katalozích renomovaných firem 

(ALDRICH, FLUKA, MERCK, SIGMA apod.). Pokud jde o dovoz z oblastí mimo EU, 

pak zpravidla klasifikace zcela chybí. Bezpečnostní listy USA místo klasifikace 

obsahují údaj, zda je nebo není pro látku stanovena přípustná koncentrace v ovzduší 

(PEL) a údaj, zda je látka v tom či onom seznamu látek v USA, Kanadě, na Filipínách 

apod. Bohužel existuje jen velmi málo databázových podkladů, v nichž by se takové 

údaje daly najít. Nejspolehlivější – pokud ovšem takové údaje má – je nekomerčně 

přístupná databáze ECB (European Chemicals Bureau) na adrese: http://ecb.jrc.it/  

Výrobci nebo dovozci nezbývá jiná možnost, než podle vlastností jednotlivých 

látek a podle zásad obsažených ve vyhlášce č. 232/2004 Sb. provést u látek 
neobsažených v Seznamu potřebnou klasifikaci. Přestože jsme v předchozím 

textu varovali před mechanickým přebíráním některých údajů, můžeme doporučit 

provést ověření (nebo spíše srovnání) „vlastního“ závěru nejen s podklady 

obsaženými v „dodaných“ bezpečnostních listech, ale i na internetu u jiných 

podobných látek či přípravků. Podrobně jsme to rozvedli v našem sdělení na KNH 

v r. 2004 [2]. Ti z výrobců nebo dovozců, kteří již takou práci podnikli nám dají za 

pravdu, že to není práce snadná, a že vyžaduje určité zkušenosti nebo znalosti. 

Od klasifikace látek (komponent) přípravku, je-li provedena zodpovědně, je jen 

malý krok ke klasifikaci přípravku. Slouží k tomu konvenční výpočtové metody 

obsažené ve vyhlášce č. 232/2004 Sb. [7]. Pouze připomínáme, že touto metodou 

nelze stanovit hořlavost, kterou je možno stanovit jen zkouškou. Výsledkem musí 

být zjištění, jakou nebezpečnou vlastnost (vlastnosti) má přípravek (NH) a jaké 
mu přísluší R-věty a S-věty. Naléhavě doporučujeme při každé příležitosti ověřovat 
pravidla, která byla vydána pro přiřazení symbolů a používání R- i S- vět. Nejsou, 
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bohužel, soustředěna na jediném místě v opakovaně citované vyhlášce 

č. 232/2004 Sb. [7]. A i když pravidla pro používání S- vět jsou relativně velmi volná, 

přece jenom i při jejich použití platí jistá pravidla, která nelze opomíjet. Opět, 

bohužel, tato pravidla nejsou nikde soustředěna a můžeme jen doporučit 

prostudovat příslušnou Přílohu k vyhlášce č. 232/2004 Sb. [7], kde je u každé S- věty 

uvedeno, kdy je její použití povinné a kdy doporučené.  

4 Název NH 

V obecné poloze je název NH dosti podstatně omezen. Vyplývá to z § 20 odst. 

9 zákona, podle kterého nelze u nebezpečných přípravků (a tedy i u nebezpečných 

NH) uváděných na trh nebo do oběhu, používat např. nápisy: „netoxický“, 

„neškodný“, „neznečišťující“, „ekologický“, „eko“ nebo jakékoli jiné informace, 

uvádějící, že látka nebo přípravek nejsou nebezpečné nebo informace, které mohou 

vést k podcenění nebezpečnosti látky nebo přípravku. 

5  Tvorba dokumentů o přípravku (NH) 

Souhrnně platí zásada, že mezi všemi dokumenty o NH nesmí být rozpor. 
Současně je si třeba uvědomit, že pro různé dokumenty, vypracovávané pro 

přípravek (NH) platí různé předpisy, které se překrývají. Podle našich zkušeností 

nejsou v rozporu; nikde jsme nenašli jejich taxativní výčet a popis jejich 

současného uplatnění.  

5.1 Bezpečnostní list 

Pokud se výrobce či dovozce úspěšně zhostil úkolů, obsažených 

v předchozích krocích, má hotov bod 2 a 15 bezpečnostního listu a může snadno 

vyplnit i body 11 a 12. Pak zbývá pouze doplnit „obecné“ údaje např. o první pomoci, 

o opatřeních při náhodném rozlití, o zacházení a nakládání s NH, resp. jaká 

organizační a technická opatření je třeba realizovat k minimalizaci rizika. Podle jiných 

předpisů může doplnit klasifikaci odpadů a klasifikaci pro přepravu po železnici, 

silnici apod. Mnohé z těchto údajů lze převádět z jednoho listu do jiného 

a pozměňovat jejich „přísnost“ podle poznaných vlastností (nebezpečnosti) NH. 

Údaje, získané při klasifikaci látek (komponent) NH by měly odstranit většinu rozpaků 

při vyplňování bezpečnostních listů.  
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Je třeba ještě uvést, že vypracovat bezpečnostní list je povinností výrobce 

nebo dovozce pro každou nebezpečnou látku a nebezpečný přípravek. Dále pak 

pro přípravek, který obsahuje více než 1 % alespoň jedné nebezpečné látky (s 

výjimkou přípravků plynných). Takový přípravek zpravidla nemá žádnou 

nebezpečnou vlastnost. Podrobnosti jsou v § 23 zákona. A dále pro přípravek, který 

obsahuje látku, pro kterou je stanoven expoziční limit pro pracovní prostředí. 

5.2 Etiketa 

Na etiketě, v některých případech, může být více údajů, než v bezpečnostním 

listu. Souvisí to s tím, že na etiketu se vztahuje mnohem více předpisů, než jen 

zákon a prováděcí vyhlášky k němu. Domníváme se, že stojí za to uvést výčet těch 

ustanovení zákona, prováděcích předpisů k němu a dalších předpisů, které se na 

etiketu vztahují. Pomineme při tom obecná pravidla, obsažená v § 20 a 21 zákona. 

Kromě údajů v těchto paragrafech obsažených může být text etikety ovlivněn těmito 

ustanoveními.  

1) Omezení označování obalů, jejichž obsah nepřesahuje 125 ml podle § 8 odst. 3 

vyhl. č. 232/2004 Sb. Viz výše. 

2) Zvláštní označování některých skupin nebezpečných látek a nebezpečných 

přípravků podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 232/2004 Sb. Jde o:  

Lahve na přepravu plynů; nádoby pro propan, butan nebo LPG; kovy 
v celistvé formě; lahve na přepravu plynné směsi; lahve pro přípravky 
s odorizovaným propanem, butanem nebo LPG pokud jsou v nádobách; 
slitiny, přípravky s polymery, přípravky s eleastomery; přípravky 
klasifikované větou R 65  

3) Další povinné označení výrobků, které obsahují látky vyjmenované v Příloze č. 10 

k vyhlášce č. 232/2004 Sb. Takto specificky (konkrétní nápis je předepsán) musí 

být označovány: 

Barvy a laky s obsahem olova >0,15 % hmotnosti kovu; lepidla s obsahem 
kyanakrylátu; přípravky obsahující isokyanáty; přípravky obsahující 
epoxidové složky o průměrné molekulové hmotnosti ≤ 700; přípravky 
prodávané spotřebiteli s aktivním chlorem o obsahu ≥ 1%; přípravky pro 
pájení obsahující kadmium a jeho slitiny; přípravky, obsahující látky 
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v koncentraci ≥ 1%, které ještě nejsou plně otestovány; přípravky, které 
nejsou klasifikovány jako senzibilizující, ale obsahující senzibilizující látku 
v koncentraci ≥ 0,1 % nebo v koncentraci podle Seznamu; přípravky 
s halogenovanými uhlovodíky – kde není bod vzplanutí či je nad 55 °C - 
s obsahem více než 5% hořlavých nebo vysoce hořlavých látek; přípravky 
obsahující látku s přiřazenou větou R 67, je-li celková koncentrace těchto 
látek přípravku ≥ 15%; přípravky s cementy – je-li obsah rozpustného 
chrómu (VI) ≥ 0,0002 % celkové hmotnosti – pokud již nejsou označeny 
R 43; přípravky, které nejsou klasifikovány, ale obsahují nebezpečnou látku, 
pro kterou je stanovena PEL v individuální koncentraci ≥ 1 % hmotnostní 
(0,2% objemových pro plynné). 

4) Jiné hygienicky významné označení pro obaly určené k prodeji spotřebiteli podle 

§19 odst. 2 písm. a) a b) zákona. (Týká se označení pro nevidomé a uzávěrů 

odolných proti otevření dětmi – viz výše). 

5) Zvláštní úprava obalů přípravků obsahujících > 3 % methanolu nebo > 1 % 
dichlormethanu, které jsou určeny k prodeji spotřebiteli, a to podle § 3 odst. 1 b) 

vyhlášky č. 232/2004 Sb.  

6) Zvláštní označení aerosolového rozprašovače podle přílohy č. 1 k nařízení 

vlády č. 194/2001 Sb., kromě výstražných symbolů nebezpečnosti, R-vět a S-vět.  

7) Zvláštní označení obalu podle § 20 odst. 1 písm. h) zákona č. 120/2002 Sb., 

o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně 

některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů:  

8) Zvláštní označení obalu podle § 31, odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve 

znění pozdějších předpisů: 

9) Zvláštní označení obalu podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 355/2002 Sb., kterou se 

stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů 

znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících 
organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzínu. Týká se 

zejména NH, proto uvádíme podrobnosti: 

Štítky a průvodní technická dokumentace obsahuje mimo jiné tyto údaje: 
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Hustota produktu (g/cm3): 
Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu):  
Obsah celkového organického uhlíku (kg/kg produktu):  
Obsah netěkavých látek (% objemu):  

V případě nátěrových hmot pak např.: 

Hustota produktu (g/cm3): 
Obsah netěkavých látek – sušiny (% objemu):  
Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu):  
Objemová sušina směsi u dvoukomponentních nátěrových hmot (% objemu): 
Obsah celkového organického uhlíku (kg/kg produktu):  

V případě ředidla, tvrdidla, tmelu, tužidla, katalyzátoru pro nátěrové hmoty a 
jiné přípravky: 

Hustota produktu (g/cm3):  
Obsah celkového organického uhlíku (kg/kg produktu):  

5.3 Příbalový leták a propagační (firemní, komerční) leták 

Za zmínku stojí zejména § 21 odst. 5 zákona. Požaduje se, aby nebezpečné 

přípravky určené k nabízení spotřebiteli, byly opatřeny návodem k použití a pokyny 

pro předlékařskou první pomoc, které mohou být uvedeny místo na obalu nebo štítku 

v příbalovém letáku. Příbalový leták a zejména pak propagační, firemní, komerční, 

katalogová a jiná dokumentace nesmí obsahovat údaje, které by byly v rozporu 
s bezpečnostním listem, nebo etiketou. Takto pregnantně to ovšem v předpisech, 

které se vztahují k chemickým látkám a přípravkům, uvedeno není.  

6 Oznámení přípravku (NH) 

Shrnujeme: 

1) Povinnost registrace, vztahující se na tzv. nové látky, se netýká přípravků.  

2) Před uvedením přípravků na trh nebo do oběhu musí výrobce nebo dovozce splnit 

tyto požadavky (úkoly): 

a) Vypracovaný bezpečnostní list nebezpečné látky a nebezpečného přípravku, 

které se uvádí na trh poprvé, je výrobce nebo dovozce povinen poskytnout 
v elektronické podobě - ve smyslu ustanovení § 23 odst. 7 zákona č. 356/2003 Sb. - 

Ministerstvu zdravotnictví, a to na oddělení Registru chemických látek. (Tel.: 

267 082 229, e-mail: regist@szu.cz) Tuto povinnost je třeba splnit do 30 dnů ode 
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dne, kdy byla látka nebo přípravek poprvé uveden na trh. U přípravků, které nejsou 

nebezpečné, je tomu poněkud jinak. (Viz dále.) Zdůrazňujeme, že dodání 

bezpečnostního listu na výše zmíněné oddělení neznamená ani jeho „registraci“, ani 

jeho schválení. Toto oddělení bezpečnostní listy neposuzuje a nekontroluje. Za 

správnost údajů v nich obsažených odpovídá ten, kdo látku či přípravek uvádí na trh. 

(I v případě výrobků dovážených pouze pro potřebu dovozce je dovozce právnickou 

osobou, uvádějící výrobek na trh.)  

b) Vypracovaný bezpečnostní list nebezpečné látky a nebezpečného přípravku, 

které výrobce nebo dovozce uvádí na trh nebo do oběhu, je dále povinen 

poskytnout - ve smyslu § 23 odst. 2 zákona – při prvém předání jiné osobě. 

I v tomto případě je tomu u přípravků, které nejsou nebezpečné, poněkud jinak. (Viz 

dále.)  

c) Bezpečnostní list se při dovozu nebo vývozu nebezpečné látky nebo 

nebezpečného přípravku se předkládá rovněž celnímu úřadu. 

d) Pro přípravky, které sice nejsou nebezpečné, ale obsahují více než 1 % látky 

(látek) která (které) je (jsou) nebezpečná(é) anebo látky (látek), pro kterou (které) je 

(jsou) stanoven přípustný expoziční limit (což neplatí pro přípravky plynné) musí být 

bezpečnostní list vypracován, jakoby šlo o přípravek nebezpečný. Takový 

bezpečnostní list je výrobce nebo dovozce povinnen poskytnout - ve smyslu § 23 

odst. 3 zákona - bezplatně na vyžádání při prvém předání takového listu jiné osobě, 

ale ve smyslu § 23 odst. 7 zákona není výrobce ani dovozce povinnen jej předložit 

Ministerstvu zdravotnictví. (Toto jsou ony výjimky, na něž jsme upozorňovali pod 

písm. a) a b).  

e) Posléze se na výrobce či dovozce vztahuje i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, v platném znění. Ve smyslu tohoto zákona jsou povinni řádně 
informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků resp. tyto 

vlastnosti vhodnou formou označit (v podrobnostech viz zejména § 9 odst. 1 a § 10 

odst. 1 a 2 cit. zákona). Pokud takové informace budou poskytovány písemně, musí 

být v českém jazyce (v podrobnostech viz § 11 cit. zákona).  

f) Podle dnes platných předpisů - na druhé straně - není třeba k návrhům 

bezpečnostních listů na látky i přípravky, stanovisko hlavního hygienika, ani 

kterékoliv krajské hygienické stanice. Stejně tak – z hlediska ochrany zdraví při práci 
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- není třeba pro výrobky, na něž se vztahuje zákon, ani „schválení“, „povolení“ apod. 

dalšího orgánu, pokud jde o uvádění na trh nebo do oběhu.  

g) Poněkud jiná ustanovení platí u přípravků biocidních. Na biocidní přípravky 

se vztahují ustanovení zákona č. 120/2002 Sb. [10]. Tyto přípravky vyžadují 
povolení k uvedení na trh (dále jen „žádost“), které vydává Ministerstvo 

zdravotnictví, a to oddělení Registru chemických látek. Žádost, ve smyslu § 4 

odst. 2 písm. c) zákona č. 120/2002 Sb. [10] obsahuje i bezpečnostní list. Osnovu 

formuláře o Ohlášení biocidního přípravku ve smyslu § 35 zákona č. 120/2002 Sb. 

(dále jen „registrační formulář“) lze najít na internetu Ministerstva zdravotnictví, 

včetně povinných příloh k žádosti. I v tomto případě – podobně jako při předkládání 

bezpečnostních listů nebezpečných látek a nebezpečných přípravků podle zákona - 

Ministerstvo zdravotnictví bezpečnostní listy, návrhy etiket ani návody k použití, 

přiložené k žádosti resp. k ohlášení biocidních přípravků neposuzuje 
a nekontroluje. Za správnost a úplnost údajů v nich obsažených plně odpovídá ten, 

kdo je uvádí na trh. Závěrem uvádíme ještě toto: předkládání bezpečnostních listů 

ministerstvu zdravotnictví podle zákona nenahrazuje předložení listu podle zákona 

č. 120/2002 Sb.  
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CO NOVÉHO PŘINÁŠÍ SMĚRNICE KOMISE 2004/73/ES A JEJÍ 
TRANSPOZICE DO ČESKÉHO PRÁVNÍHO ŘÁDU.  

 

WHAT IS NEW IN THE COMMISSION DIRECTIVE 2004/73/EC AND THE 
PROCESS OF ITS TRANSPOSITION TO THE CHZECH LEGISLATION? 

 
Alexandr Fuchs 
Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství, Šrobárova 48, 100 42 
Praha 10, tel.: 267 082 638, kimfuchs@szu.cz,  
 

SOUHRN 
Směrnice 2004/73/ES provedla reklasifikaci asi 400 chemických látek 
a novou klasifikaci asi 400 dalších látek, dosud nezařazených do 
Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek. Kromě toho 
zavedla nebo novelizovala několik metod na stanovení některých 
nebezpečných vlastností. Jako členové EU jsme povinni ji transponovat do 
českého právního řádu tak, aby nabyla účinnosti nejpozději do 
31. 10. 2005. (To se musí stát především novelou vyhl. č. 232/2004 Sb., 
ale i dalších předpisů.) Dosavadní klasifikace některých často 
používaných látek (toluen, zinek a jeho sloučeniny) bude velmi podstatně 
pozměněna. Bude podána informace o stavu této problematiky v květnu 
2005 s ohledem na suroviny používané pro výrobu nátěrových hmot. 
Klíčová slova: Výrobci a dovozci NH, chemické látky, chemické 
přípravky, klasifikace nebezpečných látek, předpisy,  
 

SUMMARY 
In the Directive 2004/73/EC about 400 chemical substances were 
reclassified and another 400 substances were newly classified (those not 
included to the List of chemical substances mandatorily classified as 
dangerous). Some methods for the determination of the hazardous 
properties of substances have to be amended or replaced to the Directive. 
As the EU member state we are committed to apply this Directive into the 
Czech legislation affective as from 31 October 2005 at the latest. Recent 
classification of some commonly used substances (toluene, zinc and its 
compounds) will be significantly amended. Information about this problem 
will be presented this May with respect to chemicals used in production of 
painting materials. 
Key words: producers or importers of painting materials, chemical 
substances, chemical preparations, classification of dangerous 
substances, legislation,  
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1. Úvod 

Původní Směrnice Rady 67/548/EHS [1], byla opakovaně novelizována 

a mnohokrát bylo její znění přizpůsobeno technickému pokroku. Směrnice Komise 

2004/73/ES [2] je dvacátým devátým přizpůsobením původní směrnice 67/548/EHS. 

Trend nepravidelného – a mnohdy – velmi podstatného – rozšiřování obsahu 

původní směrnice z r. 1967 má v Evropské unii mnohaletou tradici. Přizpůsobením 

technickému pokroku (což je termín, které české právo dosud nezná) se nemění 

zásadní a základní ustanovení „staré“ směrnice; představuje zejména novelizaci 

a rozšiřování seznamů nebo postupů, v původní směrnici obsažených a novelizaci 

metod, původní směrnicí vyhlášených. Tak je tomu i v tomto případě. Jak je to 

u Směrnic Komise obvyklé, obsahuje i datum, do kterého jsou členské státy povinny 

ji transponovat do svých národních předpisů, do národního právního řádu. Tento 

termín byl stanoven na 31. říjen 2005, a ten je povinna respektovat i Česká 

republika. Jsme informováni, že ty ústřední správní úřady, které musí „své“ předpisy 

do zmíněného termínu novelizovat, ukončují v dubnu vnitřní připomínkové řízení, 

popř. zahajují vnější připomínkové řízení. Lze tedy předpokládat, že – nedojde-li 

k dramatickým zvratům – může být novela příslušných vyhlášek vydána v září – říjnu 

2005, a že „evropský termín“ bude splněn. Pokládáme za nutné podtrhnout, že tento 

trend je trvalý a v budoucích létech můžeme očekávat další a další „vydání“ 

přizpůsobující původní směrnici technickému pokroku. Podle našich zkušeností se 

tento trend bude spíše zrychlovat tak, jak se nutně musí zmenšovat rozdíl mezi 

rozsáhlým seznamem existujících nebezpečných látek a relativně „útlým“ Seznamem 

závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek. 

2. Obsah Směrnice Komise 2004/73/ES [2] 

Směrnice Komise 2004/73/ES mění a doplňuje původní Směrnici Rady 

67/548/EHS ve dvou částech, a to v Příloze I, která obsahuje seznamy 

klasifikovaných nebezpečných látek, a v Příloze V, která uvádí metody k zjišťování 

jednotlivých nebezpečných vlastností.  

Novela Přílohy I obsahuje zejména náhradu dosud platné klasifikace (resp. 

„reklasifikace“) více než 400 závazně klasifikovaných nebezpečných látek, a novou 

klasifikaci více než 400 nebezpečných látek (resp. klasifikaci dosud závazně 

neklasifikovaných nebezpečných látek). Kromě toho vypouští 4 dosud klasifikované 
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nebezpečné látky a u tří dalších dosavadní položku rozděluje na dvě. Pro transpozici 

do českého právního řádu to znamená rozsáhlou novelizaci vyhlášky č. 232/2004 Sb. 

[3], kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

V novele Přílohy 5 se dosavadní metody B.1, B.2, B.4, B.31 a B.35 nahrazují 

novým zněním a doplňují metody A 21, B.42, B.43, C.21 a C.24. Poznamenáváme, 

že metody A se vztahují k hořlavosti a oxidační schopnosti, metody B 

k toxikologickým vlastnostem a metody C k vlastnostem, charakterizujícím 

nebezpečnost pro životní prostředí. Pro transpozici do českého právního řádu bude 

třeba změn tří vyhlášek, a to: vyhlášky č. 164/2004 Sb. [4], kterou připravuje 

Ministerstvo vnitra, dále vyhlášky č. 443/2004 Sb. [5], kterou připravuje Ministerstvo 

zdravotnictví, a konečně vyhlášky č. 222/2004 Sb. [6], kterou připravuje Ministerstvo 

životního prostředí.  

Protože metody novelizované v Příloze 5 se v podstatě týkají jen registrace 

nových látek (o registraci přípravků se dosud neuvažovalo), zajímá tato část novely 

jen velmi omezený okruh zájemců; předpokládáme, že mezi nimi nejsou výrobci 

a dovozci NH. Naopak novela Přílohy I se týká každého, kdo na trh nebo do oběhu 

uvádí nebezpečné přípravky (a také látky), a to prakticky všichni výrobci i dovozci 

nátěrových hmot jsou. Budeme se proto věnovat prakticky jen této problematice. 

3. Základní charakteristika reklasifikace a nové klasifikace látek 

Domníváme se, že hlavními znaky jak reklasifikace, tak nové klasifikace látek 

je široké (nové) uplatňování vlastnosti N (nebezpečnost pro životní prostředí) u látek 

dosud takto neklasifikovaných, dále podstatné snížení procentuálního obsahu látky, 

které ještě ovlivňuje klasifikaci přípravku jako celku (tzv. limity koncentrace). 

K takovému snížení došlo především u mnoha látek, používaných k ochraně rostlin 

tedy u pesticidů, ale i u některých komponent nátěrových hmot, jak bude uvedeno 

dále. Další častou změnou klasifikace podle limitních koncentrací je stanovení limitů 

i pro vlastnost N – nebezpečný pro životní prostředí, což v Dosavadním Seznamu 

prakticky nebylo uplatňováno. I v tomto případě to „postihlo“ některé z možných 

komponent nátěrových hmot, jak bude uvedeno dále. Konečně byla zpřísněna 

klasifikace některých plynných výrobků z ropy a dehtu. U nové klasifikace látek 

vystupuje do popředí doslova masové zařazení mezi nově závazně klasifikované 

nebezpečné látky velkého množství takových, které byly nově registrovány (mají tedy 
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číslo EINECS začínající 4). Často jde o směsi nebo reakční produkty, zřejmě dosti 

omezeného rozsahu použití. 

4. Závažné reklasifikace a nové klasifikace látek, které mohou být součástí 
nátěrových hmot  

Lze snadno pochopit, že kompletní výčet „zajímavých“ reklasifikací a nových 

klasifikací je při objemu více než 800 látek vyloučen. Uvedeme jen některé, podle 

našeho názoru, nejzajímavější (nejzávažnější) příklady. Protože je Směrnice rady 

2004/73/ES [2] řazena podle indexových čísel EU (dále jen č. EU), uvádíme je 

u jednotlivých látek proto, abychom umožnili jejich lepší vyhledání v dosud platném 

Seznamu závazně klasifikovaných nebezpečných látek. Předpokládáme ovšem, že 

v „našem“ novelizovaném seznamu bude řazení podle abecedy, jako dosud.  

4.1 Sloučeniny kovů 

Reklasifikovány byly dichromany - didraselný, amonný a sodný bezvodý i 

dihydrát (č. EU 024-002-00-6, 024-003-00-1, 024-004-00-7 a 024-004-01-4), které 

jsou nadále T+, N a O resp. E (dichroman amonný), s podstatným rozšířením R- 

a S-vět a změnou klasifikace podle limitních koncentrací ve směsích. (Již nad 

koncentraci 0,1 % jsou vesměs klasifikovány T, R 45-46-20.) Reklasifikovány byly 

dále sloučeniny kobaltu (chlorid – č. EU 027-004-00-5 a síran – č. EU 027-005-00-0), 

které jsou nadále T, N ale rovněž se změněnou klasifikací podle limitních 

koncentrací. Dále reklasifikovány a nově klasifikovány byly zinek a některé jeho 

sloučeniny. Tak konkrétně reklasifikován byl zinek ve formě prášku (č. EU 030-001-

00-1 pro pyroforický a 030-002-00-7 pro stabilizovaný). Nově je klasifikován také jako 

nebezpečný pro životní prostředí (N). U stabilizovaného prášku zinku je to jediná 

klasifikace, tzn. odpadla hořlavost! Chloridu zinečnatému (č. EU 030-003-00-2) byla 

přidána nebezpečná vlastnost Xn (při požití) a opět změněny hodnoty limitních 

koncentrací. Síran zinečnatý (č. EU 030-006-00-9) byl reklasifikován a jeho 

dosavadní Xi (dráždí oči a kůži) bylo změněno na Xn, ale dráždivost pro oči byla 

zpřísněna na R 41 – Nebezpečí vážného poškození očí. Nová klasifikace se dále 

týká těchto sloučenin zinku: fosforečnan zinečnatý (č. EU 030-011-00-6) a oxid 

zinečnatý. (č. EU 030-013-00-7). Oba jsou nyní klasifikovány N, R 50/53. 

K reklasifikaci došlo dále u mnoha sloučenin kadmia (obecně č. EU 048-001-00-5), 

a to především změnou klasifikace podle limitních koncentrací, kde je vzata v úvahu 
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i vlastnost N. Změněnou klasifikaci mají i organocíničité sloučeniny (trimethyl-, 

triethyl-, tripropyl- a tributylciničité sloučeniny), opět, jako v předchozím případě, 

změnou klasifikace podle limitních koncentrací zejména pro vlastnost N. 

4.2  Rozpouštědla 

Drobně byl reklasifikován cyklohexan (č. EU 601-017-00-1), a to změnou 

v S-větách. Velmi podstatné změny doznal toluen (č. EU 601-021-00-3), který je 

nadále klasifikován F, Xn, ovšem s tím, že nově jde o karcinogen kat. 3 a zpřísněny 

byly R- věty: R 11-38-48/20-63-656-67! Reklasifikován byl i mezitylen (č. EU 601-

025-00-5), nadále klasifikovaný Xi, N s podstatným snížením klasifikace podle 

limitních koncentrací. Ke změnám došlo i u n-hexanu (č. EU 601-037-00-0) Nadále je 

F, Xn, N, ale podstatně byl zpřísněna klasifikace podle limitních koncentrací, která se 

nově týká i vlastnosti N. Do této skupiny jsme zařadili i nonylfenol a rozvětvený 

nonylfenol (č. EU 601-053-00-8), jehož používání v mnoha jiných přípravcích je 

prakticky zakázáno, ale zákaz se netýká NH (blíže o tom vyhláška č. 221/2004 Sb. 

[7]). Nadále je C, N, ale  s tím, že jde nově o látku toxickou pro reprodukci 3. 

kategorie s R-větami: R 22-34-62-63-50/53. 

4.3 Pryskyřice, plasty a změkčovadla 

Reklasifikován byl reakční produkt bisfenolu A a epoxidové pryskyřice (č. EU 

603-074-00-8), který je nadále Xi, N avšak se zpřísněnou klasifikací podle hodnot 

limitních koncentrací, která se vztahuje i na vlastnost N. Reklasifikaci neušly ani 

některé akryláty a methakryláty, a to především podstatnou změnou (zpřísněním) 

klasifikací podle limitních koncentrací, která se nově týká i vlastnosti N. Do této 

skupiny jsme zařadili i ftaláty. Našli jsem reklasifikaci u dialylftalátu (č. EU 607-086-

00-1), kde byla klasifikace podle limitních koncentrací vztažena i na vlastnost N s tím, 

že již od 0,25 % je nebezpečný pro životní prostředí s větou R 52/53.  Nová 

klasifikace se dále týká benzylbutylftalátu /BBP/ (č. EU 607-430-00-3) který je 

klasifikován T, N, je toxický pro reprodukci 2. kategorie a má přiřazeny R-věty: R 61.-

62-50/53 bez udání limitních koncentrací. 

4.4 Jiné látky 

Reklasifikován byl chlornan sodný (indexové číslo 017-011-00-1), který 

k dosud platné klasifikaci C přibírá i klasifikaci N s R-větami: R 31-34-50. 
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5. Limity koncentrace 

Z hlediska klasifikace přípravků – kromě již zmíněného zavedení limitních 

koncentrací pro vlastnost N - je dosavadní snížení procentuálního obsahu některých 

látek, které mohou ovlivňovat klasifikaci přípravku, doslova revoluční změnou 

zejména u přípravků na ochranu rostlin, tedy - většinou - mimo oblast NH. Uvedeme 

některé příklady, aby si bylo možno učinit představu o tomto – doslova zemětřesení – 

při postupu klasifikovat přípravek jako celek.  

Tak např. mnohé organické sloučeniny fosforu, klasifikované velmi různě, 

např. T+, N, Xn, N apod. si podrží vlastnost N i při koncentraci v přípravku 0,0025 % 

až 0,025 % nebo dokonce 0,00025 % – 0,0025 %. Extrémní výjimkou je – zřejmě – 

ETION (ISO) /O,O,O',O'-tetraethyl S,S'-methylendi(fosfodithioát) dietion/  (č. EU 015-

047-00-2), který udílí přípravku klasifikaci R 52/53 (tzn. nebezpečný pro životní 

prostředí bez symbolu N) již při koncentraci 0,000025 % až 0,00025 %! Nebo již 

zmíněné sloučeniny kobaltu (chlorid – č. EU 027-004-00-5 a síran – č. EU 027-005- 

00-0), které jsou nyní T, N, udílí klasifikaci T od koncentrace 0,01 % v přípravku. 

Velmi podobné je to u sloučenin kadmia. Přípravek obsahující již zmíněný chlorid 

zinečnatý (č. EU 030-003-00-2), bude klasifikován větou R 52/53 (nebezpečný pro 

životní prostředí bez symbolu N) při koncentraci od 0,25 % do 2,5 %. Velmi rozdílné 

je to u již zmíněných organocíničitých sloučenin. Tak např. tributylcíničité sloučeniny 

udílí přípravku klasifikaci Xn, R 22-48/20/22-52/53 od koncentrace 0,25 % do 1 %.  

 

 

6. Závěr 

Shrnujeme: 

1) Chtěli bychom výrobce i dovozce NH znovu upozornit na to, že ke změnám 

klasifikací látek bude docházet často, můžeme říci zákonitě, a to především směrem 

ke zpřísnění klasifikace. To samozřejmě ovlivní i klasifikaci přípravků. 

 

2) Podle našich zkušeností se u látek bude stále častěji hodnotit 

i nebezpečnost pro životní prostředí (symbol N, ale i bez symbolu N s větou 
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R-52/53), což v některých případech může hrát rozhodující roli při širokém používání 

některých NH. (Příkladem může být zinek a jeho sloučeniny.) 

3) Novelizace příslušných předpisů v ČR bude vždy opožděná, řádově do 

několika měsíců ode dne, kdy předpis uveřejní Úřední věstník EU. Pokládáme tedy 

za velmi účelné sledovat – od května 2004 již na internetu i v písemné formě 

publikované – české překlady Směrnic EU. Umožní to v předstihu řešit mnohdy 

nelehké technologické úkoly. 

 

4) Pokládáme za potřebné ještě připomenout, že klasifikaci ani označování 

přípravků nikdo předem neschvaluje a nekontroluje; odpovědnost za chyby je na 

bedrech výrobců a dovozců.  
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PŘÍPUSTNÉ EXPOZIČNÍ LIMITY (PEL) CHEMICKÝCH LÁTEK V ČR 
(KOMENTÁŘ K METODICKÉMU NÁVODU NA POSTUP PŘI STANOVOVÁNÍ 

PEL) 
 

PERMISSIBLE EXPOSURE LIMITS (PELs) OF CHEMICAL SUBSTANCES 
IN THE CZECH REPUBLIC 

(COMMENTARY TO METODOLOGICAL PROCEDURE OF SETTING PELS) 
 
Miroslava Hornychová 
Centrum pracovního lékařství, Státní zdravotní ústav, Praha, mhornych@szu.cz 

 
Summary 

Exposure limits for dangerous substance in working environments have played a 
major part in the control of occupational disease. History of the setting PELs in 
the world, EU and in Czech republic will be presented in this lecture. In 1991, the 
first set of 27 indicative limit values (ILVs) was proposed by the European 
Commission (EC). The Scientific Committee on Occupational Exposure Limits 
(SCOEL) plays a key role in setting OELs in the EU. Our Government Regulation 
No. 178/2001 Coll., contains occupational exposure limits (OELs) for 308 
chemical substances and 67 dust items. For chemical substances not mentioned 
in the Government Regulation No.178/2001 Coll. are recommended OELs by the 
Centre of Occupational Health, the National Institute of Public Health. 

Key words: OEL, permisible exposure limit, PEL, TWA, MAC, STEL, 
SCOEL 

 

 

Úvod – co je to expoziční limit 
V roce 1977 definovala Mezinárodní organizace práce expoziční limit, jako 

koncentraci nebezpečné látky v pracovním ovzduší, která obvykle (pokud bude 

dodržována) nezpůsobí poškození zdraví při dlouhodobé pracovní expozici trvajíccí 

8-10 hod denně tj. 40hodin týdně; státní orgány, které stanovují tyto limity musí brát 

v úvahu, že tyto limity nezaručují úplnou bezpečnost pro všechny pracovníky neboť 

limit nelze stanovit jako hranici, která dějí koncentraci na bezpečnou a nebezpečnou. 

Přípustné expoziční limity (PEL) jsou celosměnové časově vážené 
průměry koncentrací plynů, par nebo aerosolů v pracovním ovzduší, jimž mohou 

být podle současného stavu znalostí vystaveni zaměstnanci při osmihodinové 

pracovní době, aniž by u nich došlo i při celoživotní pracovní expozici k poškození 

zdraví, k ohrožení jejich pracovní schopnosti a výkonnosti. Výkyvy koncentrace 
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chemické látky (CHL) nad hodnotu přípustného expozičního limitu až do hodnoty 

nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) musí být v průběhu směny 
kompenzovány jejím poklesem tak, aby nebyla hodnota přípustného expozičního 

limitu (PEL) překročena.  

Toto posouzení nemůže být použito pro kratší pracovní dobu než 8 hodin, 

(minutová koncentrace takto vypočítaná by mohla být smrtelná).  

PEL platí za předpokladu, že zaměstnanec je zatěžován tělesnou prací, při 

které jeho průměrná plicní ventilace nepřekračuje 20 litrů za minutu, a doba 
výkonu práce nepřesahuje 8 hodin.  

Zásady při úpravách PEL:  

Při vyšší plicní ventilaci (tzn. při vyšší fyzické námaze) se posuzuje, o kolik je 

při práci překročena hodnota plicní ventilace, zda jde o práci trvalou nebo 

přerušovanou, zda je současně práce delší než 8 hodin, zda se provádí současně za 

nevyhovujících podmínek. Při hodnotě plicní ventilace 40 litrů za minutu odpovídá 

hodnota PEL 50 % hodnotě PEL platné pro plicní ventilaci 20 litrů za minutu; pro 

plicní ventilace mezi 20 a 40 litry za minutu se vypočte hodnota PEL lineární 

interpolací.  

Při delší pracovní době - se zjišťuje: o kolik hodin je pracovní směna 

prodloužena; jaký charakter působení na lidský organismus má CHL; jaký je 

zdravotní stav zaměstnanců; zda se současně vyskytuje více škodlivin nebo se práce 

provádí za nepříznivých mikroklimatických podmínek nebo jde o těžkou fyzickou 

práci.  

Nevyskytují-li se faktory, které by negativně ovlivnily míru rizika, upraví se PEL takto: 

t
PELPELt

*8
=  

kde PELt - je nová hodnota PEL pro pracovní dobu trvající t hodin. 
 t - je pracovní doba v hodinách. 

Nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) CHL v pracovním ovzduší jsou 

koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném časovém úseku 
pracovní směny vystaven. S ohledem na možnosti chemické analýzy lze při 

hodnocení pracovního ovzduší porovnávat s nejvyšší přípustnou koncentrací dané 

CHL časově vážený průměr koncentrací této CHL po dobu nejvýše 10 minut. 
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Nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) a přípustné expoziční limity (PEL) 

CHL, zásady pro stanovení přípustných expozičních limitů směsí CHL a dále 

základní zásady hodnocení inhalační expozice a strategie měření škodlivin 

v pracovním ovzduší jsou upraveny v příloze č. 2 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 

v platném znění  

HISTORIE PEL VE SVĚTĚ 

První expoziční limit pro pracovní prostřdí je z roku 1883 – byl doporučen 

v Německu pro oxid uhelnatý. První seznam expozičních limitů (MAK) pro 12 látek 

vydává SSSR v roce 1930. V roce 1947 vydala the American Conference of 

Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) svůj první - threshold limit values 

(TLVs). 

Co se týká názvosloví, většinou se používá chemických názvů Mezinárodní 

unie čisté a aplikované chemie (IUPAC), ale řada států dává přednost běžným 

(triviálním) názvům, např. chloroform. V seznamech je téměř vždy uvedeno číslo 

podle Chemical abstract services (CAS) - zavedeno v ACGIH roku 1982, Austrálie 

1983, SRN 1984, Holandsko 1985. U nás až po přijetí nařízení vlády č. 178/2001 

Sb., v platném znění.  

Co se týká terminologie nejvyšší přípustné koncentrace (dříve NPK-P – mezní) 

se vyjadřují jako krátkodobé expoziční limity, STEL= Short – term exposure limits, 

(USA), MEL = maximum exposure limit (ANGLIE). Řada zemí má dva seznamy 

expozičních limitů pro pracovní ovzduší, limity v jednom seznamu mají zákonnou 

moc a ve druhém seznamu jsou hodnoty pouze doporučené. 

U nás jsou to koncentrace látek, kterým nesmí být zaměstnanec v žádném 
časovém úseku pracovní směny vystaven. S ohledem na možnosti chemické 

analýzy – jak jsme již uvedli - lze při hodnocení porovnávat časově vážený průměr 

koncentrací tétochemické látky po dobu nejvýše 10 minut. Ve světě často platí tato 

„mezní“ hodnota maximálně pro čtyři expozice do patnácti minut za směnu 
s odstupem nejméně jednu hodinu mezi jednotlivými expozicemi.  

Tabulka 3. Počet látek pro které jsou schváleny PEL v některých zemích. 

Austrálie SRN Čína Rusko EU USA/ACGIH 

603 905 411 1336 63 674 



 

 346

PEL v EVROPSKÉ UNII 

Směrnice Rady č. 78/610/EHS, o sbližování právních a správních předpisů 

členských států o ochraně zdraví pracovníků vystavených monomeru vinylchloridu, 

stanovuje první limitní hodnoty pro koncentraci monomeru vinylchloridu pro 1 a 

8 hod. týden, měsíc a rok (8, 7, 6, 5, 3 ppm)  

První seznam expozičních limitů – směrné limitní hodnoty (indicative limit 

values - ILVs) byl přijat směrnicí komise 91/322/EHS, (měnila směrnici 80/1107/EHS 

o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a 

biologickým činitelům při práci). V seznamu bylo 27 CHL (nikotin, kyselina mravenčí, 

octová, pikrová a šťavelová, metanol, acetonikril, naftalen, nitrobenzen, resorcin, 

dietylamin, pyridin, oxid uhličítý, kyanamid, hydroxid vápenatý, oxid uhličitý a dusný, 

sirník fosforečný, platina, brom, chlorid fosforečný, pyretrum, baryum, stříbro a cín). 

Směrnice byla třikrát novelizována (Směrnicemi 96/94/ES, 98/24/ES a naposledy 

2000/39/ES). V současné době je v EU 63 limitních hodnot pro CHL. „Limitní 

hodnotou expozice na pracovišti“ se rozumí, časově vážený průměr koncentrace 

CHL ve vzduchu v dýchací zóně pracovníka ve vztahu k určenému referenčnímu 

období. 

Tyto limity doporučuje vědecký výbor pro pracovní limity CHL (Scientific 

Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents = SCOEL), který 

byl zřízen rozhodnutím Komise 95/320/ES. Výbor navrhuje průměrné koncentrace 

rozložené na dobu osmi hodin (TWA), limitní hodnoty krátkodobé expozice (STEL) 

a biologické limitní hodnoty. 

Výbor se skládá nejvýše z 21 členů, zastupujích celou škálu vědeckých 

specializací nezbytných pro splnění mandátu (zejména chemii, toxikologii, 

epidemiologii, pracovní lékařství a hygienu při práci) a obecné schopnosti v oblasti 

stanovení limitních hodnot expozice při práci. 

Komise jmenuje členy výboru po konzultaci s jednotlivými členskými státy a 

přitom dbá na to, aby byly zastoupeny různé specifické oblasti. Funkční období člena 

výboru je tři roky. Může být zvolen opakovaně. Po skončení funkčního období 

zůstávají členové výboru ve funkci, dokud nejsou nahrazeni. Seznam členů se má 

zveřejňovat v Úředním věstníku Evropských společenství. Výbor se obvykle schází 

čtyřikrát ročně. 
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Členské státy mají právo – pokud jde o přípustné expoziční limity - používat 

nebo přijímat další právní předpisy stanovující přísnější normy. Pokud členský stát 

zavede nebo změní svou limitní hodnotu expozice na pracovišti nebo svou 

biologickou limitní hodnotu pro určitý chemický činitel, uvědomí o tom Komisi a 

ostatní členské státy a předloží jim odpovídající vědecké a technické údaje. Komise 

přijme vhodná opatření. 

Na základě nezávislého vědeckého posouzení nejnovějších dostupných 

vědeckých údajů navrhne Komise po konzultaci s Poradním výborem pro 

bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci formou směrných limitních hodnot 

expozice na pracovišti, které budou stanoveny na úrovni Společenství. (v poradním 

výboru jsou zástupci komise, zaměstnavatelů a odborů -celkem 6 = tripartita)  

HISTORIE PEL V ČR 

První nejvyšší přípustné koncentrace (Tehdejší zkratka byla NPK) (pro 8 hod. 

pracovní dobu) škodlivých plynů, par a prachů v ovzduší pracovišť byly zveřejněny ve 

Směrnici Hlavního hygienika Ministerstva zdravotnictví č. 5/1954, o hygienických 

podmínkách pro výstavbu průmyslových podniků, která vyšla v roce 1954 ve sbírce 

Hygienické předpisy, svazek 3.  

 

Tabulka 1. Počet látek v tabulkách NPK-P v jednotlivých letech 

Rok  1954 1958 1963 1978 1985 2001 

Počet látek 22 22 60 100/26 135/33 308/66 

 

NPK (tedy jediná hodnota) byla stanovena pro aceton, amoniak, amylalkohol, 

anilin, benzen, fenol, fluorovodík, formaldehyd, chlor, kadmium, methanol, 

nitrobenzen, nitrózní plyny, olovo, oxid siřičitý, oxid uhelnatý, oxid uhličitý, rtuť, 

sirouhlík, sirovodík, toluen a trichlorethylen. Pouze u oxidu uhelnatého byly 

stanoveny různé koncentrace pro práci trvala-li 15, 30 a 60 minut. 

Další směrnice ve sbirce Hygienické předpisy vyšla v roce 1958 pod stejným 

číslem i názvem a v této oblasti byla nezměněna.  

V roce 1963 v informačním listu č. 5 vydal Hlavní hygienik Ministerstva 

zdravotnictví metodický pokyn o posuzování znečištění ovzduší pracovišť a pro 
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postup při povolování výjimek z NPK. Pokyn byl vydán „k překlenutí období, než 

bude vydán novelizovaný předpis a ke snaze sjednotit praxi hygienických stanic.“ 

Obsahoval dvě tabulky: 1. původních 22 látek, 2. 38 nových látek. Pokyn již bral 

v úvahu u některých CHL hodnoty průměrné a hodnoty mezní (tehdy NPK-P 

průměrné a NPK-P mezní).  

Teprve až v roce 1978 vychází směrnice č. 46 ve sbírce Hygienické předpisy, 

o hygienických požadavcích na pracovní prostředí, kde v oddíle IV, se nově definují 

NPK (takové koncentrace plynů, par a aerosolů, o nichž se podle současných 

vědeckých znalostí opodstatněně předpokládá, že nepoškodí zdravotní stav osob jim 

vystavených). Tato směrnice byla novelizována v r. 1985 směrnicí č. 66 sbírky 

Hygienické předpisy a znovu v roce 1990 směrnicí č. 77 sbírky Hygienické předpisy 

a platila až roku 2001.  

 

Tabulka 2. Porovnání hodnot některých látek v mg/m3 

Látka/Rok 1954 1958 1963 1978 1985 2001 

Aceton 800 800 800 800/4000 800/4000 800/1500

Amylalkohol 450 450 450 100/200 100/200 300/600 

Benzen 50 50 50 50/80 10/20 3/10 

1,2-butadien    500/2500 20/40 10/20 

Formaldehyd 5 5 5/10 2/5 0,5/1,0 0,5/1,0 

Toluen 400 400 200 200/1000 200/1000 200/500 

 

Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, v platném znění, zejména ve znění 

zákona č. 155/2000 Sb. v § 134c stanovuje, že povinností zaměstnavatele je 

zjišťovat, zda se na pracovištích vyskytují rizikové faktory a pokud ano, tak 

kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny 

na nejmenší rozumně dosažitelnou míru.  

Rizikovými faktory jsou faktory fyzikální (např. hluk, vibrace), chemické (např. 

rozpouštědla, karcinogeny), biologičtí činitelé (viry, bakterie, plísně) a nepříznivé 

mikroklimatické podmínky (např. extrémní chlad, teplo a vlhkost).  
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Stejný § zákoníku práce se zmiňuje, o tom, že vláda stanoví nařízením rizikové 

faktory pracovních podmínek, jejich členění, hygienické limity, způsob jejich 
zjišťování a hodnocení a minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnance.  

Tímto předpisem se stalo nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, v platném znění (změny nařízeními 

vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 Sb.). Obsahem tohoto předpisu jsou i expoziční 
limity pro chemické látky (CHL) a prach. § 14 - Hodnocení zdravotního rizika 
chemických faktorů a prachu – vyjmenovává, co je nutné sledovat, jsou-li 

zaměstnanci při práci vystaveni účinkům CHL nebo prachu: zjištění jejich přítomnosti 

a jejich nebezpečných vlastností, které mohou mít vliv na zdraví zaměstnanců, 

využití údajů z bezpečnostních listů, zjištění úrovně, typu a trvání expozice, popis 

technologických a pracovních operací s CHL nebo spojených s vývinem prachu, 

využití dat o přípustných expozičních limitech, nejvyšších přípustných koncentracích 

nebo ukazatelích biologických expozičních testů, apod. Toto nařízení také definuje, 

co jsou to přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace (definice 

jsou uvedeny v úvodní části našeho sdělení). 

Dalším právním předpisem, který pracuje s přípustnými expozičními limity je 
vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. Je to prováděcí předpis §§ 37, 39 a 

41 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, v platném znění. Chceme zdůraznit, že tato vyhláška obsahuje 

hiodnoty biologických expozičních testů, které – lze to tak uvést – jsou „druhou 

stranou mince“ pro přípustné expoziční limity.  

 

VYUŽITÍ PEL V ČR 

Jak ude dále uvedeno, používá tato vyhláška hodnot PEL a NPK-P ke 

klasifikaci prací. Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví 

zaměstnanců, se práce zařazují do čtyř kategorií.  

a) kategorie první - práce, při nichž podle současného poznání není 
pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví, 
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b) kategorie druhá - práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat 

jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, 

práce, při nichž nejsou překračovány stanovené hygienické limity, 

c) kategorie třetí - práce, při nichž jsou překračovány hygienické limity, 

expozice není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto 

limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní 
ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření; dále 

práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky 

významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za 

nemoci související s prací, 

d) kategorie čtvrtá - práce, při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které 

nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných 

opatření. 

Chemické látky 

Základním kritériem kategorizace prací spojených s expozicí osob CHL je 

hodnocení expozice podle naměřených koncentrací těchto látek v pracovním 

ovzduší v dýchací zóně osoby a jejich srovnání s kriteriálními hodnotami 
uvedenými pro jednotlivé kategorie v této vyhlášce. Dýchací ústrojí nemusí být 

jedinou cestou vstupu CHL do organismu, na expozici se může podílet i vstup 

zažívacím ústrojím a kůží. Také množství látky přijaté dýchacím ústrojím může 

výrazně kolísat zejména v závislosti na plicní ventilaci. Proto se berou v úvahu, vedle 

výsledků měření koncentrace CHL v pracovním ovzduší, také výsledky vyšetření 

osob pomocí biologických expozičních testů (BET) a schopnost některých látek 

pronikat do organismu jinými cestami vstupu, (např. neporušenou kůží).  

Do kategorie druhé se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány CHL: 

a) jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší 
než 0,3 jejich hodnot PEL, avšak nepřekračují hodnotu PEL ani hodnotu 
NPK-P  

b) pro něž je stanovena jen hodnota NPK-P, pokud se koncentrace 

v pracovním ovzduší pohybují mezi 0,3 - 1 NPK-P, avšak hodnotu NPK-P 
nepřekračují, 
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c) směsi CHL s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů 
celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých CHL v ovzduší 

z jejich hodnot PEL je vyšší než 0,3, ale nižší než 1, 

d) chemickým karcinogenům skupiny 1. a 2. a mutagenům skupiny 2., látkám 

toxických pro reprodukci skupiny 1. a 2 a dalším CHL označovaným větami 

R26, R27, R28 a jejich kombinacemi, větami R39, R42, R43, R45, R46 a R49, 

R60, R61 nebo nebezpečným látkám uvedeným ve vyhlášce č. 50/1997 Sb., 

(kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

chemických zbraní) poud práce s nimi nenáleží do kategorie vyšší. 

Do kategorie třetí se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány CHL: 

a) jejichž průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší překračují 
hodnotu PEL, avšak nepřekračují hodnotu NPK-P, (pokud pro danou látku 

není hodnota NPK-P stanovena, nepřekračují trojnásobek hodnoty jejího PEL),  

b) pro něž je stanovena jen hodnota NPK-P, pokud je hodnota NPK-P překročena, 

c) směsi CHL s předpokládaným aditivním účinkem, jestliže součet podílů 

celosměnových průměrných koncentrací jednotlivých CHL v ovzduší 

z jejich hodnot PEL je vyšší nebo roven 1, ale nižší než 2, 

d) pracovním procesům s rizikem chemické karcinogenity. 

Do kategorie čtvrté se zařazují práce, při nichž jsou překročeny kriteriální 

hodnoty pro zařazení do třetí kategorie. 

Prach 
PEL se vztahuje podle povahy prachu buď na hodnoty vyjádřené v mg/m3, nebo 

jde-li o vláknité prachy, na počet vláken/cm3.  

Do druhé kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány 

prachu, jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou 

vyšší než 30 % hodnoty PEL stanoveného pro tento druh prachu hodnotu PEL však 
nepřekračují. 

Do třetí kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány prachu, 

jehož průměrné celosměnové koncentrace v pracovním ovzduší jsou vyšší než 
hodnota PEL pro tento druh prachu avšak nepřekračují její trojnásobek. 
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Do čtvrté kategorie se zařazují práce, při nichž jsou osoby exponovány 

prachu, jehož koncentrace jsou vyšší než je uvedeno pro třetí kategorii. 

Práce s CHL, pro které nejsou stanoveny hodnoty PEL nebo NPK-P, se 

kategorizují individuálně na základě hodnocení jejich toxikologických vlastností a 

míry expozice při dané práci.  

POSTUP PRO STANOVENÍ PEL, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V PLATNĚM 
PŘEDPISE, V ČR 

Protože pro řadu CHL není stanoven expoziční limit, vydal hlavní hygienik ČR 

v prosinci 2004 Metodický pokyn k postupu stanovení PEL a NPK-P látek 
neuvedených v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., v platném znění. Metodický pokyn 

byl uveřejněnv částce 1/2005 Věstníku Ministerstva zdravotnictví. Jeho text uvádíme  

v nezkráceném znění: 

I. Stanovení PEL a NPK-P pro CHL nebo prach, pro něž nejsou tyto hodnoty 

uvedeny náleží podle § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., krajské 
hygienické stanici. 

II. Na základě žádosti krajské hygienické stanice, Centrum pracovního lékařství 

(CPL) SZÚ posoudí předložené podklady a navrhne hodnoty PEL a NPK-P. 

III. Krajská hygienická stanice stanoví na základě návrhu hodnoty PEL a NPK-P 

rozhodnutím.  
IV. Žádost o odbornou pomoc při stanovení hodnoty PEL a NPK-P v konkrétních 

podmínkách, obsahuje:  

1. Údaje o látce: 

a) název látky, číslo CAS nebo ES (EINECS, ELINCS, indexové číslo), BL,  

b) další závažné skutečnosti, které by mohly ovlivnit stanovení PEL (NPK-P) 

např. příměsi, obsah vody, pevných látek, event. rozpouštědel. 

2. Charakteristiku expozice na základě údajů o technologii a 

vlastnostech látky  

a) formy výskytu, vzhled: plyny a páry, aerosol, zda se jedná o produkt 

výchozí, meziprodukt či konečný výrobek, zda látka obsahuje příměsi, 

zápach apod., 
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b) technologie, charakteristika procesu, příčiny úniku CHL do prostředí, 

činnost pracovníků (konkrétně), při níž dochází k expozici včetně běžných 

údržbových prací, 

c) hygienickou charakteristiku provozu po stránce faktorů, které mohou 

ovlivnit účinek látky (např. teplota, relativní vlhkost, současná přítomnost 

jiných látek), 

d) počet exponovaných,  

e) expozice při dané práci a její úroveň (časové charakteristiky v průběhu 

pracovní směny, výkyvy v koncentracích směnnost, délka směn, obvyklý 

(předpokládaný) průběh v kalendářním roce), organizace práce, výčet a 

popis zvlášť rizikových operací - např. čištění a běžná údržba zařízení, 

další relevantní faktory ovlivňující podmínky expozice (např. zvýšená 

fyzická zátěž, obtížné mikroklimatické podmínky), současná přítomnost 

synergicky a nesynergicky účinkujících látek (např. žádá-li se PEL nebo 

NPK-P pro jedno z rozpouštědel současně uvést i vyskytující se další 

rozpouštědla apod.), 

f) výsledky měření: průměrné celosměnové hodnoty koncentrace a jak byly 

stanoveny resp. vypočítány, výsledky krátkodobých měření, uvést zdroj 

(podniková laboratoř, kontrolní orgán apod.) a použitou metodiku  

3. Údaje o subjektivních potížích a objektivních zjištěních zdravotního 

stavu exponovaných zaměstnanců, které by mohly souviset s expozicí dané 

látce (pokud je lze zjistit, zejména od lékaře vykonávajícího závodní preventivní 

péči). 

4. Jiné relevantní údaje, které jsou k dispozici, např. metabolity v moči 

a krvi, výsledky jiných biochemických vyšetření, genotoxikologická vyšetření a 

pod.  

V. Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství  
a) Zjistí a vyhodnotí pro danou látku lokální účinky na kůži, spojivky, dýchací 

cesty; po jednorázové či opakované expozici; možnost absorpce; 

systémové účinky akutní, kumulativní, karcinogenní, mutagenní, účinky na 

reprodukci, postižení jednotlivých orgánových systémů apod.; distribuční a 

metabolické charakteristiky,  

b) přípustné koncentrace nebo jiné analogické hodnoty v jiných státech  



 

 354

c) účinné koncentrace nebo dávky a to u člověka a z pokusů na zvířatech,  

d) srovnávací údaje chemicky nebo toxikologicky příbuzné.  

Na základě vyhodnocení SZÚ: 
a) navrhne hodnotu PEL a NPK-P pro konkrétní pracoviště do 3 měsíců, 

ve složitějších případech do 6 měsíců ode dne obdržení podkladů,  

b) uvede metody stanovení CHL v ovzduší a meze její detekce, 

c) navrhne způsoby stanovení CHL nebo jejích metabolitů v biologickém 
materiálu pokud jsou dostupné, 

d) uvede použité zdroje  

e) výsledky hodnocení s návrhem pro PEL a NPK-P dané látky zveřejní na 

intranetu hygienické služby. 

VI. Využití a ověření navržených hodnot - KHS bude sledovat pracoviště, resp. 

práci, pro které stanovila rozhodnutím PEL nebo NPK-P, po uplynutí 12 
měsíců sdělí CPL SZÚ zkušenosti s uplatněním stanovených hodnot.  

 

ZÁVĚR 

Pokusili jsme se podat komplexní přehled o vývoji, stavu i mnohých problémech 

expozičních limitů (přípustných expozičních limitů, nejvyšších přípustných 

koncentracích apod.) a také o jejich využití. Je zcela jasné, že látek, pro něž jsou 

PEL stanoveny, je jen omezený počet, navíc velmi různý v různých státech. Proto se 

i v ČR dospělo k názoru, že je třeba upravit postup, jak stanovovat nové hodnoty 

PEL – a ten jsme uvedli na závěr našeho sdělení. Protože zastupujeme Centrum 

pracovního lékařství, jemuž byl úkol navrhovat nové hodnoty PEL stanoven Hlavním 

hygienikem, rádi prokážeme tuto službu právnickým osobám, které mají problém 

s hodnocením rizika svých zaměstnanců a s porovnáváním naměřených hodnot 

s hodnotami PEL, resp. nemají možnost tyto otázky dořešit, protože PEL nejsou 

stanoveny. Stejný postup, který stanoví Metodický pokyn, mohou dodržet i výrobci 

NH, pokud by se rozhodli požádat o stanovení PEL. 
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BEZPEČNOSTNÍ LIST – VYHLÁŠKA č. 231/2004 Sb. 
 

MATERIAL SAFETY DATA SHEETS – REGULATION No. 231/2004 Sb. 
 
Zdeňka Trávníčková 
Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10, ztravni@szu.cz 
 

Klíčová slova: bezpečnostní list, BL, chemické látky, chemické přípravky, 
právní předpisy, vyhláška č. 231/2004 Sb. 
Key words: material safety data sheets, MSDS, safety data sheets, 
chemical substance, chemical preparation, legislation 

 
 
Bezpečnostní list je (podle §23 zákona č. 356/2003 Sb. v  platném znění) souhrnem 

identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, to je jméno, popřípadě jména, příjmení, 

obchodní firma a místo podnikání, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, 

nebo název nebo obchodní firma, právní forma a sídlo, jde-li o osobu právnickou, 

údajů o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví a 

životního prostředí. Bezp. list umožní osobám, které zacházejí s těmito látkami nebo 

přípravky, přijímat příslušná opatření týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. 

Evropská unie vydala postupně tři směrnice, které definují a stanoví uspořádání 
pro systém specifických informací o nebezpečných přípravcích – jinými slovy 

pro tvorbu bezp. listů. Konkrétně se jedná o směrnici 91/155 EHS (EHS = Evropské 

hospodářské společenství, něm. EWG, angl. EEC), 93/112/ES (ES = Evropské 

společenství, angl. EC), 2001/58/ES. Už první z nich z r. 1991 rozdělila informace do 

16 základních bodů, které platí doposud. Postupně byly doplňovány požadavky na 

podrobnost informací, které v jednotlivých bodech mají být uvedeny. 

Poznámka: V annexu (= příloze) směrnice 2001/58/ES je uvedeno, že osoby 

uvádějící látky a přípravky na trh by měly zajistit, aby osoby, které vypracovávají 

bezp. list, byly vyškolené včetně opakovacích se kurzů. Do našich předpisů tato část 

transponována nebyla. Bohužel podle toho občas vypadá kvalita některých českých 

bezp. listů, ale řada zahraničních bezp. listů ze zemí EU není o nic lepší.  

V českých právních předpisech byl poprvé termín bezp. list použit v zákoně 



 

 356

č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a následně ve 

vyhlášce č. 27/1999 Sb., o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné 

chemické látce a přípravku. Oba předpisy platily do 30.4.2004. Od 1.5.2004 platí: 

- zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů ve znění zákona č. 186/2004 Sb. a zákona č. 125/2005 Sb. (dále 

jen „chemický zákon“ nebo zákon č. 356/2003 Sb.) 

- vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu 

k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku 

Nejprve k §23 zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění: 

Povinnost vypracovat bezp. list má osoba, která uvádí na trh případně do oběhu 

chem. látky nebo chem. přípravky.  

Bezp. list je povinnost vypracovat podle odst. 1) na látky nebo přípravky 

klasifikované jako nebezpečné podle „chemického zákona“. (Platí už od r. 1999.) 

Nově je povinnost vypracovat bezp. list podle odst. 3) i na přípravky, které nejsou 

klasifikovány jako nebezpečné podle tohoto zákona, ale obsahují alespoň jednu 

látku, která představuje nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí (ŽP), nebo 

alespoň jednu látku, pro kterou je stanoven přípustný expoziční limit (PEL) 

v individuální koncentraci ≥ 1% hmotnostní pro přípravky jiné než plynné nebo 

≥ 0,2% objemová pro plynné přípravky. 

V praxi se lze setkat i s tím, že firma dobrovolně vypracuje bezp. list i na 

látky/přípravky, na která není ani podle odst. 1) nebo odst. 3) povinna je vypracovat 

(neobsahují žádné nebezpečné složky ani PEL), nebo na přípravky, na které se ani 

chemický zákon nevtahuje (např. kosmetika), případně na výrobky, které jsou 

vyrobeny z chem. látek/přípravků (např. desky ve stavebnictví).  

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu nebezpečné chem. látky a chem. přípravky 

podle odst. 1) je dále povinna:  

- bezplatně poskytnout nejpozději při prvém předání nebezpečné látky nebo 

nebezpečného přípravku jiné osobě bezp. list pro tuto nebezpečnou látku nebo 

nebezpečný přípravek. 

- bezp. list předložit při dovozu nebo vývozu nebezpečných látek nebo nebezpečných 

přípravků rovněž celnímu úřadu 
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- zjistí-li nové závažné informace o nebezpečné látce nebo přípravku, je povinna tyto 

informace neprodleně poskytnout příjemci bezp. listu 

- uchovávat podklady použité pro vypracování bezp. listů po dobu uvádění látek nebo 

přípravků (pro které byly tyto bezp. listy vypracovány) na trh a ještě následující 3 roky 

a poskytnout je na vyžádání správním orgánům pro potřeby jejich správní, kontrolní 

nebo sankční činnosti 

- zaslat bezp. list v elektronické podobě do 30 dnů ode dne, kdy látku nebo přípravek 

uvedla na trh poprvé, rovněž Ministerstvu zdravotnictví (zkratka MZ ČR) na odd. 

Registru chemických látek; e-mailová adresa  registr@szu.cz , telefon 267 082 305, 

nebo nově od 1.4.2005 i na Toxikolog. informační středisko (TIS). 

Osoba, která uvádí na trh nebo do oběhu chem. látky a chem. přípravky podle 
odst. 3) je povinna POUZE:  

- je povinna poskytnout bezplatně na vyžádání při prvém předání takového přípravku 

jiné osobě bezp. list  

- zjistí-li nové závažné informace o nebezpečné látce nebo přípravku, je povinna tyto 

informace neprodleně poskytnout příjemci bezp. listu  

- není povinna uchovávat podklady použité pro vypracování bezp. listů  

- není povinna předložit bezp. list celnímu úřadu 

- není povinna zaslat bezp. list na MZ ČR (či TIS) ! 

Důležitá poznámka k MZ ČR: Bezp. listy na MZ ČR neposuzují ani nekontrolují, za 

správnost a úplnost údajů v nich obsažených plně zodpovídá osoba, která uvádí 

chem. látku či chem. přípravek na trh! 

Podrobný obsah bezp. listu je uveden ve vyhlášce č. 231/2004 Sb. 

§1 vyhl. 231/2004 Sb. – Bezp. list k nebezpečné chem. látce a chem. přípravku se 

vypracuje v českém jazyce. 

§2 vyhl. 231/2004 Sb. - Nové závažné informace (např. o nebezpečnosti pro zdraví 

nebo pro ŽP) o látce nebo přípravku se poskytují v novém bezp. listu označeném 

jako revize. V tomto novém bezp. listu se zřetelně vyznačí informace, které byly 

přidány, vypuštěny nebo upraveny.  
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Záhlaví bezp. listu 

Nový právní předpis (vyhl. 231/2004 Sb.) neurčuje, co zde musí být uvedeno. 

Obvykle zde je:  

- číslo právního předpisu, podle něhož je bezp. list vypracován (vyhl. 231/2004 Sb.),  

- název chem. látky/přípravku, se musí shodovat s názvem na etiketě, či dalších 

technických či reklamních materiálech (problém u některých dovážených přípravků) 

- datum - vypracování prvního bezp. listu na látku/přípravek v češtině a datum 

poslední revize  

- číslování jednotlivých stránek listu + počet všech stránek listu – podle toho lze 

snadno zjistit, zda dodaný bezp. list má všechny stránky  

Bod č. 1 – Identifikace látky / přípravku a výrobce / dovozce 

Nový právní předpis (vyhl. 231/2004 Sb.) určuje, co zde musí být uvedeno.  

- Identifikace látky nebo přípravku – název a dále různé kódy, synonyma – např. 

názvy látky/přípravku i v jiných řečech…  

- Použití látky nebo přípravku – nové (!) 

- Identifikace výrobce nebo dovozce – MZ ČR vyžaduje, aby zde byla osoba 

uvádějící látku/přípravek v ČR na trh, to kontroluje! Je výhodné aby zde byl v případě 

dovozu do ČR i zahraniční výrobce – např. jako známka kvality. 

- Telefonní číslo pro mimořádné situace – a) většinou na bezpečnost. technika či 

jinou zodpovědnou osobu, která může 24 denně poskytovat informace při mimořád-

ných situacích (např. nehoda) souvisejících s látkou nebo přípravkem; b) odkaz na 

TIS v ČR, které může poskytnout informace při ohrožení života a zdraví. Kontakt: 

TIS, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel: 224 919 293 nebo 224 915 402 

Bod č. 2 - Informace o složení přípravku  

Poskytnuté informace by měly (podle vyhlášky) umožnit příjemci snadnou identifikaci 

nebezpečné/ých vlastnosti/í složek přípravku. Není nutné uvést úplné složení 

(povahu složek, jejich koncentraci), ačkoliv obecný popis složek a jejich koncentrace 

může být užitečný.  

V samotné vyhlášce v části týkající se tohoto bodu je bohužel rozpor, na který 

Ministerstvo obchodu a průmyslu (tvůrce vyhlášky) bylo upozorněno. Kromě toho 
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tento bod vyhl. č. 231/2004 Sb. neodpovídá ani přesně směrnici 2001/58/ES. Proto 

zde uvedeme pouze naše doporučení nikoli právní výklad bodu. 

uvést rámcové složení (obecný popis), např. vodný roztok níže uvedených 

nebezpečných složek (+ níže vyjmenovat), plnidel, pigmentů a pomocných složek 

1) u přípravků klasifikovaných jako nebezpečné: se dále uvedou všechny 

nebezpečné složky, které představují nebezpečí pro zdraví nebo ŽP, jsou-li 

obsaženy v koncentracích stejných nebo vyšších, než jsou uvedeny v příloze č. 1 

zákona č. 356/2003 Sb., pokud nejsou ve zvláštním právním předpisu uvedeny limity 

nižší, a dále látky, pro které jsou stanoveny přípustné expoziční limity (PEL). 

2) u přípravků neklasifikovaných jako nebezpečné: se uvádí podobné skupiny 

nebezpečných složek (liší se však limity, od kdy zde musí být uvedeny) nebo složky 

pro které jsou stanoveny přípustné expoziční limity (PEL).   

Kupodivu se tam ne vždy neuvádí složky s nebezpečnými jen fyzikálními vlastnosti 

např. hořlavé. Přesto je doporučujeme uvádět.  

Ve vybraných případech, kdy složení přípravku je předmětem obchodního tajemství, 

by se u méně nebezpečných složek (klasifikovaných jen dráždivý s výjimkou R 41 

nebo jen zdraví škodlivý ve spojení s některou ve vyhlášce vyjmenovanou vlastností) 

nemuselo přesně specifikovat složení, ale jen alternativní název. Jeho použití je však 

vázáno na souhlas MŽP (viz §20 odst. 8 zákona č. 356/2003 Sb.). Nelze to však 

použít pro látky/složky, pro které jsou stanoveny přípustné expoziční limity. Tato část 

je v předpisech nová a bohužel rozporá, výklad nejednotný.  

Zpět k nebezpečným složkám + složkám, pro které jsou stanoveny PEL. 

- uvede se jejich název ve tvaru jednoho z názvů uvedených v Seznamu závazně 

klasifikovaných nebezpečných látek (dále jen "Seznam"). Pokud látka není 

v Seznamu uvedena, musí být název látky uveden v souladu s mezinárodně 

uznávaným názvoslovím IUPAC nebo použít název ze Seznamu 2004. 

- uvede se jejich číslo ES (podle seznamu EINECS, ELINCS, NLP), vhodné je uvést 

číslo CAS, nad rámec předpisů doporučujeme uvádět i číslo indexové (bylo-li látkám 

přiřazeno). Poznámka: Látky nebo složky přípravku uváděné na trh musí mít číslo 

ES. Výjimky - v §11 zákona č. 356/2003 Sb. V případě, že jste dostali bezp.list, kde 

čísla ES u látky či složek přípravku nejsou uvedeny, žádejte o doplnění !! 
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- uvede se jejich klasifikace formou písmenných symbolů a R-vět 

Bod č. 3 – Údaj o nebezpečnosti látky nebo přípravku 

Uvede se, zda přípravek má či nemá charakter nebezpečného přípravku ve smyslu 

zákona č. 356/2003 Sb. a jak je klasifikován.  

Důležité: klasifikace uvedená v bodu č. 3 se musí shodovat s údaji v dobu č. 15!!! 

Dále se stručně a jasně popíší rizika, které látka/přípravek představují pro člověka a 

pro životní prostředí. Popíší se nejdůležitější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky, 

účinky na zdraví a na životní prostředí a symptomy související s použitím a možným 

nevhodným použitím látky nebo přípravku. Uvedou se další rizika která sice nemají 

vliv na klasifikaci, avšak přispívají k celkové nebezpečnosti materiálu.  

Příklad: Přípravek není nutno klasifikovat jako dráždivý, ale při vstříknutí do oka 

může oko podráždit na přechodnou dobu.  

Bod č. 4 – Pokyny pro první pomoc 

Uvedou se pokyny pro první pomoc, které musí být stručné a snadno pochopitelné. 

Informace se rozdělí do podoodstavců podle jednotlivých expozičních cest, tj. 

expozice vdechováním, stykem s kůží a okem a požitím. Zdůrazní se, je-li nutná 

okamžitá lékařská pomoc. Dále se uvede musí-li být k dispozici nějaké speciální 

prostředky k zabezpečení specifického a okamžitého ošetření (například antidota). 

Stručně se shrnou příznaky a účinky. Podle našeho názoru důležité údaje jako 

o senzibilizaci či možných zpožděných účincích se uvedou sem, jinak lze tento bod 

řešit odkazem na bod č. 11, kde jsou možné nežádoucí účinky ještě více rozvedeny. 

Nejčastější chyby:  

První pomoc je naprosto neodpovídající možnému nebezpečí.  

Problémy kolem zvracení! Zvracení se OBECNĚ doporučuje výjimečně JEN 

u toxických či vysoce toxických látek a to jen do 1 hod od požití a jen je-li postižený 

při vědomí. Zásadně se nedoporučuje u látek žíravých a u látek/přípravků s větou 

R 65. Je-li postižený při vědomí vypláchnout ústa vodou a vyžaduje-li to charakter 

látky/přípravku pak urychleně postiženého dopravit k lékaři. 

Neutralizace – lepší a rychlejší než shánět látku k neutralizaci a pak odhadovat, zda 

už je pH neutrální, je použít ihned k oplachu (kůže těla) či výplachu (oka) čistou vodu 
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např. z vodovodu. Nikdy nepoužít neutralizaci do oka ! 

Bod č. 5 - Opatření pro hasební zásah 

Uvedou se požadavky na hašení požáru v případě požáru způsobeného látkou nebo 

přípravkem nebo vzniklého v jejich okolí, a to uvedením: a) vhodných hasiv, b) hasiv, 

která z bezpečnostních důvodů nelze použít (např. přímý proud vody – u řady 

organických rozpouštědel se nedoporučuje), c) zvláštních nebezpečí způsobených 

expozicí samotné látce nebo přípravku produktů hoření nebo vznikajícím plynům, 

d) speciálních ochranných prostředků pro hasiče. 

Bod č. 6 – Opatření v případě náhodného úniku 

Uvedou se požadavky na: a) preventivní opatření pro ochranu osob - závisí 

především na charakteru a nebezpečnosti látky/přípravku (např. použít osobní 

ochranné pracovní prostředky, zamezit styku s..., nevdechovat..., odstranit zdroje 

zapálení, větrat....), b) preventivní opatření pro ochranu život. prostředí (např. 

nevypouštět přípravek do kanalizace a povrchových vod, zabránit kontaminaci půdy, 

zabránit rozfoukání u prachu a jak...), c) doporučené metody čištění a zneškodnění 

závisí na formě látky/přípravku (např. co dělat s rozlitou kapalinu, čím zachytávat, co 

tím pak dělat, zda je třeba plochu dál čistit a čím...).  

Bod č. 7 – Pokyny pro zacházení a skladování 

V pokynech pro zacházení se uvedou a) preventivní opatření pro bezpečné 

zacházení s látkou/ přípravkem (jako například zamezit styku s pokožkou, zamezit 

tvorbě aerosolů, zápalných směsí a výbušných směsí, překračování PEL, používat 

osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), používat speciální antistatické obleky; 

co při práci nedělat; co po manipulaci), b) preventivní opatření na ochranu životního 

prostředí, c) specifické požadavky (ochrana před požárem nebo výbuchem). 

V pokynech pro skladování se uvedou a) podmínky pro bezpečné skladování 

přípravku (např. teplota, je-li třeba temno, v pevně uzavřených nádobách, v poloze 

víkem/uzávěrem nahoru), b) požadavky pro společné skladování (neskladovat s...). 

Vhodné je sem uvádět i doporučenou dobu skladování.  

Bod č. 8 - Omezování expozice a ochrana osob 

Uvedou se expoziční limity platné v ČR (!!) u látek, u přípravků pak uvedou ty látky 

(složky přípravku), pro něž jsou stanoveny přípustné expoziční limity (PEL) 
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a nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) v pracovním ovzduší (nařízení vlády 

č. 178/2001 Sb., v platném znění). Vyhláška nezakazuje současně uvádět limity 

platné i v jiné zemi, ale v ČR platí limity stanovené v ČR!!! 

Nejsou-li stanoveny v ČR hygienické limity a pro práci s danou látkou/přípravkem a je 

třeba je stanovit – postup podle Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR (leden 2005). 

Státní zdravotní ústav (SZÚ) hodnoty PEL/NPK-P navrhne a KHS je na základě 

návrhu SZÚ stanoví.  

Uvede se doporučená metoda měření látek v pracovním ovzduší – často chybí. 

Uvedou se doporučené postupy monitorování expozice osob (biolog. expoziční testy 

BET) viz vyhláška č. 432/2003 Sb. Jsou stanoveny například pro toluen,  

trichlorethylen,  xyleny aj. 

Dále se uvedou technická opatření (případně jiná opatření) na omezení expozice 

osob (odsávání místní či celkové...). 

Dále se uvede přehled osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) 

k ochraně a) dýchacích cest (typ ochrany + typ filtru podle ČSN EN 14387 z října 

2004), b) očí (brýle, štít..) c) rukou (nejen typ rukavic, které jsou vhodné, případně 

nevhodné, ale nově i druh materiálu + jak dlouho by měly chránit; poslední údaj 

závisí nejen na druhu materiálu, ale může se lišit typ od typu a nelze vyloučit, že se 

může i lišit u různých výrobců, typy ČSN EN 374-1), d) ochrana kůže obecně 

(speciální oděv, zástěra, požadavky na obuv...) 

Další údaje včetně všeobecně hygienických - při práci nejíst, nepít a nekouřit, po 

práci si omýt ruce ...., OOPP poškozené vyměnit....  

Omezování expozice životního prostředí – nová položka. 

Bod č. 9 – Fyzikální a chemické vlastnosti  

Zde se podle vyhl. č. 231/2004 Sb. mají uvést všechny jak všeobecné vlastnosti 

(vzhled, barva, zápach/vůně), tak i tzv. důležité informace o látce/přípravku. Rozsah 

důležitých informací (pH, hustota, bod varu....) se liší přípravek od přípravku. 

Vyhláška uvádí výčet vlastností, které se zde mají uvést. V některých případech však 

dané informace stanovit nelze (např. pH - nejde o vodný roztok). Nedoporučujeme 

položky proškrtnout nebo zcela nevyplnit, ale alespoň uvést například některou 

z následujících možností: nelze aplikovat, nevztahuje se, neurčuje se... 
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Bod č. 10 – Informace o stabilitě a reaktivitě 

Uvedou se údaje o stabilitě látky/přípravku a o možnosti nebezpečných reakcí za 

určitých podmínek použití a rovněž při jejich uvolnění do ŽP. 

a) podmínky, za nichž je výrobek stabilní, b) podmínky, kterých je nutno se vyvarovat 

(např. teplota, světlo...), c) látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku 

(např. oxidující materiály), d) nebezpečné rozkladné produkty rozkladu.  

Bod č. 11 – Informace o toxikologických vlastnostech o látce/přípravku 
(případně složkách přípravku)  

Podle vyhl. 231/2004 Sb, se zde uvede stručný, avšak úplný a srozumitelný popis 

různých toxikologických účinků (na zdraví), které se mohou projevit při styku 

uživatele s látkou nebo přípravkem, včetně informací o různých cestách expozice. 

Doporučujeme tento bod členit následovně: a) akutní toxicita (uvést toxikologické 

údaje o látce nebo přípravku jako celku, jsou-li u přípravku známy toxikologické údaje 

o složkách, lze je uvést, např. LD50 u potkana při požití; jejich narkotické účinky), 

b) subchronická či chronická toxicita přípravku či komponent, c) dráždivost (odhad / 

testováno), d) senzibilizace, e) karcinogenita, f) mutagenita, g) toxicita pro 

reprodukci, h) zkušenosti u člověka, ch) provedení zkoušek na zvířatech (zda látka 

nebo přípravek jako celek byl či nebyl testován). 

Přípravky se nemusí toxikologicky testovat (!), jsou-li známy údaje o jednotlivých 

složkách přípravku. Na základě konvenční výpočtové metody pak lze zjistit, zda 

přípravek je třeba / není třeba klasifikovat jako nebezpečný.  

Pro hodnocení nebezpečnosti přípravku pro zdraví (§5 odst. (6) zákona č. 356/2003 

Sb.) platí, citace: „Pokud je možno prokázat, že by hodnocení nebezpečnosti 

přípravku konvenční výpočtovou metodou podle odstavce 1 písm. a) mohlo vést k 

podhodnocení nebo nadhodnocení skutečné nebezpečnosti přípravku v důsledku 

zesílení nebo zeslabení jeho nebezpečnosti vlivem vzájemného působení složek 

přípravku, musí být k tomuto vlivu při klasifikaci přihlédnuto.“ Jedná se o zřídkavé 

případy. Přípravek by měl být podle konvenční výpočtové metody klasifikován jako 

nebezpečný pro zdraví člověka, ale v reálu se tato nebezpečnost nemůže vůbec 

projevit nebo naopak přípravek podle konvenční výpočtové metody je pod těsně 

limitem pro klasifikaci, ale charakter a způsob použití doporučují klasifikovat jako 

nebezpečný. Nebude-li použit výsledek konvenční výpočtové metody, je zde třeba 



 

 364

zdůvodnit proč. 

Bod č. 12 - Ekologické informace o látce/přípravku (případně složkách přípravku) 

Uvedou se možné účinky, chování a osud látky nebo přípravku v ovzduší, ve vodě 

anebo v půdě a odpovídající výsledky testů, jsou-li k dispozici, např. LC50, ryby. 

Popíší se nejdůležitější vlastnosti, které mají pravděpodobně vliv na ŽP vzhledem 

k charakteru látky nebo přípravku a pravděpodobným metodám použití.  

Jedná se o následující informace: a) ekotoxicita – výsledek testování přípravku či jen 

informace o složkách (akutní toxicita přípravku pro vodní organismy pro ryby, řasy, 

dafnie, akutní toxicita pro ostatní prostředí), b) mobilita, c) perzistence a rozložitel-

nost, d) bioakumulační potenciál, e) další (např. schopnost narušit ozon. vrstvu...) 

Bod č. 13 – Pokyny pro odstraňování látky/přípravku a obalu 

Jestliže odstraňování látky nebo přípravku (přebytků nebo odpadů vznikajících při 

předpokládaném použití) představuje nebezpečí, uvedou se informace o bezpečném 

zacházení s nimi (možná nebezpečí při odstraňování). 

Podle vyhl. 231/2004 Sb. se zde uvedou vhodné metody odstraňování látky nebo 

přípravku a všech znečištěných obalů (např. spalování, recyklace, skládkování). 

Nebo-li by zde měly být: 

Způsoby zneškodňování látky/přípravku + způsoby zneškodňování kontaminovaného 

obalu – uvést, jak konkrétně postupovat !! Jen odkaz na platný zákon nebo že se 

daná problematika řídí místně příslušnými předpisy NEstačí. 

Nejednoznačné je, zda zde musí či jen mělo by být zařazení odpadu dle vyhlášky 

č. 381/2001 Sb. v platném znění (Katalog odpadů). Vyhláška uvádí, citace: „uvedou 

se právní předpisy o odpadech“. Je vhodné sem toto zatřídění (jak pro samotné 

zbytky přípravku, tak pro obal) uvádět, ale z textu vyhlášky to přímo nevyplývá.  

Bod č. 14 – Informace pro přepravu 

Uvedou se všechna speciální preventivní opatření, kterých si má být uživatel vědom 

a která musí dodržovat při dopravě nebo přepravě uvnitř nebo vně podniku. 

Uvedou se odpovídající informace týkající se přepravní klasifikace pro jednotlivé 

druhy přepravy: a) silniční přeprava ADR, b) železniční přeprava RID, c) letecká 

přeprava ICAO/ IATA, d) přeprava po moři IMDG. 
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Číslo UN, třídu nebezpečnosti, pojmenování přepravovaných látek a další položky je 

třeba vyhledat ve zvláštních předpisech.  

Bod č. 15 – Informace o právních předpisech 

Uvedou se informace týkající se ochrany zdraví, bezpečnosti a život. prostředí, které 

musí být podle zákona uvedeny na obalu látky nebo přípravku. Pokud se na látku 

nebo přípravek uvedené v bezp. listu vztahují specifická ustanovení týkající se 

ochrany osob nebo život. prostředí na úrovni ES, je nutné je uvést. 

Osnova bodu je ve vyhlášce dost stručně. Existují různé názory, co vše zde má být. 

Na základě našich letitých zkušeností doporučujeme bod č. 15 rozdělit následovně:  

- zda je přípravek ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění a předpisů jej 

provádějících je klasifikován jako nebezpečný a jakou má nebezpečnou vlastnost 

- označování – výstražný symbol nebezpečí (grafické, písmenné a slovní vyjádření) 

podle §5 a příl. č. 4 vyhl. č. 232/2004 Sb.  

- chemický název nebezp. látky nebo nebezp. látek obsažených v přípravku 

(chemické názvy nebezp. látek, jejichž obsah zapříčiňuje, že přípravek je klasifikován 

jako nebezpečný (více viz vyhláška č. 232/2004 Sb., bohužel, je ale v ní rozpor)  

- standardní věty označující specif. rizikovost - R-věty (úplné znění) (podle příl. č. 5 

vyhl. č. 232/2004 Sb.):  

- standardní pokyny pro bezpečné zacházení - S-věty (úplné znění)  (podle příl. č. 6 

vyhl. č. 232/2004 Sb.) 

- číslo ES: platí pouze pro látky nikoli přípravky  

- hmotnost nebo objem (jde-li o přípravky určené k prodeji spotřebiteli) 

- povinné označení podle příl. č. 10 vyhl. č. 232/2004 Sb. (např. pro přípravky 

obsahující kyanakryláty, isokyanáty, epoxidové složky a další) 

- jiné významné označení (např. podle vyhl. č. 221/2004 Sb.) 

- dodatkové označení pro aerosolová balení (podle nař. vlády č. 194/2001 Sb.) 

- právní předpisy, které se vztahují na chem. látky a přípravky  

Bod č. 16 - Další informace 

Tento bod byl ve vyhl. č. 231/2004 Sb. o proti č. vyhl. 27/1999 Sb. rozšířen. 



 

 366

Uvedou se veškeré další informace, které výrobce/dovozce považuje za důležité 

z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti uživatele a z hlediska ochrany ŽP, 

například: a) uvede se plné znění všech R-vět, uvedených v bodě 2 bezp. listu, 

b) pokyny pro školení, doporučená omezení použití, c) další informace (písemné 

odkazy anebo kontakt), d) zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování 

bezp. listu, e) u revize bezp. listu se uvede, které informace byly přidány, vypuštěny 

nebo upraveny (pokud to není uvedeno v jednotlivých bodech bezp. listu). 

Revize bezp. listů – pro spotřebitele: v případě, že obdržíte novou verzi bezp. listu, 

nedoporučujeme starou (neplatnou) verzi bezp. listu paušálně ihned zahazovat. 

Proč: 1) v novém bezp. listu mohlo dojít ke změně klasifikace látky/přípravku, přitom 

Vy na skladě máte látky/přípravky se starší „kdysi“ původní klasifikací; 2) občas se 

stává, že ve starších verzích bezp. listů na tutéž chem. látku/přípravek jsou uvedeny 

důležité informace, které tvůrce nové verze z neznámých důvodů vypustil.  

Americké bezpečnostní listy 

The American National Standards Institute (ANSI) vydal standard Z400.1-1996 

American National Standard for Hazardous Industrial Chemical - Material Safety 

Data Sheets – Preparation: nebo-li standard pro tvorbu bezpečnostních listů (MSDS). 

Ačkoliv se zcela nekryje s předpisy EU i oni člení bezp. list do 16 základních bodů a 

toto základní členění odpovídá předpisům EU !!! Mají však stále jiný názor na 

klasifikaci než EU. 

Doporučené odkazy na některé internetové stránky: 
1) předpisy EU na internetu 
 http://europa.eu.int/ 
2) předpisy ČR na internetu 

http://www.sbirka.cz/  za poslední 1 měsíc, 1-2 dny před vyjítím 
www.mvcr.cz  (server Ministerstva vnitra)  Rada a služby - Sbírka zákonů a 

mezinárod.  smluv 
http://portal.gov.cz   Portál veřejné správy ČR - položka zákony 
servery příslušných ministerstev (např. www.env.cz – Min. život. prostředí) 

3) Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných chemických látek - databáze 
DANgerous ChEmicals = DANCE  https://www.mpo.cz/dance1/default.php 

4) European Chemicals Bureau – databáze ESIS - IUCLID    údaje: všeobecné, 
fyzikálně-chemické, toxikolog., ekotoxikologické + osud látky v ŽP 
http://ecb.jrc.it/   

5) Min. dopravy - Dopravní informační systém DOK 
http://cep.mdcr.cz/dok2/DokPub/dok.asp 

6) Seznam 2004 – on line na stránkách MŽP, látky a jejich čísla ES  
http://chem-latky.env.cz/ 



 

 367

A NEW GENERATION OF ACRYLIC BINDERS FOR WATERBORNE WOOD 
COATINGS 

 

NOVÁ GENERACE AKRYLÁTOVÝCH POJIV PRO VODOUŘEDITELNÉ 
NÁTĚRY DŘEVA 

 
Derrick Twene, Dirk Mestach 
Nuplex Resins BV, Synthesebaan 1, 4600 AB Bergen op Zoom, The Netherlands 

 
Summary 

Acrylic dispersions consisting of particles with a controlled morphology 
and a self-crosslinking mechanism are the current state-of-the art binders 
for VOC-compliant industrial coatings. In this paper new developments in 
this field discussed. These techniques include reactive surfactants 
(“surfmers”), polymeric stabilizers and macromer stabilizers. 
Key words: emulsion polymerisation, surfactants, surfmers, stabilizers 

 
 
Acrylic dispersions consisting of particles with a controlled morphology and a self-

crosslinking mechanism are the current state-of-the art binders for VOC-compliant 

industrial coatings. The process of emulsion polymerization is used in producing 

these acrylic dispersions. In the emulsion polymerization process monomer is 

polymerized in an aqueous medium containing surfactant micelles. Surfactant plays a 

dual role in the process; it not only provides the locus of polymerization but also 

stabilizes the polymer particles. One of the drawbacks of the surfactants 

conventionally used in emulsion polymerization is the fact that they introduce 

hydrophilic entities that detract from the barrier properties of the final polymer film. 

Surfactants have been proven to migrate from the film to the film-air or film-substrate 

interface, often with failure of the coating as a result. When a higher level of 

performance is demanded it is advantageous to reduce the level or eliminate 

altogether conventional surfactants. One way of achieving this is by using stabilizers 

that become covalently bound to the polymer dispersion. In this paper new 

developments in this field discussed. These techniques include reactive surfactants 

(“surfmers”), polymeric stabilizers and macromer stabilizers. 
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INTRODUCTION 

Emulsion free-radical polymerization has proven to be an environmentally 

friendly method for the production of a wide range of polymeric dispersions. In the 

emulsion polymerization process monomer is polymerized in an aqueous medium 

containing surfactant micelles. Surfactant plays a dual role in the process; it not only 

provides the locus of polymerization but also stabilizes the polymer particles. 

Recent changes in the regulations concerning the emission of organic solvents 

in the European Community have led to a growing interest in the use of polymer 

dispersions in high performance waterborne coating systems. One-pack systems, 

using the current state-of-the-art technology of combining carbonyl-hydrazide cross-

linking with control of the morphology of the particles in the polymeric dispersion 

have been studied extensively1,2. These acrylic dispersions are synthesized using 

conventional surfactants as an integral part of recipe. Even though some grafting 

might occur during the polymerization, the surfactants are predominantly adsorbed 

onto the surface of the polymer particles3. The presence of surfactant has an 

influence on the final properties of the paint film. During film-formation coalescence is 

caused by self-diffusion and results in polymer inter-penetration. This process 

requires the disappearance of surfactant from the surface of the polymer particles. 

Because most surfactants are not fully compatible with the polymer matrix, surfactant 

will have the tendency to migrate to the film-air interface. Therefore, the surface 

structure of a film cast from a dispersion will be different from its internal structure. 

Because the non-volatile nature of the surfactant, a permanent reduction of surface 

hardness is observed. In coatings this effect can lead to bad blocking resistance, 

inferior sanding properties and dirt pickup. In some cases the surfactant is completely 

exuded from the film. This effect was observed by Hellgren et al4 using atomic force 

microscopy.  

As a result resin chemists have been actively pursuing alternatives for 

conventional low molecular weight surfactants.  

 

SURFACE ACTIVE MONOMERS 

A possible way to overcome these problems is to covalently incorporate the 

surfactants in the polymer chain so they become ‘anchored’ to the particles. This 
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requires surfactants that posses a ‘reactive’ group that is active through a free radical 

mechanism. A simple maleate surface active monomer or “surfmer” has been 

described as surfactant in the emulsion copolymerization of styrene and of styrene / 

butyl acrylate / acrylic acid5. This surfmer has been investigated in the preparation of 

self-crosslinking acrylic dispersions6. The use of this surfmer resulted in improved 

coating properties such as better gloss retention, water-barrier properties and 

blocking resistance. At present a number of surfmers are available, both in-house 

made or commercially available. An essential feature for a surfmer is a double bond 

with a relatively low reactivity. If the copolymerization with (meth)acrylic or styrene 

monomers is too fast the surfmer will become buried within the polymer particle and 

hence loose its stabilizing function. The use of surfmers is especially important in the 

replacement of alkyl phenol based surfactants (APEO). It is well known that the 

currently available alternatives, mainly based on fatty alcohol hydrophobes, are less 

compatible with the polymer matrix than the APEO-types and will therefore be more 

prone to migration. This results in a significant reduction in water-resistance as is 

illustrated in figure 1 where polymer dispersions with identical monomer compositions 

but prepared with different surfactants are shown after water soaking. 

 

Figure 1. Water whitening after soaking at 50 °C for 3 h. Left: dispersion with APEO-
surfactant, middle: dispersion with APEO-free surfactant, right: dispersion with 
anionic surfmer. 
 

Although surfmers offer a viable alternative for conventional surfactants and 

solve many of the related coating problems, an important concern is to get complete 
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conversion of the surfmer. Conversions for the maleic types have been reported to 

be in the range of 60 – 70 %. Allylic types have conversion of about 80 – 90 %. This 

means that some migration of non-reacted surfmer still may occur. 

 

POLYMERIC STABILIZERS 

Another route to circumvent the use of low molecular weight surfactants is the 

use of polymeric stabilizers in the emulsion polymerization process. Polymeric 

stabilizers have already been used for a long time7. Typically the polymers used are 

styrene/acrylic acid resins prepared by solution or bulk polymerization in the 

presence of a chain transfer agent, having an acid value of 140 – 300 mg KOH/g and 

a molecular weight of 1000 – 5000. The problem associated with the use of these 

high acid value polymeric stabilizers is the intrinsic water sensitivity of coatings made 

from these dispersions. Akzo Nobel Resins has developed a polymerization process 

in which we can make polymeric stabilizers with an acid number that is considerably 

lower than the ones commonly used8. Furthermore carbonyl groups are introduced in 

the polymer so the stabilizer can co- react with a hydrazide crosslinker (figure 2).  

 

Figure 2. Carbonyl-functional polymeric stabilizer. 

 

In this way the stabilizing polymer gets build into the network formed by the 

carbonyl-hydrazide self-crosslinking reaction. The stabilizers can be used in an 

emulsion polymerization process to obtain polymer stabilized polymer dispersions 

(figure 3). 
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Figure 3. Graft emulsion polymerization process using a polymeric surfactant. 

 

Synthesis of a polymer stabilized acrylic dispersion 

A polymeric stabilizer was synthesized by copolymerization of methyl 

methacrylate, n-butyl methacrylate, methacrylic acid and diacetone acrylamide. 

Some of the properties of the polymeric stabilizer used are given in table 1. 

 

Table 1. Properties of the polymeric stabilizer. 

Acid value 54 mg KOH.g-1 

Glass transition temperature 65 °C (measured, DSC) 

Molecular weight   

Mn 7026  

Mw 16493  

Polydispersity 2.35  

 
After (partial) neutralization with ammonia the polymeric stabilizer is dissolved in 

water. The solution is clear and slightly viscous and is used in the emulsion 

polymerization of methyl methacrylate and n-butyl acrylate. The monomer ratio used 

in the polymerization is given in table 2. 
 

Table 2. Monomer composition in second stage polymerization. 

Monomer mole % 
Methyl methacrylate 45 
n-butyl acrylate 55 
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Besides the main monomers carbonyl-functionality was introduced using 

diacetone acrylamide. The ratio between the polymeric stabilizer and the second 

stage polymer was 1:1. The polymerization conditions (temperature, dosing time 

monomers,…) were optimized to maximize grafting reactions between the stabilizer 

and the second stage polymer. 

The resulting polymer dispersion is nearly translucent, an indication of a 

mono-modal, small particle size distribution. The properties of the dispersion are 

given in table 3. 

 

Table 3. Properties of polymer stabilized dispersion. 

Solids content 40 % 

pH 8.4  

Viscosity 8.6 cPa.s 

Minimal film-formation temperature < 10 °C 

Particle size  66 nm 

 

A low minimal film-formation temperature (MFT) characterizes the dispersion 

even though it contains a high percentage of the hard polymeric stabilizer. This can 

be attributed to the occurrence of hydro-plastization. Hydro-plastization means that 

water is retained in the drying coating for a longer period of time and that it effectively 

reduces the MFT of the dispersion. Once the neutralizing base has evaporated from 

the dispersion film, the effect disappears and a hard hydrophobic polymer remains.  

Gel permeation chromatography (GPC) was used to estimate the amount of 

polymeric stabilizer that has become grafted onto the dispersion particles. Figure 4 

shows the chromatogram of the polymeric stabilizer (left) and of the end product 

(right). From the shape of peak 1 in figure 4B it is clear that the molecular weight of 

the second stage polymer is above the exclusion limit of the GPC-columns used. 
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Figure 4.  Gel-permeation chromatogram of the polymeric stabilizer (A) and the 
polymer dispersion (B). In B (1) is the second stage polymer and (2) is the non-
grafted polymeric stabilizer. 
 

From the chromatograms we can conclude that a substantial part of the 

stabilizer is covalently grafted to the second stage polymer. Ultra-centrifugation of the 

diluted dispersion was used to quantify the percentage that was grafted. It was found 

that about 50 % of the polymeric stabilizer used was recovered in the supernatant.  

 

Paint evaluation 

A simple clear-coat formulation was made with the polymer stabilized acrylic 

dispersion. The formulation is given in table 4.  

 

Table 4. Clear-coat formulation. 

Polymer dispersion 87.10
Butyl glycol 5.75
10% solution of 1,2-benzisothiazolin-3-one in propylene glycol 0.30
Polysiloxane copolymer defoamer  0.30
Polyether modified dimethylpolysiloxane copolymer wetting agent 0.30
nonionic hydrophobic associative HEUR thickening agent in water/ 
glycol (10%) 0.60

Demineralized water 6.00
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The mechanical properties of the clear-coat were investigated by means of 

dynamical mechanical thermal analysis (DMTA). In figure 5 a DMTA plot of a film 

dried at ambient temperature for seven days is shown. 
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Figure 5. DMTA of clear-coat based on polymer stabilized acrylic dispersion. 

 
The plot of the loss tangent as a function of temperature clearly indicates that 

two glass transitions are present in the film. The first broad transition at a 

temperature of 44 °C can be attributed to the crosslinked second stage polymer. A 

second sharper transition can be observed at a temperature of about 130 °C. This 

transition must be attributed to the crosslinked polymeric stabilizer.  

We compared the paint properties of the polymer-stabilized dispersion with a 

commercially available dispersion stabilized with a conventional surfactant and with a 

similar MFT. In tables 5 the hardness development is compared.  

 
Table 5. Hardness development. 

 Polymer stabilized Conventional surfactant 
Persoz/König 1day 165 / 69 105 / 49 

Persoz/König 7days 213 / 97 125 / 66 
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In table 6 the early water resistance properties are compared. The coatings 

were dried for one day at ambient temperature before performing the water-spot test. 

The effect of the exposure to water was judged immediately after removal of the spot 

and after one day of recovery. 

 

Table 6. Early water resistance. 

 polymer stabilized conventional surfactant 
exposure time 

(h) directly recovered directly Recovere
d 

1 0 0 2 0 
2 0 0 4 1 
8 0 0 4 1 
24 0 0 4 - 5 5 

0 = no damage, 5 = film completely destroyed. 

 

Even though the polymer-stabilized dispersions contain a relative large 

amount of hydrophilic stabilizing polymer, the carbonyl-hydrazide crosslinking 

ensures that the water sensitivity is minimal. This is even more clearly illustrated in 

figure 6 where two panels are being shown immediately after a water immersion test 

performed at 50 °C after only 16 hours of drying of the film at ambient temperature. 

 

Figure 6. Water whitening after soaking at 50 °C for 3 h. Dispersion A is prepared 
with a polymeric stabilizer, dispersion B is a commercial binder with conventional 
surfactant. 
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Also the chemical resistance properties of the clear-coats were checked 

according to DIN 68861 1B after one week of drying at ambient temperature. The 

make the test more stringent the spots were also judged immediately after removing 

the stain. 

 
Table 7. Chemical resistance according to DIN NORM 68 861 1B. 

Chemical resistance  Polymer stabilized Conventional 
surfactant

Coffee 16 h / Rec. 0 / 0 0 / 0 
Tea 16 h / Rec. 0 / 0 0 / 0 
Hand cream 16 h / Rec. 0 / 0 0 / 0 
Mustard 5 h / Rec. 0 / 0 0 / 0 
Ethanol / H2O 60 min / Rec. 1 / 0 2 / 0 
Water 16 h / Rec. 0 / 0 0 / 0 
Acetone 10 s / Rec. 3 / 1 4 / 2 
Red wine 5 h / Rec. 1 / 0 1 / 0 
Ammonia (25 %) 2 min / Rec. 0 / 0 1 / 0 
Sweat 5 h / Rec. 1 / 1 0 / 0 
Lipstick 16 h / Rec. 1 / 1 0 / 0 
Black ink 16 h / Rec. 1 / 1 2 / 2 
Olive oil 16 h / Rec. 0 / 0 0 / 0 

0 = no damage, 5 = film completely destroyed. 

 
Even though the new polymer stabilized dispersions meet most of the 

requirements for the industrial coatings market, improvements still can be made 

when it comes to the water-resistance only hours after the application of the coating. 

Also the chemical resistance against aggressive substances at elevated temperature 

(hand-cream, sun tan lotion, bug-spray) can be improved.  

The fact that these properties are not sufficient yet can be explained by the 

fact that when the carbonyl-hydrazide crosslinking reaction has not yet reached full 

conversion the non-grafted polymeric stabilizer may be partially extracted from the 

film. 

 
MACROMER STABILIZERS 

It is to be expected that the degree of attachment of the polymeric stabilizer 

will be increased by the introduction of a co-polymerizable ethylenical unsaturation at 
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one end of the polymer chain. Such a polymer is often referred to as a 

macromonomer or macromer. A macromer stabilizer can be used in an emulsion 

polymerization in the same way as the polymeric stabilizers described above. 

Several routes to synthesize such macromer stabilizers have been described 

in the literature. Early attempts used an unsaturated chain transfer agents such as 

mercapto-olefins during the synthesis of the polymeric stabilizer9. Alternatively, 

various living polymerization methods have been disclosed for obtaining functional-

ended polymers by selective termination of living ends. Webster10 has reviewed the 

different living polymerization methods for preparing these types of polymers. Living 

polymerization methods however suffer from a lot of disadvantages, not the least 

being the susceptibility to contaminants. Haddleton , et al.11 describe the use of 

cobalt-chelates as chain transfer agents in a free-radical polymerization. Using the 

catalytic chain transfer polymerization (CCTP) macromers can be prepared that can 

be used as stabilizers in emulsion polymerization. A drawback of CCTP is that the 

resulting polymer dispersion contains cobalt, which is undesirable from an 

environmental point of view.  

A proprietary polymerization process has been developed by Akzo Nobel 

Resins to make macromer stabilizers using an addition fragmentation transfer (AFT) 

agent that does not involve the use of heavy metals. The general structure of the 

AFT-agent used is given in figure 7. 
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Figure 7. General structure of the AFT-agent. 

 

The AFT-agent can react with a propagating polymer chain as described in the 

scheme below (figure 8). 
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Figure 8.  Addition Fragmentation Chain Transfer process. 
 

The addition product formed between the propagating polymer chain and the 

AFT-agent contains a tertiary free radical and can fragment back either to the original 

state or as indicated in figure 8. In the latter case the initial propagating chain is 

terminated with a double bond. The radical-fragment can initiate a new polymer 

chain. We have found that this reaction produces macromers when mainly 

methacrylic monomers are being used. 

Using this technique we prepared a macromer for use as a stabilizers by 

copolymerizing methacrylic acid, butyl methacrylate, diacetone acrylamide and 

methyl methacrylate in the presence of the AFT-agent. The final molecular weight of 

the macromer is determined by the ratio of the initial concentrations of monomer and 

AFT-agent. The polymerization was carried out in methoxy propanol with tert-Amyl 

peroxy-2-ethylhexanoate as initiator. The macromer was isolated and the molecular 

weight was determined using gel permeation chromatography. The chromatogram is 

given in figure 9. 
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Figure 9. Molecular weight distribution of macromer stabilizer determined by GPC. 
 

The polydispersity of 2 is an indication for the controlled character of the 

polymerization. 1H-NMR was used to check for the presence of terminal double 

bonds. In figure 10 the 1H-NMR spectrum of the stabilizer is given. The signals at 5 

and 5.2 ppm are typical for the macromer double bonds. The peaks at 4.75 and 5.1 

ppm can be attributed to non reacted AFT-agent. 

 

Figure 10. 1H-NMR spectrum of a macromer stabilizer. 
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The macromer stabilizer was used as a substitute for the polymeric stabilizer 

in the emulsion polymerization process described above. The resulting polymer 

dispersion had a fine particle size of 70 nm and was free of coagulum, demonstrating 

that the use of a macromer stabilizer does not significantly change the nucleation and 

particle growth process. To determine the effect of the terminal double bond on the 

degree of grafting of the stabilizer, the dispersions were diluted and ultra-centrifuged. 

It took 1more than 100 hours at 30.000 rpm before a clear supernatant could be 

observed. By determination of the solids content of the supernatant we found that the 

concentration of water-soluble material in the dispersion was extremely low (less than 

1 %). NMR analysis of the water-soluble material revealed that this polymer was no 

macromer, indicating that the grafting efficiency of the macromer stabilizer is close to 

100 %. This is a significant improvement over the degree of grafting found with a 

stabilizer without terminal double bond. As we expected this to have a strong effect 

on the early water resistance, we repeated the water-soaking test as described 

above. The results, immediately after removal of the panels from the water tank are 

illustrated in figure 11. 

 

Figure 11. Comparison of water-resistance. Left: polymer stabilized acrylic 
dispersion, right: dispersion stabilized with a macromer stabilizer. 
 

The determination of the other paint properties is still on going. 
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CONCLUSIONS 

It has been demonstrated that replacing conventional low molecular weight 

surfactants by stabilizers that can be covalently bound to the main polymer results in 

polymeric binders that can be used in the formulation of coatings with improved 

properties. Acrylic dispersions using surfmers or polymeric stabilizers are now being 

fully commercialized. The macromer stabilizer route seems to hold promises for 

further improvements in the near future. 
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VLASTNOSTI DŘEVA IMPREGNOVANÉHO ROZTOKY AKRYLÁTŮ 
 

PROPERTIES OF WOOD IMPREGNATED BY ACRYLIC SOLUTIONS 
 
Irena Kučerová 
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemické technologie 
restaurování památek 
 

Summary 
Acrylics solutions are very often used for wood consolidation because of 
their good properties. Consolidating effect is assessed based on changes 
of wood properties, as well. The paper deals with the influence of acrylic 
consolidants on wood properties, namely density, hygroscopicity and 
water absorption capacity. Hygroscopicity and water absorption capacity 
of wood impregnated by acrylic solutions depend on the amount of 
consolidant in wood as well as on the type of the acrylic, its molecular 
weight and molecular weight distribution and on the affinity between the 
acrylic and the wood.   
Key words: wood, consolidation, acrylate, hygroscopicity of wood, 
absorption capacity 
 
 

1. Úvod 

Díky svým vlastnostem, jako je dobrá odolností vůči stárnutí a minimální 

změna odstínu impregnovaného objektu, se roztoky akrylátů často užívají pro 

zpevňování dřevěných památek. Nevýhodou akrylátů je však jejich vysoká 

molekulová hmotnost a s tím i horší penetrace jejich roztoků do dřeva.  

Cílem zpevňování dřeva je zvýšení hydrofobity a zlepšení mechanických 

vlastností dřeva. Proto se vliv roztoků konsolidantů často hodnotí na základě změny 

navlhavosti, rozměrové stability a mechanických vlastností dřeva. Účinek zpevňování 

dřeva je úměrný obsahu konsolidantu ve dřevě. Výsledné vlastnosti konsolidovaného 

dřeva jsou ovlivněny:  

• schopností konsolidantu pronikat do buněčné stěny dřeva,  

• interakcí konsolidantu s funkčními skupinami makromolekul dřeva, což má 

především význam při vztahu dřevo – voda; vzniklé vazby mohou být chemické 

nebo fyzikální,  

• fyzikálně-chemickými a mechanickými vlastnostmi konsolidantu, 
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• typem použitého rozpouštědla a množstvím zadrženého rozpouštědla.  

 
Navlhavost dřeva klesá s rostoucím obsahem konsolidantu ve dřevě a zároveň 

s tím stoupá rozměrová stabilita dřeva. Rozměrová stabilita je však výrazně 

ovlivněna schopností roztoku konsolidantu pronikat do buněčných stěn a vázat se na 

funkční skupiny dřeva. Mechanické vlastnosti dřeva jsou určovány jeho schopností 

odolávat působení vnějších sil a jsou funkcí jeho struktury. Závisí na hustotě dřeva, 

která je dána velikostí buněk a tloušťkou buněčných stěn, a na poměru jarního a 

letního dřeva. Mechanické vlastnosti také významně ovlivňuje obsah vlhkosti dřeva. 

Degradací dřeva se tyto vlastnosti snižují.[1-4] 

Při zpevňování dřeva roztoky polymerů může docházet k zadržování 

rozpouštědel v impregnovaném dřevě. Zadržená rozpouštědla působí jako 

změkčovadla, čímž snižují teplotu skelného přechodu polymerního konsolidantu. To 

se projeví především snížením pevnosti konsolidovaného dřeva. Jelikož se difúzní 

koeficient rozpouštědel snižuje exponenciálně se snižujícím se obsahem zadrženého 

rozpouštědla ve dřevě, může odpařování rozpouštědel trvat roky. Pokles pevnosti 

konsolidovaného dřeva v důsledku zadržených rozpouštědel klesá s rostoucí délkou 

odpařování. Tento jev je možné minimalizovat použitím těkavých rozpouštědel 

s nízkou teplotou varu. Rozpouštědla o vyšším bodu varu mají tendenci se zadržovat 

ve dřevě déle než rozpouštědla s nižším bodem varu. V případě vakuové 

impregnace však rozpouštědla z vyšším bodem varu umožňují lepší 

proimpregnování dřeva, dochází k hlubší penetraci roztoku konsolidantu. Zadržované 

rozpouštědlo je možné zčásti odstranit i působením vyšších teplot. [3, 5-7] 

Tato práce se zabývá studiem změny hustoty, navlhavosti a nasákavosti dřeva 

po jeho impregnaci roztoky akrylátových konsolidantů a navazuje na již dříve 

publikovanou studii [8] věnující se penetraci akrylátových konsolidantů do dřeva. 

 
2. Experimentální část 

Pro měření bylo použito zdravé borové a topolové dřevo. Rozměry vzorků 

dřeva byly 20×20×30 mm v radiálním, tangenciálním a axiálním směru. Dřevo bylo 

impregnováno těmito roztoky konsolidantů: 
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• kopolymeru butylmethakrylátu s izobutylmethakrylátem v lakovém benzínu 

(Lascaux Acrylic Resin 550/675, Lascaux Farbenfabrik, Brüttisellen, obsah 

sušiny 40-42 %), 

• kopolymeru ethylmethakrylátu s methylakrylátem (70:30) v toluenu (Paraloid B 

72 Rohm and Haas Company),  

• kopolymeru butylmethakrylátu s methylmethakrylátem v xylenu, který byl 

naředěn na danou koncentraci toluenem (Solakryl BMX, Lučební závody 

Draslovka, Kolín, obsah sušiny 36-40 % a Veropal KP 709, Synpo Pardubice, 

obsah sušiny 40 %), 

• polybutylmethakrylátu v toluenu (Solakryl BT 55, Lučební závody Draslovka, 

Kolín, obsah sušiny 52-56 %). 

 

Koncentrace roztoků akrylátů byla 5, 15 a 25 hmotnostních %. Relativní molekulová 

hmotnost použitých akrylátů je uvedena v tabulce 1.  

 

Tabulka 1. Relativní molekulové hmotnosti akrylátů použitých pro konsolidaci dřeva 
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. Impregnace vzorků dřeva 

byla provedena za sníženého tlaku, pracovní tlak se v závislosti na teplotě pohyboval 

v rozmezí 9,98-6,65 kPa. Vzorky dřeva byly impregnovány v exsikátoru po dobu 

1 hodiny za sníženého tlaku a po dobu 0,5 hodiny za atmosférického tlaku. 
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Obsah konsolidantu ve dřevě a studované vlastnosti dřeva (relativní zvýšení 

hustoty, relativní snížení nasákavosti a navlhavosti dřeva) byly vypočteny podle 

vztahů uvedených v tabulce 2. Měření nasákavosti dřeva vodou probíhalo po dobu 

1 hodiny za sníženého tlaku (9,98-6,65 kPa) a po dobu 1 hodiny za atmosférického 

tlaku. Poté byly vzorky z vody vyjmuty, osušeny přiložením na buničitou vatu a 

zváženy. Navlhavost dřeva byla stanovena kondicionací vzorků do konstantní 

hmotnosti při teplotě 20±2 °C a relativní vlhkosti vzduchu 55 %. Vzorky dřeva byly 

kondiciovány v klimatizační skříni Challenge 160 (výrobce Angelantoni Industril). Po 

ustálení hmotnosti byly vzorky dřeva zváženy. Vypočtené vlastnosti dřeva byly 

převedeny na relativní veličiny dle vztahů uvedených v tabulce 2. 

 

Tabulka 2. Vztahy pro vypočet studovaných veličin;  
ρ0, ρi0  hustota dřeva před a po impregnaci roztoky konsolidantů [kgּm-3],  
m0, mi0 hmotnost vzorku před a po impregnaci roztoky konsolidantů a 
po vysušení do konstantní hmotnosti při teplotě 103±2°C [g], 
Ra0, Rai0 rozměr vzorku v radiálním směru před a po impregnaci roztoky 
konsolidantů [mm], 
Ta0, Tai0 rozměr vzorku v tangenciálním směru před a po impregnaci roztoky 
konsolidantů [mm], 
Ax0, Axi0 rozměr vzorku v axiálním směru před a po impregnaci roztoky 
konsolidantů [mm]. 
mh  hmotnost vzorku dřeva po jeho nasycení vodou [g],  
YX  hodnota aritmetického průměru veličiny u neimpregnovaného dřeva, 
YT  hodnota aritmetického průměru veličiny u impregnovaného dřeva. 
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3. Výsledky a diskuse  

3.1 Relativní zvýšení hustoty dřeva 

Relativní změna, resp. relativní zvýšení, hustoty dřeva po jeho impregnaci 

roztoky akrylátů roste s rostoucí koncentrací roztoku konsolidantu, resp. s rostoucím 

obsahem konsolidantu ve dřevě, jak vyplývá z grafů na obrázku 1. 

V topolovém dřevě se rozdíly mezi jednotlivými konsolidanty, resp. jejich 

roztoky, uplatňují výrazněji, stejně jako rozdíl mezi obsahem konsolidantu 

v topolovém dřevě [8]. V topolovém dřevě se díky jeho struktuře totiž výrazněji 

uplatňují rozdíly v penetraci jednotlivých roztoků akrylátů do dřeva. 

Z grafu relativního zvýšení hustoty dřeva (obrázek 1) a grafu závislosti obsahu 

konsolidantu ve dřevě (obrázek 2) je patrné, že relativní zvýšení hustoty dřeva je 

přímo úměrné obsahu konsolidantu ve dřevě a že obě veličiny dosahují v podstatě 

shodné hodnoty. To ukazuje, že nedochází k nabotnání dřeva v důsledku jeho 

impregnace roztoky studovaných akrylátů. Určité malé odlišnosti v hodnotách obou 

měření jsou pak způsobeny vlastní chybou měření rozměrů vzorků dřeva.  
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Obrázek 1. Relativní zvýšení hustoty (IDE) borového (Bor) a topolového (TP) dřeva 
po jeho impregnaci roztoky konsolidantů v závislosti na koncentraci roztoku, typu a 
relativní molekulové hmotnosti konsolidantu; konsolidanty jsou seřazeny dle svých 
hmotnostně průměrných relativních hmotností vzestupně; BMX = Solakryl BMX a V = 
Veropal KP 709 – kopolymery butylmethakrylátu s methylmethakrylátem, P = 
Paraloid B 72 – kopolymer ethylmethakrylátu s methylakrylátem, BT = Solakryl BT – 
polybutylmethakrylát, A = Lascaux 550/675 – kopolymeru butylmethakrylátu 
s izobutylmethakrylátem. 
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Obrázek 2. 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 a V = Veropal KP 709 – kopolymery 
butylmethakrylátu s methylmethakrylátem, P = Paraloid B 72 – kopolymer 
ethylmethakrylátu s methylakrylátem, BT = Solakryl BT – polybutylmethakrylát, A = 
Lascaux 550/675 – kopolymeru butylmethakrylátu s izobutylmethakrylátem. 
 

 

3.2 Relativní snížení nasákavosti dřeva 

Ze závislostí relativní změny, resp. snížení, nasákavosti dřeva vodou po jeho 

impregnaci roztoky konsolidantů (akrylátů) vyplývá, že relativní snížení nasákavosti 

borového dřeva vodou je vyšší oproti topolovému dřevu (obrázky 3, 4 a 5). To je 

důsledek rozdílů v anatomické stavbě, v porozitě a v propustnosti dřeva pro kapaliny 

obou druhů studovaných dřevin. Borové dřevo je méně propustné pro kapaliny než 

topolové dřevo, proto roztoky konsolidantů s vyšší molekulovou hmotností hůře 

penetrují do struktury borového dřeva vzhledem k velikosti svých molekul. V borovém 

dřevě se konsolidanty patrně hromadí pod povrchem dřeva, proto se vytvoří účinnější 

bariéra proti pronikání kapalné vody.  
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Obrázek 3. Relativní snížení nasákavosti (RONA) borového (Bor) a topolového (TP) 
dřeva po jeho impregnaci roztoky konsolidantů v závislosti na koncentraci roztoku, 
typu a relativní molekulové hmotnosti konsolidantu; konsolidanty jsou seřazeny dle 
svých hmotnostně průměrných relativních hmotností vzestupně; BMX = Solakryl 
BMX a V = Veropal KP 709 – kopolymery butylmethakrylátu s methylmethakrylátem, 
P = Paraloid B 72 – kopolymer ethylmethakrylátu s methylakrylátem, BT = Solakryl 
BT – polybutylmethakrylát, A = Lascaux 550/675 – kopolymeru butylmethakrylátu 
s izobutylmethakrylátem. 
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Obrázek 4. Závislost relativního snížení nasákavosti (RONA) borového dřeva (Bor) 
vodou na obsahu konsolidantu ve dřevě impregnovaném roztoky konsolidantů o 
koncentracích 5, 15 a 25 hm. %; BMX = Solakryl BMX a V = Veropal KP 709 – 
kopolymery butylmethakrylátu s methylmethakrylátem, P = Paraloid B 72 – 
kopolymer ethylmethakrylátu s methylakrylátem, BT = Solakryl BT – 
polybutylmethakrylát, A = Lascaux 550/675 – kopolymeru butylmethakrylátu 
s izobutylmethakrylátem.  
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Obrázek 5. Závislost relativního snížení nasákavosti (RONA) topolového dřeva (TP) 
vodou na obsahu konsolidantu ve dřevě impregnovaném roztoky konsolidantů o 
koncentracích 5, 15 a 25 hm. %; BMX = Solakryl BMX a V = Veropal KP 709 – 
kopolymery butylmethakrylátu s methylmethakrylátem, P = Paraloid B 72 – 
kopolymer ethylmethakrylátu s methylakrylátem, BT = Solakryl BT – 
polybutylmethakrylát, A = Lascaux 550/675 – kopolymeru butylmethakrylátu 
s izobutylmethakrylátem. 

 

Relativní snížení nasákavosti dřeva vodou roste s rostoucí koncentrací 

roztoků konsolidantů (obrázek 3), resp. s rostoucím obsahem konsolidantu ve dřevě 

(obrázky 4 a 5). Relativní snížení nasákavosti dřeva vodou roste i s rostoucí 

molekulovou hmotností konsolidantu (akrylátu), i když výsledky relativního snížení 

nasákavosti borového a topolového dřeva při stejném obsahu konsolidantu ve dřevě 

nejsou zcela shodné. Na hodnotách relativního snížení nasákavosti dřeva vodou se 

pravděpodobně podílí více vlivů. Jedním z nich může být příznivý poměr velikosti 

makromolekul konsolidantu a pórů dřeva. Tento předpoklad by mohl vysvětlit výrazný 

rozdíl v nasákavosti dřeva vodou po jeho impregnaci roztoky kopolymerů 

butylmethakrylátu s methylmethakrylátem, reprezentovanými výrobky Solakryl BMX a 

Veropal KP709. Druhým důvodem může být rozdílná afinita roztoku konsolidantu a 

samotného konsolidantu k vnitřnímu povrchu buněčných stěn jednotlivých dřevin. 

Tímto lze vysvětlit rozdíly v nasákavosti borového a topolového dřeva vodou po jeho 

impregnaci roztoky kopolymeru ethylmethakrylátu s methylakrylátem – Paraloidu 

B72. Tyto dva předpoklady je třeba ještě dále potvrdit či vyvrátit. 
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Pozitivní vliv na relativní snížení nasákavosti dřeva vodou pravděpodobně má 

nejenom rostoucí obsah konsolidantu ve dřevě a hromadění konsolidantu pod 

povrchem dřeva z důvodu jeho horší penetrace do dřeva, ale i zpětná migrace 

konsolidantu v důsledku odpařování rozpouštědla. Zpětnou migrací konsolidantu je 

podpořeno hromadění konsolidantu pod povrchem dřeva.  

 
3.3 Relativní snížení navlhavosti dřeva  

Relativní snížení navlhavosti dřeva vodou roste s rostoucí koncentrací roztoku 

konsolidantu, resp. s rostoucím obsahem konsolidantu ve dřevě (obrázky 6, 7 a 8). 

Z naměřených závislostí však vyplývá, že navlhavost konsolidovaného dřeva není 

ovlivněna molekulovou hmotností použitého konsolidantu. Dřevo impregnované 

roztoky kopolymeru butylmethakrylátu s izobutylmethakrylátem – Lascaux 550/675 a 

kopolymeru butylmethakrylátu s methylmethakrylátem – Veropalu KP709 vykazovalo 

nejnižší pokles navlhavosti dřeva při stejném obsahu konsolidantu ve dřevě. Na 

základě této skutečnosti lze konstatovat, že penetrační vlastnosti roztoku 

konsolidantu nemají rozhodující vliv na snížení navlhavosti dřeva.  

0

10

20

30

40

Bor
V

Bor T Bor
S

Bor
P

Bor
A

TP V TP T TP S TP P TP A

Konsolidant

R
O

N5
5  [

%
]

5%
15%
25%

 
Obrázek 6. Relativní snížení navlhavosti (RON55) borového (Bor) a topolového (TP) 
dřeva po jeho impregnaci roztoky konsolidantů v závislosti na koncentraci roztoku, 
typu konsolidantu a jeho relativní molekulové hmotnosti při teplotě 20 °C a relativní 
vlhkosti vzduchu 55 %; konsolidanty jsou seřazeny dle svých hmotnostně 
průměrných relativních hmotností vzestupně; BMX = Solakryl BMX a V = Veropal KP 
709 – kopolymery butylmethakrylátu s methylmethakrylátem, P = Paraloid B 72 – 
kopolymer ethylmethakrylátu s methylakrylátem, BT = Solakryl BT – 
polybutylmethakrylát, A = Lascaux 550/675 – kopolymeru butylmethakrylátu 
s izobutylmethakrylátem. 
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Obrázek 7. Závislost relativního snížení nasákavosti (RON55) borového dřeva (Bor) 
vodou na obsahu konsolidantu ve dřevě impregnovaném roztoky konsolidantů o 
koncentracích 5, 15 a 25 hm. % při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 55 %; 
BMX = Solakryl BMX a V = Veropal KP 709 – kopolymery butylmethakrylátu 
s methylmethakrylátem, P = Paraloid B 72 – kopolymer ethylmethakrylátu 
s methylakrylátem, BT = Solakryl BT – polybutylmethakrylát, A = Lascaux 550/675 – 
kopolymeru butylmethakrylátu s izobutylmethakrylátem. 
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Obrázek 8. Závislost relativního snížení navlhavosti (RON55) topolového dřeva (TP) 
vodou na obsahu konsolidantu ve dřevě impregnovaném roztoky konsolidantů o 
koncentracích 5, 15 a 25 hm. % při teplotě při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti 
vzduchu 55 %; BMX = Solakryl BMX a V = Veropal KP 709 – kopolymery 
butylmethakrylátu s methylmethakrylátem, P = Paraloid B 72 – kopolymer 
ethylmethakrylátu s methylakrylátem, BT = Solakryl BT – polybutylmethakrylát, A = 
Lascaux 550/675 – kopolymeru butylmethakrylátu s izobutylmethakrylátem. 



 

 392

Relativní snížení navlhavosti dřeva závisí na typu konsolidantu (akrylátu) a na 

typu studované dřeviny. Relativní snížení navlhavosti dřeva pravděpodobně ovlivňuje 

i adheze daného roztoku konsolidantu i samotného konsolidantu k buněčným stěnám 

dřeva. Vliv na navlhavost dřeva pravděpodobně má i způsob uložení konsolidantu ve 

dřevě, tedy to, zda konsolidant vytváří na buněčné stěně dřeva více méně souvislý 

film nebo zda dojde po odpaření rozpouštědla k jeho oddělení od buněčné stěny a 

vznikne tak pouze výplň buněčné dutiny.  

V dalších pracích je třeba se zaměřit na detailní studium uložení konsolidantu 

ve struktuře dřeva.  

 

4. Závěr 

Impregnace dřeva roztoky akrylátů má pozitivní vliv na změnu navlhavosti a 

nasákavosti dřeva. Pokles navlhkosti a nasákavosti dřeva roste s rostoucím 

obsahem konsolidantu (akrylátu) ve dřevě. Proto by se měly pro konsolidaci 

dřevěných objektů metodou impregnace za sníženého tlaku aplikovat roztoky 

akrylátů o co nejvyšší možné koncentraci.  

Nasákavosti dřeva vodou klesá s rostoucím obsahem konsolidantu ve dřevě a 

závisí na typu použitého konsolidantu (akrylátu) a jeho relativní molekulové 

hmotnosti. S rostoucí molekulovou hmotností konsolidantu se snižuje nasákavosti 

dřeva vodou. Navlhavosti dřeva klesá s rostoucím obsahem konsolidantu ve dřevě. 

Relativní změna navlhavosti dřeva závisí na typu konsolidantu a i typu dřeviny. 
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EKOLOGICKÉ VLASTNOSTI NÁTĚROVÝCH HMOT URČENÝCH PRO 
DOKONČOVÁNÍ NÁBYTKU 

 

THE ECOLOGICAL PROPERTIES OF LACQUERS DETERMINATE FOR 
FURNITURE FINISHING 

 
Daniela Tesařová, Muzikář Zdeněk 
Ústav nábytku designu a bydlení, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno 

 
Summary 

Článek řeší problematiku emisí VOC emitovaných nátěrovým filmem 
povrchové úpravy nábytku zejména ve vztahu k vnitřnímu prostředí a 
požadavkům eko-certifikacím a evropským direktivám. Velký důraz je 
kladen na požadavky značky Eco-Label pro nábytek včetně uvedených 
kritérii pro materiál, výrobu i používání. Práce se zaměřuje na měření 
emisí VOC emitovaných nátěrovými hmotami ihned po nanesení a na 
měření dlouhodobých emisí emitovaných MDF s povrchovou úpravou.  
Key words: VOC, ECO-Label, Limitní požadavky na koncentrace emisí 
VOC, emise VOC při nanášení, dlouhodobé emise VOC. 
 
 

Úvod 

Při vývoji nátěrových hmot pro povrchovou úpravu nábytku musíme již od 

začátku respektovat nejen všechny dané požadavky na bezpečný výrobek, ale i dané 

možnosti použitelných technologií, materiálů, respektující ekologická kritéria a 

požadavky udržitelného rozvoje. Tedy minimálně splnění všech předepsaných 

požadavků, které vyplývají z požadavků evropských i českých norem, zejména z 

požadavků Eco-certifikace a požadavků Eco-lablu pro nábytek z prosince 2004. Při 

volbě kriterií na ekologickou povrchovou úpravu jsme zohlednili také ostatní 

ekologické požadavky uvedené v různých ekologických značkách ostatních 

evropských zemí.  

Výzkum a vývoj povrchových úprav nábytku nátěrovými hmotami je limitován i 

trendem tzv. udržitelného rozvoje. Tento trend znamená zvýraznění požadavků na 

materiály a technologie, které upřednostňují, co nejmenším dopad na životní 

prostředí, při jeho používání, a na pracovní prostředí, při vývoji a výrobě všech 

materiálů určených pro zhotovení lůžka a při volbě všech technologií i strojů 
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podílejících se na výrobě výrobku i vstupních materiálů. S udržitelného rozvoje 

souvisí i požadavek na recyklovatelnost všech použitých materiálů, surovin, odpadu 

vznikajícího při výrobě lůžka i lůžka po skončené době jeho životnosti, tedy i 

nátěrových hmot 

 

2 Hlavní ekologické požadavky na nátěrové hmoty určené pro dokončování 
nábytku: 
 snížení jejich podílu na vlivu nábytku, tedy i aplikovaných nátěrových hmot na 

životní prostředí 

upřesnění: 

• používání materiálů vyráběných způsobem méně zatěžující životní prostředí 

• omezení používání nebezpečných látek a snížení emisí znečisťujících látek 

• požadavky na povrchovou úpravu s dlouhodobou životností  

 

Celkové požadavky můžeme shrnout do následujících bodů a tabulky 1: 

 použity mohou být pouze materiály, které splňují specifická materiálová kritéria 

pro každý použitý materiál: masivy, materiály na bázi dřeva, ocel, plasty, textilie, 

hliník, PUR a latexové pěny, výplňové materiály. Jestliže je aplikováno množství 

materiálu < 3% hmot. z celkové hmotnosti výrobku nemusí materiály splňovat 

specifická materiálová kritéria. Maximální procento všech materiálu, které může 

při použití vyňato z požadavku splnění specifických materiálových kritérií je 10% 

hmot.z hmotnosti finálního výrobku 

 není dovoleno také používat chemické sloučeniny, tedy nátěrové hmoty nebo 

přípravky, které jsou od výrobců označeny nebo mohou být v době aplikace 

označeny následujícími R-větami nebo kombinacemi R-vět R40, R45, R46, R49, 

R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63, R68, podle direktivy 67/548/EEC a ve 

schodě s direktivou 76/769/EEC a 79/117/EEC. Tyto požadavky se netýkají 

sloučenin, které během jejich aplikace změní chemickou strukturu a dále již 

nespadají pod výše uvedené R-věty 

 nesmí být používány pesticidy a zdraví nebezpečné látky označené podle WHO 

st.1a extrémně nebezpečné a st.1b vysoce nebezpečné  
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Tabulka 1. Hlavní požadavky. 
1) HLAVNÍ,CELKOVÉ VŠEOBECNÉ POŽADAVKY 
    1.1) Popis výrobku 
    1.2) Použité materiály 
    1.3) Energetické vstupy 
    1.4) Nebezpečné látky 
2) Specifické materiálové požadavky 

2.1) Masivní dřevo a materiály na 
bázi dřeva 

2.1.1) Trvale udržitelné řízení lesního 
hospodářství 
2.1.2) Impregnační látky a přípravky 
2.2.4) Emise formaldehydu z materiálů na 
bázi dřeva  

2.5) Plasty 
 

2.5.1) Nebezpečná aditiva 
2.5.2) Retardéry hoření 
2.5.3) PVC 
2.5.4) Vstup recyklovaného materiálu 

Dokončení povrchu  

 

3.1) Dokončení povrchových úprav 
plasty 
3.2) Dokončení povrchových úprav 
kovy  
3.3) Typy povrchových úprav jinými 
materiály  

 
3.3.1) Povrchové úpravy pro dokončování 
dřeva a materiálů na bázi dřeva (jiné než 
plasty a kovy) 
3.3.2) Povrchové úpravy pro dokončování 
kovů  

Kriteria pro výrobu, montáž nábytku 
4) Lepidla 

 4.1) VOC 
4.2) Aditiva a pojiva 

Kriteria pro konečný výrobek 
 5) Emise formaldehydu z finálních výrobků 
 6) Dlouhodobé životnosti a bezpečnosti výrobku 
 7) Čistění a údržba 
 8) Recyklace 
 9) Informace spotřebiteli  
10) Balení finálního výrobku 
11) Informace na obalech 
12) Informace vztahující se k Eco-labelu  

 

Upřesnění požadavků uvedených v tabulce 1 pro nátěrové hmoty: 
při nanášení nátěrových hmot mohou být aplikovány nátěrové hmoty obsahující VOC 

35mg/m2 a 14 mg/m2 zdravý škodlivých látek, emise formaldehydu z povrchu musí 

být menší než 0,1ppm, nesmí obsahovat žádná barviva klasifikovaná jako 

karcinogeny, nesmí obsahovat žádná azo barviva  

celkové požadavky pro všechny použité materiály 

• materiály se sníženou emisní VOC a jiných škodlivých látek 
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• materiály eliminující vznik imunologické přecitlivělosti – alergie subjektu 

• materiály nízkých energetických vstupů a technologických energií 

• užití obnovitelných zdrojů 

• recyklace částí a součástí výrobku, prodloužení morální a fyzické životnosti 

výrobku 

• výrobní technologie a odpadní hospodářství šetrné vůči životnímu prostředí 

• volba materiálů šetrných vůči životnímu prostředí – výrobní odpad a likvidace 

výrobku  

• Všechny uvedené požadavky respektují kriteria Eco-certifikace uvedené v tabulce 

1 a v ECO-LABEL pro nátěrové hmoty pro interiér a v ECO-LABEL pro nábytek 

 Při řešení této problematiky jsem se zaměřili zejména na řešení požadavku na 

snížení emisí VOC neboli volatile organic compounds při nanášení nátěrové hmoty a 

dokončování povrchové úpravy i na dlouhodobé emise VOC emitované povrchovou 

úpravou nábytku 28 dne po dokončení  

VOC představují v převážné míře látky zdraví člověka nebo životnímu 

prostředí škodlivé a rozlišujeme následující skupiny VOC, obsažené v tabulce 2. 

 

Tabulka 2. Rozdělení organických těkavých látek. 

Název Zkratka Bod varu 
ºC 

Medium pro 
zachycení 

Very volatile (gaseous) organic 
compounds velmi těkavé organické 

látky (plyny) 

VVOC <0 až 50-
100 

Adsorpce na aktivní 
uhlí 

Volatile organic compounds těkavé 
organické látky 

VOC 50-100 až 
240-260 

Adsorpce na Tenax, 
grafitovaný uhlík nebo 

na aktivní uhlí 
Semi volatile organic compounds 

Semi těkavé organické látky 
SVOC 240-260 

až 380-
400 

Adsorpce na poly-
uretanovou pěnu nebo 

XAD-2 
Organic compounds associated with 
particulate matter or particulate orga-
nic matter Organické látky spojené 
s matricí drobných částic a organi-

ckou hmotou drobných částic 

POM > 380 Zachycení na filtru 

 

Termín VVOC označuje velmi prchavé organické sloučeniny. Formaldehyd, jako 

představitel VVOC je brán v úvahu pro svůj zdravotní význam separátně. 
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Pojem TVOC (total volatile organic compounds) je používán při měření 

vzduchu uvnitř prostoru a udává celkové množství organických komponentů. TVOC 

je indikátor stavu vzduchu vnitřního prostoru a je to testovaná hodnota požadovaná 

zkušebnami při testaci dlouhodobých emisí VOC. 

 

3 Výsledky výzkumu nátěrových hmot nové generace  
Při výzkumu a vývoji nových nátěrových hmot pro povrchovou úpravu jsme 

vycházeli z požadavků, co nejmenšího zatížení pracovního prostředí při jejich 

zpracování, výrobě a následně i co nejmenšího zatížení životního prostředí při 

používání nábytku zejména v dětském, studentském pokoji či pokoji pro seniory. 

Orientovali na vysokosušinové nátěrové hmoty a vodou ředitelné nátěrové hmoty, 

jejichž nanášení není omezeno speciálním nanášecím zařízením. 

Pro dokončování 3D profilů mokrou cestou a na základě výsledků 

laboratorních zkoušek byl vybrán vysokosušinový plnivý plnič s pojivy na bázi 

rozpouštědel, který dobře penetruje do podkladu a uzavře povrch dílce. Vodou 

ředitelná barva na bázi akrylátových disperzí v bílém odstínu byla aplikována jako 

základní barva, protože dobře vyplňuje povrch dílce a nenarušuje rozpouštědlem-

vodou vrstvu plniče. Jako vrchní vrstva byl nanášen polyuretanový dvousložkový 

email. Charakteristické vlastnosti testovaných nátěrových hmot uvádí  tabulka 3.  

 

Tabulka 3.Charakteristické vlastnosti nátěrových hmot. 

Vlastnost 
nátěrové hmoty Norma Jednotka

Impreg
rační 
plnič 

Základní 
barva na 
aglom.m. 

PUR email 
H-PUR MAT 

 K 9002 
Obsah netěkavých 

látek 
ČSN ISO 

3251 % 50,53 56,8 64,270 

Ředitelnost ČSN 673032 Stupeň 1 _ 1 1 : 1 1 :  
Kryvost  Stupeň - 1 1 

Zasýchání ČSN 673052 Min/do 
stupně 5 30 36 65 

Hustota  g/m2   1,217 
Stanovení výtokové 

doby 
ČSN ISO 

2431  s/F4 62,4 172 123 

Stanovení odolnosti 
proti umělému 

stárnutí 
ČSN 910282

st šedé st 
/st modré 

st. 
- 1/7 1/7 

Vláčnost 
nátěrového filmu ČSN 673085 Stupeň 2 2 2-3 

Vnitřní pnutí nátěru ČSN 673085 Stupeň 1 1 1 
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 Vybrané nátěrové hmoty a celý nátěrový systém jsme ověřovali při 

laboratorních zkouškách v podmínkách univerzitních dílen, v části stříkárně. 

Nanesený nátěrový systém byl podroben testaci kvality povrchové úpravy a výsledky 

testace obsahuje tabulka 4. 

 

Tabulka 4. Výsledky vyhodnocení vlastností povrchové úpravy. 

Vlastnosti povrchové 
úpravy Norma Jed-

notka podklad sklo podklad MDF

 
Stanovit hmotnost 

nánosu 
 g/m2 

plnič 90  
zák.b.146 . 

PUR9002 80  

plnič 90 

zák.b.146 . 
PUR9002 80 

Stanovení povrchové 
tvrdosti ČSN 673075 stupeň 10 10 

Přilnavost nátěru 
mřížková zkouška 

ČSN ISO 2409 
(673085) stupeň 0 0 

Odolnost povrchu proti 
působení vlhkého tepla 

ČSN EN 
1272(910278) stupeň 5 5 

Odolnost povrchu proti 
suchému teplu 

ČSN EN 
12722(910287) stupeň 4 4 

Odolnost nátěrového 
filmu vůči studeným 
kapalinám-voda 6 h/jar 
6h 

ČSN EN 12720 
(910280) stupeň 5/5 5/5 

Stanovení stupně lesku 
PÚ 

ČSN ISO 2813 
(673066) % 31 25 

Hodnocení vzhledových 
vlastností OSN 910272  1 - 2 1 - 2 

 
Současně s výzkumem a vývojem povrchové úpravy novými typy nátěrových 

hmot byl ověřován vliv NH na pracovní a životní prostředí. Bylo měřeno množství 

emisí VOC emitované nátěrovými hmotami při zasýchání a tvorbě nátěrového filmu 

během prvních dvou hodin po nánosu i množství emisí VOC emitované dlouhodobě 

dílcem dokončeným touto povrchovou úpravou.  

Množství emisí VOC emitované nátěrovou hmotou bylo stanoveno okamžitě 

po nánosu prosátím vzduchu přes detekční trubičku s náplní Tenax TA napojenou na 

čerpadlo vzduchu. Při odběru bylo přečerpáno 12 l vzduchu. Ústí detekční trubičky 

bylo umístěno při odběru vzorku vzduchu 40 mm nad povrchem nátěrové hmoty. 

Začátek odběru vzorku byl 60s po nánosu a odběr ukončen 7260 s po nánosu. 

Nátěrová hmota byla nanesena na skle. Emise VOC emitované mokrým nátěrovým 
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filmem byly analyzované na plynovém chromatografu s cryofokusací a termální 

desorpcí. Výsledky stanovení emisí jsou shrnuty v tabulce 5. 

 
Tabulka 5. Emise VOC z nátěrového filmu po nanesení na skle. 

Analýzované 
VOC   plnič  

plnič a 
základní 

barva 

plnič, 
základní barva 

a email 

plnič, 
základní barva 

a email 

Doba odběru 
po nánosu 
nátěrové 
hmoty 

 60 s 
 

60 s po náno-
su zák. b. 24h 
po nánosu 
plniče 

60 s po nánosu 
9002, 24h po 
ná-nosu z. b, 
48h po nánosu 
plnič 

24h po nánosu 
9002 48h po 
nánosu z.b. 72h 
po nánosu plniče 

Doba 
odběru s 7200 7200 7200 7200 

Formaldehyd µg/m2 - - -  
Benzen µg/m2 141 15 13,1 1,5 
Toluen  µg/m2 19,5 2,5 13,7 0,2 
Ethylbenzen  µg/m2 1034 3,1 1641,8 0,2 
m,a-xylen  µg/m2 823 13,2 5145,1 20,4 
 terpeny  µg/m2     
α-pinen  µg/m2 2,6 0,3 0,4 0 
3-δ-carene  µg/m2 37,8 0,2 4,2 0,1 
eucalyptol µg/m2 5,1 0,4 0,4 0,6 
limonen µg/m2 37,8 0,3 1,1 0,2 
β-pinen µg/m2 890,2 1,5 38,5 0,3 

Emise VOC emitované dílce MDF 28 dní po povrchové úpravě nátěrovými 

hmotami, které byly předmětem laboratorního výzkumu jsou uvedeny v tabulce 6 

 

Tabulka 6. Emise VOC dílce MDF s povrchovou úpravou 28 dní po dokončení. 

Plnič, AC-VŘ NH, PUR email, podklad MDF, odběr 28 dní po nánosu  

 
Koncentrace 

emi-sí v 
odebraném 

vzorku 

Koncentrac
e emisí 
blanku 

Celkové 
koncentrace emisí 
po odečtu pozadí 

Limitní 
koncentrace VOC 

ve vnitřním 
prostředí zákon ٭

 µ/m3 µ/m3 µg/m3 µg/m3 
Benzen 5 1.2 3.8 7 
Toluen 93.2 73.3 19.9 300 

Ethylbenzen 44.2 6.4 37.8 200 
m,p-Xylen 207.5 28.3 179.2 200 

     
3-d-carene 2.6 1 1.6  

Koncentrace ostatních terpenu zanedbatelná- v desetinách µg/ml 
 Limitní koncentrace VOC ve vnitřním prostředí zákonč.258/2000Sb. vyhláška 6 ze ٭

16. prosince 2002 
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5 Závěr 
Z dosažených výsledků, uvedených v článku, je možno konstatovat, že se daří 

respektovat všechny environmentální požadavky i všechny předepsané požadavky 

na kvalitu výrobku dlouhodobé spotřeby. 

Řešením tohoto úkolu přispíváme současně ke zlepšení životního prostředí, k 

řešení klíčového hlediska výzkumu a vývoje nových produktů z pohledu Eco 

certifikace. 

 

 

6 Literatura 

http:/www U.S.EPA:.Indoor Air Quality (IAQ)-Organic Compounds(VOCs)-Organic 
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REAKCIA POVRCHOV DREVA UPRAVENÝCH NÁTEROVÝMI LÁTKAMI 
NA VYSOKÉ TEPLOTY 

 

REACTION OF WOOD SURFACE FINISHED BY COATINGS ON HIGH 
TEMPERATURE 

 
Eva Ružinská 1, Anton Osvald 2 
1 - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov, 2 - Katedra požiarnej ochrany, Drevárska 
fakulta Technickej univerzity, 960 53 Zvolen, Slovensko 
 

Summary 
The article deals with the studying of reactions of wood surface finished by 
coatings during their thermal degradation for simulation of burning process  
effecting radiate heat source and direct flame for prediction of behaviour of 
coats applied on wood surface. 
Key words: coatings, wood, radiating heat,  flame, fire safety 

 
 
Úvod 

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 [1]. 

V oblasti drevospracujúceho priemyslu prevláda spotreba rozpúšťadlových 

typov náterových látok na báze spojív nitrátu celulózy, polyuretánových alkydov 

a menej akrylátových živíc [2]. Vodouriediteľné náterové látky našli vzhľadom na 

rezistenciu voči UV žiareniu a vysokú elasticitu uplatnenie najmä v oblasti 

povrchových úprav stavebno-stolárskych výrobkov [3, 4, 6].    

Polyuretánové (PUR) náterové látky patria k jedným z najrozšírenejším typov 

náterových látok pre povrchovú úpravu dreva, najmä nábytku. Sú náhradou za 

kyselinotvrditeľné a nitrocelulózové náterové látky [2]. Rozpúšťadlové PUR náterové 

látky sú prevládajúcim typom tejto skupiny  v oblasti drevospracujúceho priemyslu 

[1], aj keď obsahujú vo svojej makromolekule organické rozpúšťadlá a riedidlá, ktoré 

sú obvykle horľavinami 1. triedy [4, 5]. 
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Pre náterové látky, aplikované pri povrchovej úprave dreva, je potrebné popri 

ich fyzikálnych, mechanických, ekologických i hygienických charakteristikách [7-10] 

poznať ich správanie  v podmienkach termickej degradácie, napríklad v procese 

horenia. Simulácia procesu horenia je možná na základe experimentálneho 

stanovenia úbytku hmotnosti počas tepelného zaťažovania skúšobných náterov 

kombinovaným zdrojom tepla: sálavým a priamym otvoreným plameňom počas 

rovnakého časového intervalu [4]. 

Cieľom príspevku je študovať reakcie povrchu dreva upraveného náterovými 

látkami počas ich tepelného zaťažovania pri simulácii podmienok horenia za 

pôsobenia sálavého zdroja tepla a priameho otvoreného plameňa, pre  predikciu 

správania sa náterov aplikovaných na drevo z hľadiska protipožiarnej ochrany dreva.  

 

Experimentálna časť 

Materiál 

Pre zisťovanie odolnosti náterov proti zvýšenej teplote boli použité 3 náterové 

systémy rozpúšťadlové - na báze polyuretánov a tri vodouriediteľné polyuretán-

akrylátové náterové systémy, aplikované na povrch polotvrdých (MDF) dosák 

(Tab.1). Všetky použité náterové systémy sú primárne určené pre povrchovú úpravu 

interiérového nábytku. 

 
Tabuľka 1.  Náterové systémy pre povrchovú úpravu skúšobných telies. 

Označenie 
vzorky Výrobca Náterová látka Typ náter. 

           látky 
Poznámky

 
A ADLER (Rakúsko) Aquasoft CFB  Vodouriediteľná a) * 

AT ADLER (Rakúsko) Aquasoft CFB + 
Katalyzátor Vodouriediteľná a) * 

C CASCO (Švédsko)  IL 610 Aqua Interior Vodouriediteľná a) * 
AR ADLER (Rakúsko) Legnopur G 30 Rozpúšťadlová a) * 
CH CHEMOLAK (SR) Chemopur L U-1051 Rozpúšťadlová a) * 
M MILESI (Taliansko) LBA 38-z., LCA 04-v. Rozpúšťadlová  

Poznámky: a)* základný aj vrchný náter je rovnaký, z. - základný, v. -vrchný náter 

 

Metódy 

Tepelné zaťažovanie pre tento druh experimentu bolo upravené. 

Normalizované metódy testovania horľavosti, reakcie  na oheň a pod. hodnotia celý 
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materiál, t. j. povrchovú úpravu aj s podkladom [4, 5]. Citlivosť jednotlivých metód nie 

je tak vysoká, aby sa pri vyhodnotení prejavil vplyv povrchovej úpravy. Z uvedeného 

dôvodu bol navrhnutý nasledujúci experiment.  

Vychádzalo sa zo štatistík požiarov, teda z „praxe“ [5]. Väčšina požiarov 

vzniká pôsobením sálavého telesa na horľavý podklad. Extrémom rýchleho zapálenia 

je prípad, ak sa k sálavému telesu pridruží aj otvorený plameň. Práve tento extrém 

sa stal predmetom popisovaného experimentu. Jednotlivé povrchové úpravy sa 

podrobili tepelnému namáhaniu sálavým zdrojom. Žiarič o výkone 1000 W sa nechal 

rozohriať na prevádzkovú teplotu. Po jeho rozohriatí sa pod žiarič vložili skúšobné 

telesá testovaných povrchových úprav. Žiarič sa nechal pôsobiť dve minúty. Po 

dvoch minútach pôsobenia žiariča sa začal prikladať na vopred určené miesto 

(polovica šírky, tretina dĺžky) plameň plynového horáka prepísaných rozmerov (20 

mm). Horák sa priložil na 5 s. Toto prikladanie sa opakovalo každú celú minútu.   

Hlavným hodnotiacim kritériom experimentu bol práve počet priložení horáka a 

čas, kedy nastalo trvalé horenie povrchu.  

Sekundárnym kritériom hodnotenia reakcie povrchov dreva (po aplikácii 

náterových látok) na vysoké teploty bolo sledovanie úbytku hmotnosti testovaných 

skúšobných telies, ktoré mali rovnaký podklad (MDF dosky). Signifikantnou  

hodnotiacou veličinou je pomer úbytku na hmotnosti k počtu priložení plynového 

horáku (B/D), teda čím je táto hodnota nižšia, tým je materiál pozitívnejšie hodnotený 

z pohľadu väčšej termickej stability, hlavne odolnosti voči zapáleniu. 

 

Výsledky  a diskusia 
 Vyhodnotené výsledky tepelného zaťažovania skúšobných telies upravených 

rôznymi náterovými látkami sú uvedené v Tab. 2 a jednotlivé kritériá hodnotenia sú 

graficky zobrazené na Obr. 1, 2, 3. 

Tabuľka 2.  Vyhodnotené výsledky tepelného zaťažovania skúšobných telies. 

Náterová látka 
- označenie 

hmotnostný
úbytok- B

začiatok 
horenia 

počet  
priložení - 

pomer  
B/D

  [%] [s] vypoč.  
Vodou - Casco  II - C 6,32 225,00 4,60 1,37

riediteľný Adler Aquasoft II - A 9,54 165,00 3,60 2,65 
 Adler Aquasoft+katalyzátor - AT 9,53 126,00 3,00 3,18 

Rozpúš-  
ť dl é

Adler r. II - AR 9,79 145,00 3,30 2,97 
ťadlový Milesi r. II - M 9,10 244,00 5,00 1,82

 Chemopur r. II - CH 6,18 246,00 5,00 1,24 
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Z uvedených experimentálnych výsledkov tepelného zaťažovania skúšobných 

telies po vyhodnotení primárneho kritéria posudzovania pôsobenia vysokých teplôt 

na povrch dreva upraveného náterovými látkami je zrejmé, že najvyšší počet 

priložení horáka (otvoreného plameňa)  dosiahli dva náterové systémy - jeden 

vodouriediteľný (C) a druhý rozpúšťadlový (CH), rovnako tieto systémy preukázali 

zároveň najdlhší čas začiatku horenia. Tieto dva systémy dosiahli najnižšie 

hmotnostné úbytky (C=6,32 %, CH= 6,18%) z hľadiska posúdenia sekundárneho 

kritéria hodnotenia odolnosti aplikovaných náterových systémov proti vysokým 

teplotám pri simulácii procesu ich horenia. 

 Rozpúšťadlový systém (M) síce dosiahol porovnateľné hodnotenie pri 

primárnom kritériu hodnotenia (dlhý čas zapálenia a zároveň najvyšší počet 

priložení), ale hmotnostný úbytok (ako sekundárne kritérium) sa preukázal ako príliš 

vysoký, teda ako termicky málo stabilný náterový systém, ktorý ovplyvní rýchlejšiu 

degradáciu podkladu. 

 Príliš vysoká miera termickej lability bola analyzovaná ako pri 

vodouriediteľných (polyuretán-akrylátových), tak aj pri rozpúšťadlových 

(polyuretánových) systémoch  (A, AT, AR), kde začiatok horenia, ale aj počet 

priložení bol vyhodnotený ako najnepriaznivejší a v kombinácii s pomerne vysokým 

hmotnostným úbytkom naznačili pomerne nízku tepelnú odolnosť týchto náterových 

látok  na povrchu dreva proti vysokým teplotám. 
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Obrázok 1. Porovnanie začiatkov horenia skúšobných telies pri tepelnom zaťažovaní. 
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Obrázok 2.  Úbytky hmotnosti skúšobných telies po tepelnom zaťažovaní. 

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

po
m

er
 B

/D
 [b

ez
 r

oz
m

er
u

C A AT AR M CH
 

Obrázok 3. Vyhodnotenie pomeru úbytku hmotnosti skúšobných telies k počtu 
priložení otvoreného plameňa ako ukazovateľ odolnosti povrchov dreva  s nátermi 
voči zapáleniu. 

 
 

Priebeh experimentálnych tepelných zaťažovaní skúšobných telies je 

zobrazený na Obrázkoch 4 a-f. 

 
 
 
 
 
 
 
 

a - b 
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c- d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e - f 

Obrázok 4 a-f. Priebeh tepelného zaťažovania povrchov dreva (MDF) upravených 
náterovými látkami. 

 

Záver 

Štúdiom reakcie povrchu dreva upraveného náterovými látkami 

(vodouriediteľnými a rozpúšťadlovými) za pôsobenia sálavého zdroja tepla a 

priameho otvoreného plameňa, pre vhodnú predikciu správania sa aplikovaných 

náterov na dreve  počas simulovaných podmienok horenia vyplynulo, že z hľadiska 

zvolených primárnych (čas zapálenia vzoriek a počet priložení priameho plameňa) a 

sekundárnych (hmotnostný úbytok skúšobných telies a pomer B/D) kritérií 

hodnotenia  termickej odolnosti iba dva náterové systémy - jeden vodouriediteľný (C) 

a druhý rozpúšťadlový (CH) preukázali pomerne priaznivú termickú stabilitu voči 

zapáleniu. 

Prekvapujúcim zistením je pomerne vysoká miera termickej lability 

analyzovaná najmä pri ďalších dvoch vodouriediteľných (polyuretán-akrylátových) 

systémoch, kde sa predpokladala priaznivejšia termická odolnosť vzhľadom na 

rozpúšťadlo (voda). 

Pre komplexné správanie náterov, aplikovaných na drevo, by však mala 

okrem navrhnutých kritérií hodnotenia tieto poznatky doplniť aj analýza vzniknutých 

produktov horenia ako dôležité kritérium hodnotenia termickej stability náterov. 
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ALTERNATÍVNE EKOLOGICKÉ NÁHRADY TRADIČNÝCH NÁTEROVÝCH 
LÁTOK PRE POVRCHOVÚ ÚPRAVU STRUNOVÝCH HUDOBNÝCH 

NÁSTROJOV 
 

ALTERNATIVE ECOLOGICAL REPLACEMENT OF TRADITIONAL 
COATINGS FOR SURFACE FINISHING OF STRINGED MUSICAL 

INSTRUMENTS 
 
Eva Ružinská 1 , Rastislav Igaz 2 , Anna Danihelová 2  
1 - Katedra nábytku a drevárskych výrobkov, 2 - Katedra fyziky, elektrotechniky a 
aplikovanej mechaniky, Drevárska fakulta Technickej Univerzity, 960 53 Zvolen, 
Slovensko 
 

Summary 

The paper deals with the problem of alternative ecological replacement of 
traditional coatings for surface finishing of stringed musical instruments in point 
of view of changes their characteristics of physical acoustics. The evaluating of 
changes of E-modulus and A-acoustical constant as primary criteria for 
selection of alternative coatings and following analysis of appearance properties 
of coats were studying water soluble and oil-wax coatings systems. From 
evaluated results is possible to recommend suitable alternative of traditional 
surface finishing of musical instruments. 
Key words: musical instruments – coatings – characteristics of physical 
acoustics 

 
 
1. Úvod  

Povrchovú úpravu dreva môžeme charakterizovať ako technologický proces, 

pri ktorom dochádza k zámernej modifikácii vlastností upravovaného podkladu a       

k dosiahnutiu širokého spektra požadovaných vlastností dreva. Výber vhodnej 

náterovej látky je podmienený najmä funkciou výrobku z dreva a má primárne zlepšiť 

úžitkové vlastnosti dreva [1, 2]. Naopak nesprávne zvolený náterový systém môže 

negatívne ovplyvniť výrobok z dreva a znížiť tak jeho úžitkovú hodnotu, čím sa 

znehodnotí i niekoľkomesačná práca odborníkov [3]. 

Náterové látky patria k najdôležitejším materiálom pri povrchovej úprave 

korpusu strunových hudobných nástrojov, nakoľko umožňujú flexibilné nanášanie 

kvapalných syntetických mnohozložkových polymérnych zmesí, ale aj tradičných 
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prírodných náterových látok, a vytvoriť náterový film požadovaných vzhľadových, 

fyzikálno-mechanických i chemických vlastností [6]. 

Rastúce ekologické povedomie vedie celosvetovo k zvýšeniu záujmu o vodou 

riediteľné spojivá v oblasti povrchovej úpravy dreva. Popri tradičných 

rozpúšťadlových a "ekologickejších"  vodouriediteľných druhoch náterových látok pre 

povrchovú úpravu strunových hudobných nástrojov aj naďalej dominantnými 

zostávajú  prírodné (zošľachtené) náterové látky na báze šelakov, kopálov, jantárov, 

balzamov a rastlinných olejov [4, 5]. 

Smrekové drevo je materiál s veľmi dobrými špecifickými akustickými 

vlastnosťami, preto sa používa na výrobu klasických strunových hudobných nástrojov 

(huslí, gitár, kontrabasov), ale aj na výrobu akustických dosiek pianín a klavírov. 

Fyzikálno-akustické charakteristiky (FACH) dreva predstavujú špecifickú skupinu 

vlastností, ktoré majú zásadný vplyv pri výbere dreva pre jeho použitie na výrobu 

hudobných nástrojov [3]. 

Akustické metódy merania FACH dreva patria k moderným nedeštruktívnym 

metódam sledovania zmien vlastností dreva v procese povrchovej úpravy pri výbere 

optimálneho náterového systému vo výrobe strunových hudobných nástrojov [7-11]. 

Príspevok nadväzuje na závery experimentálnych zistení autorov RUŽINSKÁ, 

IGAZ, RAJČAN (2004), ktoré boli publikované v zborníku prednášok z 35. 

medzinárodnej konferencie o náterových látkach, ktorá sa konala v máji 2004. 

Cieľom tohto príspevku je navrhnúť možné alternatívne ekologické náhrady 

tradičných náterových látok modernými priemyselnými, s ohľadom na hodnotenie ich 

vzhľadových vlastností a vybraných fyzikálnych, mechanických i chemických 

vlastností náterov pre výrobu strunových hudobných nástrojov. 

 

2.      Experimentálna časť 

2.1     Materiál 

Pre povrchovú úpravu smrekového rezonančného dreva boli použité štyri 

náterové systémy: dva typy vodouriediteľné a dva voskovo-olejové. Pre komparáciu 

bola použitá šelaková politúra ako tradičný typ náterovej látky, ktorá predstavovala 

referenčnú vzorku povrchovej úpravy rezonančného smrekového dreva [10].  
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V Tab. 1 sú uvedené náterové systémy pre povrchovú úpravu skúšobných 

telies - rezonančného smrekového dreva (o vlhkosti 7,43%). 

 

Tabuľka 1. Náterové systémy pre povrchovú úpravu skúšobných telies. 

Výrobca Náterová 
látka 

Typ náter. 
           látky 

Označenie 
vzorky 

Poznámky
 

ADLER (Rakúsko) Aquasoft CFB  Vodouriediteľná A a) * 
CASCO (Švédsko)  IL 610 Aqua Interior Vodouriediteľná C a) * 
OSMO (Nemecko) Tvrdý olejový vosk Olejový vosk WO 1 a) * 
OSMO (Nemecko) Ind. Dekorwachs Priemysel. vosk WO 2 a) * 

Použité náterové systémy sú primárne určené pre povrchovú úpravu nábytku, 
podlahovín, resp. špeciálnych výrobkov z dreva: 
 
A- Aqauasoft CFB (Adler)  je vodouriediteľný transparentný lak na drevo na báze 

polyuretánových akrylátových kopolymérnych disperzií, ktorý sa dá alternatívne 

spracovávať ako jednozložkový alebo po pridaní zosieťovača ako dvojzložkový. Je 

spracovateľný systémom lak na lak, má veľmi dobrú mechanickú a chemickú 

odolnosť, dobrú svetlostálosť, výbornú transparentnosť a dobré zvýraznenie textúry 

dreva, dobrú plnivosť a peknú kresbu pórov, je tixotropný a odolný voči krémom, 

tukom. Obsahuje UV filter, chráni drevený podklad a eventuálne použité moridlá pred 

predčasným žltnutím resp. vyblednutím. Hlavná aplikačná oblasť použitia je na 

otvoreno-pórovité a uzavreto-pórovité lakovanie nábytku a celkového vnútorného 

vybavenia vrátane plôch kuchýň, kúpelní, škôl, hotelov. Údaje k Smernici VOC 

1999/13/EG: 80,4 g/l (prípustné 140g/l). 

C- IL 610 Aqua Interior je vodou riediteľný emulzný lak, určený na priemyselnú 

povrchovú úpravu nábytku a vnútorného zariadenia. Je to rýchloschnúci 

transparentný lak, veľmi dobre zmáča povrch svetlých druhov drevín. Aplikuje sa 

striekanín, resp. clonovaním. 

WO 1- Tvrdý olejový vosk (OSMO COLOR) sa používa na transparentné matné 

ošetrenie povrchovej vrstvy masívnej drevenej podlahy, OSB , korkových podláh a 

alternatívne sa aplikuje aj pri povrchovej úprave nábytku (stolové dosky). Vyznačuje 

sa výbornou povrchovou tvrdosťou, odolnosťou proti poškriabaniu a oderu a 

výbornou chemickou odolnosťou (voči vínu, pivu, káve, kole, čaju, ovovným šťavám). 

Má vysokú odolnosť proti vode, nepraská, neolupuje sa, je pórovitý, preto je vhodný 

aj do vlhkých priestorov kúpelní a kuchýň. Spôsob nanášania je jednoduchý a 



 

 412

nevyžaduje medzibrúsenie . Tvrdý olejový vosk je vyrobený na báze prírodných 

rastlinných olejov a voskov (rozpúšťadlom je odaromatizovaný lakový benzín XnR: 

65), ktoré sa vyznačujú dobrou penetráciou a zabezpečujú flexibilitu náterovému 

filmu. Tvrdý olejový vosk sa vyznačuje priaznivými ekologickými a hygienickými 

charakteristikami: neobsahuje biocídne látky a konzervačné prísady. Náterový film 

nie je alergický, resp. škodlivý pre ľudí, zvieratá a rastliny a je napr. vhodný na 

povrchovú úpravu detských drevených hračiek a nábytku pre deti (necitlivý pre 

ľudskú pokožku a pot). 

WO 2- Industrie  Dekorwachs (OSMO COLOR)  je priemyselný dekoračný vosk pre 

povrchovú úpravu dreva s otvorenými pórmi (parkety, podlahy, schodištia, pracovné 

dosky). Vyznačuje sa vysokou mechanickou a chemickou odolnosťou a neobsahuje 

formaldehyd. Rovnako ako predchádzajúci vosk jeho chemické zloženie je na báze 

prírodných rastlinných olejov a voskov (slnečnicový a sójový olej, Carnauba a 

Candelilla vosk, parafíny), rozpúšťadlom je odaromatizovaný lakový benzín 

(neobsahujúci benzol), prítomné sú sikatívy. Aj fyzikálno-mechanické a chemické 

vlastnosti náterových filmov sú veľmi podobné ako pri Tvrdom olejovom vosku WO-1. 

Nanáša sa striekaním vo dvoch vrstvách s prebrúsením. Hygienické a ekologické 

charakteristiky sú obdobné ako pri WO-1. 

 

2.2 Metódy 

Hodnotenie fyzikálno-akustických charakteristík 

V prípade, ak rozkmitáme voľne uloženú dosku akustickým signálom, môže za 

určitých podmienok signál dostatočnej intenzity vyvolať v doske vznik stojatých vĺn. 

Pri určitej frekvencii dochádza k zosilneniu amplitúdy budiacej vlny - vtedy hovoríme 

o rezonancii. Pri postupnom budení dosky sériou rôznych frekvencií získame súbor 

rezonančných frekvencií, ktoré umožňujú určenie ďalších dôležitých parametrov 

materiálu, ako sú napr. Youngov modul pružnosti - E a akustická konštanta - A. 

Pre výpočet modulu pružnosti E v pozdĺžnom smere platí [8]: 

112 DEx µ=        (1) 
pričom 

2

42

1
.0789,0

h
afD r ρ=       (2) 

kde 
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yxxyννµ −= 1  pričom yxxy νν ,  sú Poissonove čísla v príslušných smeroch 
 (pre smrek µ = 0,99183), 
ρ  - hustota materiálu, 
a  - dĺžka vzorky, 
h  - hrúbka vzorky, 

rf  - rezonančná frekvencia pre mód 2,0. 

 
Na určenie akustickej konštanty použijeme vzťah: 

3ρ
xE

A =        (3) 

Experimentálne merania boli vykonané na systéme AKUSTOMAT II (Obr. 1). 

Tento systém využíva na vybudenie priečneho kmitania vo vzorkách tvaru dosky 

elektromagnetické budenie. Budič rozkmitá dosku na jednom jej konci a na opačnom 

konci je snímaná odozva materiálu. Amplitúda kmitania je snímaná 

elektromagnetickým snímačom, pretransformovaná do digitálnej podoby a 

zaznamenaná pre ďalšie spracovanie. Z nameraných amplitúdovo-frekvenčných 

charakteristík sú určené rezonančné frekvencie a tie sú následne použité na výpočet 

FACH danej vzorky. 

V experimentálnej časti boli použité vzorky vyhotovené z rezonančného 

smrekového dreva. Súbor vzoriek pre jeden druh náterového systému tvorili tri kusy 

vzoriek. Všetky vzorky boli opracované do tvaru dosky, prebrúsené na požadovanú 

kvalitu povrchu a následne povrchovo upravené. Meranie FACH bolo vykonané pred 

povrchovou úpravou a následne po aplikácií dvoch vrstiev náterového systému. 

Z nameraných charakteristík boli vypočítané fyzikálno-akustické charakteristiky 

materiálu a následne bola vyhodnotená zmena sledovaných vlastností materiálu pred 

a po aplikácii povrchovej úpravy. 

 
Obrázok 1. Schéma systému AKUSTOMAT II.  
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Vzhľadové vlastnosti povrchovej úpravy 

Boli hodnotené odchýlky vzhľadu náterov od ideálneho, predpokladaného 

vzhľadu náterov podľa STN 91 0272.  

Defekty povrchovej úpravy boli analyzované vyhodnocovacími stupnicami pre 

množstvo výskytu defektov (G) a veľkosť prítomných defektov (M) a následne 

porovnávané s požiadavkami pre vzhľad povrchovej úpravy pre funkčné skupiny 

nábytkových plôch, nakoľko pre hodnotenie vzhľadu povrchovej úpravy hudobných 

nástrojov neexistujú záväzné kritériá [9]. 

 

3. Výsledky a diskusia 

Z nameraných výsledkov vyplynulo, že vo všetkých prípadoch došlo k poklesu 

sledovaných charakteristík materiálu. Najvýraznejší pokles sledovaných vlastností 

spôsobil náterový systém s označením A. K miernejšiemu ovplyvneniu vlastností 

materiálu došlo v prípade vzoriek upravených náterovým systémom C. Oba náterové 

systémy na báze prírodných olejov a voskov (WO-1 a WO-2) spôsobili zmenu 

sledovaných charakteristík vo veľmi podobnej miere.  

V prípade oboch súborov vzoriek upravených olejovo-voskovými systémami je 

zmena FACH na výrazne nižšia ako pri vzorkách upravených ostatnými študovanými 

náterovými systémami. Zmeny sledovaných charakteristík sú uvedené v Tab. 2. 

 
Tabuľka 2. Priemerné charakteristiky materiálu pred a po povrchovej úprave. 

  pred  
povrchovou úpravou 

po  
povrchovej úprave 

  E [GPa] A [m4kg-1s-1]         E [GPa]     A [m4kg-1s-1]   
Adler – A 10,527 15,933 10,343 -1,65% 15,027 -5,69%
Casco - C 15,197 11,547 14,903 -1,85% 11,070 -4,13%
Osmo – WO-1 14,977 12,303 14,917 -0,37% 12,163 -1,14%
Osmo – WO-2 13,437 13,160 13,400 -0,20% 13,020 -1,05%
Šelak 16,850 13,330 16,757 -0,55% 13,273 -0,43%
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Obrázok 2. Výstu ému AKUSTOMAT II pre jednu vzorku pred a po aplikácii 
povrchovej úpravy.p syst. 
 

Tabuľka 3. Vyhodnotené vzhľadové vlastnosti náterov na skúšobných telesách. 
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M 1 1 1 1 2 1 1 1 Trhlinky G 1 1 1 1 2 1 1 1 
M 1 1 1 1 1 1 1 1 Strieborné, 

biele póry G 1 1 1 1 1 1 1 1 
M 1 1 1 1 1 1 1 1 Bublinky G 1 1 1 1 1 1 1 1 
M 1 1 1 1 1 1 1 1 Mechanické 
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M 1 1 1 1 1 1 1 1 Matné, lesklé 
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Vyhodnotením vzhľadových charakteristík náterov, aplikovaných na povrch 

dreva, sme zisťovali vhodnosť použitých náterových látok pre konkrétne funkčné 

skupiny pracovných plôch nábytku ako ďalšie alternatívne aplikácie týchto 

náterových látok pri výrobe strunových hudobných nástrojov. Výsledky hodnotenia sú 

uvedené v Tab. 2. 

Kopírovanie podkladu ako defekt povrchovej úpravy patrí do skupiny chýb 

náterov, ktorých príčiny sú predovšetkým v interakcii náterových látok a dreva a ich 

vznik sa dá veľmi ťažko predikovať. Príčinou ich vzniku je interakcia filmotvorných 

zložiek náterových látok s drevom a rozsah týchto interakcií nie je možné vopred 

odhadnúť, či iným spôsobom stanoviť. 

Z analýzy jednotlivých defektov povrchovej úpravy náterov vyplynulo, že 

všetky náterové systémy preukázali výborné vzhľadové vlastnosti náterov a sú 

vhodné pre všetky funkčné skupiny nábytkových plôch a spĺňajú kritériá aj pre 

vonkajšie viditeľné plochy, rovnako ako aj pre najnamáhanejšie funkčné plochy 

nábytku A, B (pracovné dosky).  

Z uvedeného je možné predikovať ich úspešné uplatnenie aj pri výrobe 

hudobných nástrojov, s ohľadom na ich vplyv na zmenu FACH. 

 

4. Záver 

 Vyhodnotením fyzikálno-akustických charakteristík rezonančného smrekového 

dreva a vzhľadových vlastností povrchovej úpravy bolo zistené: 

- najvýraznejší pokles sledovaných vlastností podkladového materiálu spôsobil 

vodouriediteľný náterový systém firmy ADLER. V celkovom hodnotení dopadol 

s 5,69%-nou zmenou vlastností ako druhý najhorší, 

- vodouriediteľný systém firmy CASCO znížil charakteristiky materiálu menej výrazne 

(4,13%), celkovo však patrí k priemeru, 

- náterové systémy na báze prírodných olejov a voskov od firmy OSMO COLOR 

znížili sledované charakteristiky vo veľmi podobnej miere (1,14% a 1,05%). 

V prípade oboch súborov je zmena vlastností výrazne nižšia ako u ostatných 

doposiaľ skúmaných náterových systémov [3].  
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Zo zistených výsledkov vyplýva, že olejový vosk by mohol v budúcnosti rozšíriť 

veľmi špecifickú skupinu náterových hmôt použiteľných na povrchovú úpravu najmä 

strunových hudobných nástrojov strednej kvalitatívnej triedy, nakoľko tieto náterové 

látky preukázali aj výborné vzhľadové vlastnosti.  
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NOVÉ POZNATKY V ODSTRAŇOVÁNÍ GRAFFITI  
 

A NEW FINDINGS OF GRAFFITI REMOVING 
 
Lucie Wolfová 
Ústav fyzikální a spotřební chemie FCH VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno 612 00 

 
Summary 

The theme of this article and poster presents partial results of my 
experimental PhD work,  whose principal objective are the studies of 
plastic materials surficial finishing resistance towards selected organic 
solvents. Of special interest is removing paintfilms and  espesially for the 
cleaning and refreshing non-porous materials overpainted with graffiti by 
using projected mixed solvent agents based on N-methylpyrrolidone which 
should provide a well-performing option without the negative effect on the 
environment. 
Key words: Graffiti, graffiti and paint removing, coatings and polymers 
dissolution, (dissolution of a macromolecular systém), coating resistance 
towards organic solvents 

 
 

Souhrn 

Téma tohoto článku a i mého posteru je odvozeno od mé disertační práce jejíž 

cílem je studium odolnosti povrchových úprav plastů vůči vybraným organickým 

rozpouštědlům. Pozornost je zaměřena především na testování odolnosti nátěrových 

systémů na bázi nitrocelulózových, alkydových, epoxidových, akrylátových a 

polyuretanových nátěrů vůči vlivu organických rozpouštědel na bázi derivátů 

pyrrolidonu, glykolesterů, glykoléterů, acetátů a dalších. Předmětem sledování bude 

především vliv typů a chemické struktury daných rozpouštědel na degradaci 

uvedených typů nátěrů a dále na rozdíly odolnosti daných nátěrů bez a s vybranými 

aditivy, jako jsou vybrané typy zvláčňovadel, pigmentů apod.  

Existuje předpoklad uplatnění dosažených výsledků provedené práce 

v průmyslové praxi, především při zhotovování odolných nátěrů v chemickém a jiném 

průmyslu, při čištění a odstraňování nátěrů, s důrazem na odstraňování graffiti 

z nepórovitých materiálů, když převážně tomuto problému bych se zde ráda 

věnovala.  
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Úvod 

Převážná část zhotovování "graffiti" v současných podmínkách  v ČR je 

prvkem vysloveně degradačním. Výjimkou jsou pouze méně časté případy 

profesionálně uměleckých graffiti nebo jejich zhotovování na legálních plochách. 

Vytvořené graffiti můžeme najít na budovách, historických objektech, komunikacích, 

na železničních kolejových vozidlech i soupravách městské hromadné dopravy. 

Sprejováním jsou znehodnocovány fasády, mramor, pískovec, travertin, beton, 

fasády, kovy a slitiny, dřevo, sklo, různé povrchové úpravy atd., což je velký problém, 

kdy  dochází u atakovaných objektů nejen k jejich estetické degradaci, ale je nutná 

(pokud nedochází k úplnému 

znehodnocení) i jejich nákladná 

renovace. Je-li znehodnocován i 

interiér, např. souprav metra, 

materiálová skladba se dále rozšiřuje 

o různé plasty, koženky, textilie aj. Nezřídka dochází k nevratnému znehodnocení 

atakovaného objektu, v ostatních případech je odstraňování graffiti a renovace na 

původní stav technicky velmi obtížná, časově náročná a ekonomicky vysoce 

nákladná. 

Avšak co se týče problematiky graffiti, tak jsem ji nevěnovala v celé šíři, ale 

okruhu metod a prostředků k jejich chemickému odstraňování pomocí směsných 

rozpouštědlových přípravků vhodně upravených pomocnými aditivy z nepórovitých 

povrchů a to z nátěrových systémů, které se používají  např. při zhotovování 

dopravních prostředků, zejména železničních vagónů a vozů metra, ze kterých je 

doposud odstraňování graffiti velmi obtížné a v mnoha případech zůstávají tzv. 

zbytkové mapy.  

V rámci této práce byla věnována pozornost, jak již už bylo zmíněno, 

porovnávání účinnosti různých typů rozpouštědel a jejich směsí při odstraňování 

různých typů nátěrů a graffiti. S tímto také souvisela formulace nových vhodných a 

účinných rozpouštědlových směsí k jejich odstraňování a to na bázi N-

methylpyrrolidonu, propylén karbonátu, glykolů a glykoléterů, derivátů kyseliny 

adipové, glutarové  a octové apod., jako možných náhrad doposud používaných 

nevyhovujících rozpouštědel jako např. dichlormethanu, toluenu. Které by vyhovovaly 

požadavkům na odstraňování daných typů nátěrů a graffiti ze zmiňovaných 
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podkladových materiálů tak, aby došlo při jejich odstraňování k renovaci na původní 

stav atakovaného materiálu bez jeho jakéhokoliv narušení, ale i požadavkům 

z oblasti toxicity, hořlavosti, ekologie apod.  

 

Teoretická část 

Chemickou odolností organických povlaků rozumíme jejich schopnost 

zachovat si vzhled a původní vlastnosti při působení chemických činidel. Lze ji 

definovat jako fyzikálně chemické interakce mezi filmotvornými složkami nátěrového 

filmu a okolním prostředím, které vedou ke změnám vlastností nátěrů. 

Mechanismus rozpouštění makromolekulárních látek je značně rozdílný od 

rozpouštění jednoduchých nízkomolekulárních látek. Průběh rozpouštění 

nízkomolekulárních  látek a jeho konečný výsledek je záležitostí mezimolekulárních 

sil existujících v původních čistých složkách a mezi molekulami obou složek. Jednak 

je to záležitostí difúze, jejíž rychlost je ovlivněna molekulovou hmotností, resp. 

molekulárními objemy jednotlivých složek apod., kdy v konečné fázi se buď vytvoří 

homogenní roztok nebo heterogenní směs, což závisí na vzájemných interakcích 

složek, na možnostech statistického uspořádání molekul v daných podmínkách a 

dalších faktorech. 

Makromolekulární látky při svých reakcích podléhají podobným zákonitostem, 

avšak vlastní průběh reakcí se od průběhu obdobných reakcí u nízkomolekulárních 

sloučenin v mnohém  odlišuje. U makromolekulárních látek jde vždy o reakce 

v heterogenním prostředí, kde všechny funkční skupiny a citlivé vazby nejsou 

přístupné, a proto se reakce nezúčastní. Většinou bývá řídícím faktorem kinetiky 

znehodnocování polymeru rychlost difuze chemického činidla. růběh působení 

chemického činidla na polymery lze rozdělit na tyto fáze: 

Transport média k povrchu polymeru 

Sorpce média na povrchu polymeru, 

Difúze média do polymeru – mechanismem aktivované nebo neaktivované 

difuze 

Fyzikální. Chemická, nebo fyzikálně chemická interakce mezi polymerem a 

pronikajícím médiem (botnání, chemická reakce apod.) 
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Difúze reakčních produktů z vnitřku polymeru na jeho povrch 

Difúze reakčních produktů z povrchu polymeru do okolí. 

Agresivní látky mohou do polymeru pronikat několika způsoby, kdy důležitým 

prvkem morfologie nátěrového filmu je jeho porozita. Z tohoto hlediska existují ve 

filmu malé póry , které vznikají a zanikají při pohybu segmentů řetězců při teplotách 

nad teplotou skelného přechodu a jedná se tedy o jednofázový systém a v tomto 

případě pak hovoříme o aktivované difuzi. Polymery, které vykazují velkou 

pohyblivost řetězců podporují tento typ difuze. Naopak, čím větší je hustota 

polymerní sítě, tím nižší je rychlost aktivované difuze, protože klesá pohyblivost 

řetězců a jejich segmentů.  

Systém s velkými póry se označuje jako dvoufázový. Velké póry jsou statické 

elementy a jejich tvar závisí na teplotě. Závislost propustnosti  takového systému na 

teplotě závisí na vlastnostech difundující látky. 

Průnik iontů chemických činidel rovněž závisí na permitivitě nátěru. Ta je při 

malém množství absorbované vody nízká a průchod intů chemických činidel je pak 

řízen činností aktivních ionizovatelných skupin fixovaných na makromolekule 

filmotvorné látky, které učinkují jako přechodové stupně, kterými procházejí ionty 

s opačným nábojem než nesou 

fixované ionizovatelné skupiny. 

Avšak je-li v nátěru obsaženo větší 

množství vody, dochází ke zvýšení 

jeho permitivity a vznikají průchody 

podél řetězců makromolekul, kterymi 

mohou pronikat velké hydratované 

ionty. Tyto ionty podobně jako i voda 

prostupují do filmu již zmiňovanou 

aktivovanou, nebo neaktivovanoou difuzí nebo vnitřními meziprostory. Jak již bylo 

řečeno jsou tyto procesy ovlivněny nábojem, které nese pojivo. Pojiva, které obsahují 

kyselé skupiny, jako např. alkydy, se v přítomnosti vody nabíjejí záporně a jsou tedy 

neprpustná pro aniontyy, ale jen při nízkých koncentracích vnějšího  činidla, naopak 

např. pozitivně nabité pryskyřice jsou nepropustné pro kationty. 
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U nepigmentovaných nátěrů lze tedy říci, že transport chemických činidel, 

způsobující jejich narušení až degradaci, závisí na struktuře pojiva, ohebnosti 

řetězců, morfologii a hustotě sítě, na teplotě – zda je vyšší nebo nižší než teplota 

skelného přechodu a na velikosti a koncentraci difundujících látek.  

U pigmentovaných nátěrových filmů je pak jejich propustnost pro difundující 

činidlo značně ovlivněna typem a objemovou koncentrací pigmentů OKP. 

Permeabilita filmu a rychlost difuze se budou snižovat se zvyšující se OKP, protože 

částice pigmentů jsou nepropustné. Avšak při překročení kritické objemové 

koncentrace pigmentů KOKP dojde k výraznému zvýšení difuzní rychlosti filmem, 

neboť částice pigmentů se budou vzájemně dotýkat. Přídavek pigmentu snižuje 

rychlost difuze filmem, neboť je snížena mobilita segmentů polymerních řetězců. 

Stupeň snížení rychlosti difuze přídavkem pigmentu je nejnižší u zesíťovaného 

polymeru jako jsou epoxidy, polyuretany, nenasycené polyestery, než u lineárních 

polymerů, kde má značný vliv na difuzi iontů druh pigmentů, oproti zesíťovaným 

polymerům, kde je tento vliv zanedbatelný. 

 

Termodynamické aspekty rozpouštění nátěrů 

Z termodynamického hlediska je velikost afinity polymeru k rozpoštědlu dána 

změnou Gibbsovy energie, vyvolané vzájemným působením molekul rozpouštědla 

na elementy makromolekulárního řetězce, kdy termodynamickou podmínkou 

vzájemné mísitelnosti dvou kapalin nebo rozpustnosti amorfního polymeru 

v rozpouštědle je záporná hodnota změny Gibbsovy energie při směšování – za 

konstantní teploty a tlaku: 

∆Gsměš = ∆Hsměš -T∆Ssměš < 0 

Čím je ∆Gsměš negativnější, tím lepší je pak rozpustnost polymeru 

v rozpouštědle. To, zda dojde k rozpuštění, teda závisí na entalpii, změně entropie 

(míry uspořádanosti systému) a na teplotě. Otázka rozpustnosti bude především 

otázkou hodnoty ∆Hsměš, neboť při botnání a rozpuštění vždy vzrůstá 

neuspořádanost systému, tedy vzrůstá entropie, proto druhý člen pravé strany 

rovnice bude vždy negativní (-T∆Ssměš < 0). Pro splnění termodynamické podmínky je 

pak tedy nutné aby ∆Hsměš < T∆Ssměš. U krystalických polymerů se v entropickém 

členu uplatňuje ještě i teplo tání. 
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Neboť u kapalin je jejich hodnota výparného tepla vztažená na jednotku 

objemu kapaliny ve shodě s energií potřebnou k překonání všech kohézních sil 

v jednotce objemu látky, je výraz ∆Hvýp/V nazýván hustota kohézní energie ∆ε, která 

udává množství energie potřebné k oddálení dvou molekul do takové vzdálenosti, 

kdy zaniknou jejich vzájemné interakce. Odmocnina z této hustoty kohézní energie je 

pak nazývána již zmíněný parametr rozpustnosti δ. Rrovnici pro získaní hodnoty 

∆Hsměš lze pak psát ve tvaru: 

∆Hsměš = Vs(δ1 – δ2) * φ1 φ2 

Kde Vs je molární objem směsi. Z tohoto vyplývá důležitý poznatek, a to, že 

takové rozpouštědlo, jehož parametr rozpustnosti bude shodný s parametrem 

rozpustnosti polymeru (δ1 = δ2) bude z hlediska rozpouštěcí schopnosti 

nejvýhodnější, protože směšovací entalpie má v tomto případě nejnižší hodnotu 

(∆Hsměš = 0). 

Parametr rozpustnosti rpozpouštědla lze pak vypočítat z obecného vztahu: 

δ = 
V
RTL −

=
hmotnost molekulová relativní

hustota *  teplo výparnévnitřni   

Kde L je práce vykonaná při izotermickém zvětšování objemu za konstaního 

tlaku. 

U polymerů však takto parametr rozpustnosti stanovit nelze a nejčastěji se 

stanovují podle chování v inerakci s rozpouštědly se známymi hodnotami δ např. 

bobtnáním nebo vizkozimetricky, např. z vnitřního tlaku nebo struktury polymerů.  

Čím menší je pak rozdíl δ rozpouštědla a δ polymeru, tím rozpouštění probíhá 

lépe. Polymery jsou obvyklé rozpustné v těch rozpouštědlech, jejichž < δ > souhlasí 

se středem intervalu rozpustnosti polymeru asi na 2 jednotky 

 

Rozpouštědla 

Co se rozpouštědel týče, tak pozornost především věnuji těm, která se 

používala při odstraňování nátěrů dříve, ale dnes jsou v ČR buď zakázané, nebo se 

od jejich používání ustupuje z hlediska jejich toxicity a znečišťování okolního 

prostředí a také těm, především kyslíkatým rozpouštědlům a jejich směsím, které by 
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tyto rozpouštědla mohla úspěšně nahradit se stejnými, nebo ještě vylepšenými 

požadovanými vlastnostmi, avšak pro člověka i pro přírodu nezávadné. 

Pro různé typy nátěrů, jako celku, ale také pro různé složky samotných nátěrů, 

jako filmotvorných látek, pigmentů a barviv, zvláčňovadel apod. jsou vhodné různé 

typy rozpouštědel, kdy každá skupina rozpouštědel má své charakteristické 

fyzikálně-chemické vlastnosti, vyplývající z jejich struktury. Proto až teprve kombinací 

různých rozpouštědel získáme směs vhodnou pro určitou nátěrovou hmotu, popř. 

nátěr. Navíc pak např. při odstraňování graffiti v praxi nelze většinou ani poznat čím 

přesně byly vytvořeny, kdy také z tohoto důvodu jsou vhodné směsi různých typů 

rozpouštědel pro rozšíření spektra působnosti směsi. 

 

Experimentální část 

Co se týče doposud testovaných vzorků nátěrů, tak bych se zde ráda zmínila 

o dvou zástupcích. První jsou 2K-PUR nátěrové systémy, které  byly použity 

vzhledem k jejich používání jako povrchové úpravy exterinteriérového obložení 

především nových vlakových souprav  metra. Tvoří velkou část mnou testovaných 

typů objektů atakovaných graffiti a to pro ověření jejich odolnosti vůči testovaným 

rozpouštědlům. Druhým typem jsou alkydové nátěrové hmoty, které zmiňuji proto, že 

většina sprejů používaných k zhotovování graffiti je právě na bázi alkydových 

nátěrových hmot.  

Tyto typy nátěrových hmot, sprejů a dále zejména permanentní popisovače 

(zn. Edding), které jsou často používány k zhotovování graffiti v interiérech např. 

vlakových souprav ČD a metra, jevící se jako doposud největší problém, byly použity 

pro přípravu vzorků modelových graffiti.  

Práce byla prováděna v laboratorním měřítku na nátěrech definovatelných 

vlastností a hodnocení degradace nátěrů  bylo pak prováděno v souladu se 

souborem normativních dokumentů z oblasti zkušebnictví barev a laků.  

Testování odolnosti nátěrů a nátěrových systémů, které byly nanášeny pomocí 

nanášecího pravítka, na skleněné, popř. plechové destičky a části PUR panelu 

obdélníkového tvaru, bylo provedeno podle příslušných norem kapkovou a 

ponorovou zkouškou, nebo tzv. kloboučkovou metodou.  



 

 425

Zkoušky odstraňování graffiti byly provedeny buď  kapkovou zkouškou, nebo 

nanesením daného přípravku přímo na vzorek graffiti a poté stírány houbičkou, popř. 

jiným savým materiálem. Zkoušky odstraňování permanentních popisovačů byly pak 

provedeny na laminátovém materiálu opatřného povrchovou úpravou v podobě 2K-

PUR nátěrového systému o velikosti  1,5x1,5cm ponořením do příslušné zkoumané 

látky v baňce nebo opět stíráním houbičkou. 

 

Výsledky a diskuze 

Výsledky testování chemické odolnosti alkydového nátěrového systému  

tvořeného barvou základní syntetickou a vrchním emailem syntetickým lesklým vůči 

vybraným zástupcům jednotlivých typů rozpouštědel: 

 

 

Graf 1. Závislost typu použitého rozpouštědla a doby jeho působení potřebné 
k degradaci nátěru. 
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Použité symboly: 

 

Na základě dosažených výsledků byly naformulovány směsi z testovaných 

rozpouštědel s příslušnými aditivy v podobě povrchově aktivních látek, zahušťovadel 

apod., kdy bych ráda uvedla tři nejvýznamnější z těchto směsí na bázi  

N-methylpyrrolidonu, označené zde jako A, B a C.  

 

Tabulka 1. Přehled účinností vybraných dostupných představitelů k odstraňování 
graffiti v závislosti na jejich typu. 

Stav graffiti po potřebném čase působení vybraných přípravků: 
Typ  graffiti: 

Použitý 
přípravek 
číslo: 

Email 
nitroceluló

-zový 

Email 
syntetický 
alkydový 

Email 
modif. 

alkydový 

Email 
syntetický 
alkydový - 

sprej 

Přelako-
vatelný 

gumoasfal
t 

Permanent
ní 

popisovač 
EDDING 

1 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○ ○○○ 
2 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○ ○○○ 
3 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○ ○○○ 
4 ○○○○ ○○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○○ 
5 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○ ○○○ 
6 ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○ ○○○ 

směs A ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○ ○○○○ 
směs B ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○ ○○○ 
směs C ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○ 

 

Výsledky testování účinnosti těchto směsí při odstraňování graffiti vzniklých aplikací 

permanentích popisovačů z laminátového materiálu opatřeného povrchovou úpravou 

v podobě 2K-PUR nátěrového systému a  porovnání jejich účinnosti s účinností 

odstraňování takto vytvořených modelových graffiti pomocí vybraných představitelů 

přípravků na odstraňování graffiti: - Zkoušky byly prováděny jak za laboratorní tak i 

zvýšené teploty, kdy byl ověřován teoretický předpoklad jejich účinnějšího a 

snadnějšího odstranění.  

Stupeň účinnosti 
směsi/degradace 
nátěru 

Znak hodnocení Význam hodnocení 

1 ○ Neúčinný / vrstva graffiti neporušena 

2 ○○ Málo účinný / vrstva graffiti neporušena, změna 
lesku 

3 ○○○ Středně účinný / vrstva graffiti porušena, 
odstraněna z části povrchu. 

4 ○○○○ Vysoce účinný / vrstva graffiti porušena a téměř 
zcela odstraněna. 
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Graf 2. Stupeň odstranění popisovačů Edding v závislosti na použité směsi a její 

teplotě. 

 

Obrázek 1. Foto - vzorky po odstranění modelového graffiti při použití  přípravků č. 
1,2 a 3 o teplotě  20°C. 
 

Obrázek 2. Foto vzorky po odstranění modelového graffiti při použití směsí A, B a C 
o teplotě 20°C  a 40°C. 
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Závěr 

Je zřejmé, že rozpouštění a rozpustnost makromolekulárních látek v 

rozpouštědlech závisí na mnoha vlastnostech nátěrového filmu jako je jeho 

morfologie, pórovitost, typ filmotvorné složky, pigmentace,na druhu pooužitých 

pigmentů, dále pak na povaze, vlastnostech a struktuře makromolekul polymerů, 

také na fyzikálně chemických vlastnostech chemického činidla.  

Dále na faktorech jako je např. druh samotné interakce, způsob penetrace 

chemického činidla do polymeru, permitivitě nátěrového filmu, na mezimolekulárních 

interakcích a na parametrech rozpustnosti jak polymerů tak rozpouštědel, s čímž 

souvisí i další termodynamické charakteristiky systému jako změny Gibbsovy energie 

při vzájemném působení molekul polymeru a rozpouštědla apod., na velikosti 

molekul polymeru a difundujícího chemického činidla a mnoha jiných.  

Dosavadní výsledky testování vybraných rozpouštědel ukazují možnost 

náhrady toxických rozpouštědel ekologicky nezávadnými se stejnou účinností.Také 

se ukazuje, že odstraňování graffiti je nejen vysoce aktuální společensko - 

ekonomický problém ČR, ale problematika nemá dosud k dispozici většinou ani 

vhodná technická řešení podložená teoretickým rozborem.  

Praktická realizace se  většinou provádí pouze komerčními typy rozpouštědel 

(v některých případech chlorovanými velmi agresivními typy nebo ředidly nátěrových 

hmot s obsahem toluenu), které jsou nevýhodné nejen proto, že neodstraní graffiti 

dostatečně dokonale a na povrchu zůstávají neodstranitelné zbytkové mapy, ale 

které někdy ani nevyhovují současným požadavkům z hlediska ochrany zdraví 

člověka a ochrany životního prostředí.  

Výsledky ukazují na snadnou odstranitelnost alkydových typů sprejovaných 

nátěrových hmot nově naformulovanými směsmi označených jako A, B a C i zlepšení 

možnosti odstraňování pomocí těchto směsí dosud obtížně odstranitelných  

permanentních popisovačů. 

Bylo prokázáno, že tyto cíleně formulované směsi rozpouštědel a dalších 

aditiv pro konkrétní případ renovace povrchů laminátových materiálů s PUR 

povrchovou úpravou jsou technicky výhodnější než dosud používané klasické 

odstraňovače nátěrů a odstraňovače graffiti.  
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Taktéž prokazují podstatně výhodnější vlastnosti při odstraňování graffiti 

z široce využívaných nátěrových systémů. 

Použití a i účinnost těchto směsí se plně osvědčila při provádění 

poloprovozních zkoušek aplikace při odstraňování graffiti v interiérech vozů souprav 

Pražského metra.  
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REOLOGICKÉ VLASTNOSTI VÁPENNÉ KAŠE  
 

REOLOGICAL PROPERTIES OF LIME PUTTY 
 

Petra Vávrová, Petr Kotlík 
VŠCHT Praha, Ústav chemické technologie restaurování památek 

 
Summary 

This article deals with the rheological properties of lime putty. We are 
investigating relations between rheological properties and inner structure 
of freshly prepared, maturated and mechanically activated lime putty. We 
compared results and evaluated influence of maturing and activation on 
rheological properties of lime putty and determine methodology useful for 
appreciation quality of lime putty. The measuring of lime putty’s viscosity 
on a rheoviscosimetre RHEOTEST RV proved to be a suitable method for 
analysing the quality and rheological attributes of lime putty for historical 
buildings. 
Key words: lime putty, rheological properties, viscosity  
 
 

Úvod 

Současné životní prostředí vyvolává celou řadu problémů při restaurování 

stavebních památek, protože značně urychluje jejich přirozené stárnutí a výrazně 

přispívá k jejich degradaci. Proto je třeba hledat materiály, které by byly vhodné pro 

opravy poškozených historických objektů. Vápno je po hlíně nejstarší známou 

maltovinou, jako jediné pojivo pro malty a omítky se používalo prakticky až do 80. let 

19. století a jako hlavní pojivý komponent se uplatňuje především v maltách pro 

zdění, omítání, dláždění či spárování a v nátěrech, výmalbách, sgrafitech, freskách a 

dalších povrchových úpravách. Svým složením, barvou, optickým působením i 

způsobem stárnutí ovlivnilo vápno výraz drtivé většiny historických staveb a stalo se 

jejich neoddělitelnou součástí. Teprve po objevu technologie výroby cementu se 

začalo přidávat do fasádních omítek i toto hydraulické pojivo. Používání 

cementových malt není pro památkáře přijatelné, protože se tyto malty svými 

vlastnostmi odlišují od historických malt a tím je do restaurovaného objektu vnášen 

cizorodý materiál. Základní požadavky současné památkové péče splňují především 

malty vápenné, které se používají po staletí. 
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Dnes zjišťujeme, že vápenné malty a omítky používané našimi předky mají 

často stále vynikající pevnosti a působení vnějších vlivů odolaly lépe než novější 

malty cementové. V současnosti již máme dostatek teoretických podkladů, abychom 

se mohli pokusit správnost zásad starých řemeslníků alespoň částečně vysvětlit a 

potvrdit. Pro dnešní aplikaci vápna při obnově památek „tradičními“ metodami je 

vhodné hledat právě takové druhy vápna, které se svými vlastnostmi blíží vápnu 

historickému. Je známo, že čerstvě vyhašená vápenná kaše připravená z běžně 

dostupného vápenného hydrátu nemá nejlepší vlastnosti. Není objemově stálá a 

nevyhovuje svojí plasticitou. Aby dosahovala požadované plasticity bylo by třeba kaši 

modifikovat. Tento postup však není vždy pro potřeby památkové péče příliš vhodný.  

Otázka posouzení kvality odleželého vápna není jednoduchá. Vlastnosti odleželé 

vápenné kaše nejsou v literatuře podloženy exaktními výsledky, obvyklé hodnocení 

vychází pouze z empirických zkušeností. Rozhodli jsme se proto hledat metody pro 

hodnocení kvality vápenné kaše. Zabývali jsme se souvislostmi mezi reologickými 

vlastnostmi a vnitřní strukturou odleželé, zmrazené nebo mechanicky aktivované 

vápenné kaše.  

 

Proces hašení vápna 

Vápennou kaši získáváme hašením páleného vápna vodou. Tomuto postupu 

je třeba věnovat maximální pozornost, protože nesprávným způsobem hašení 

můžeme i kvalitní pálené vápno zcela znehodnotit. Klasické hašení vápna je 

exotermický proces přechodu vápenaté sloučeniny z pevné fáze na tekutou disperzní 

formu. Oxid vápenatý CaO – pálené vápno – se při něm přeměňuje na hydroxid 

vápenatý Ca(OH)2 – hašené vápno. Tento proces je možno popsat chemickou reakcí 

CaO + H2O → Ca(OH)2 + 65,2 kJ.mol-1                                                           (1) 

Hydratace CaO po přidání vody probíhá tak, že voda nejprve rychle vsákne do 

pórů vápna a vytvoří adiční produkt CaO.2 H2O. Přitom se uvolní pouze menší 

množství tepla, asi 4-12 kJ na 1 kg vápna. V druhé fázi probíhá přeměna adičního 

produktu na hydroxid vápenatý a uvolňuje se voda. Reakci lze znázornit takto: 

CaO → Ca2+ + O2- 
  +  + 

2 H2O ⇔ 2 OH-  2 H+ 
  ↑↓  ↓ 
  Ca(OH)2  H2O 
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Podle množství suspendovaného hydroxidu vápenatého v jeho nasyceném 

roztoku rozeznáváme vápenné mléko a vápennou kaši. Jde o koloidní systémy, 

v prvním případě o sol, v druhém o gel Ca(OH)2, v nichž probíhají krystalizace i 

rozpouštění hydroxidu vápenatého. 

 

Struktura vápenné kaše  

Při tzv. mokrém způsobu hašení vzniká vápenná kaše, kterou tvoří suspenze 

hydroxidu vápenatého ve vápenné vodě, jde tedy o disperzní systém s kapalným 

disperzním prostředím a tuhým disperzním podílem, tvořeným částicemi koloidních 

rozměrů, které jsou v daném disperzním prostředí nerozpustné.  

Vápenná voda je roztok hydroxidu vápenatého obsahující maximálně 1,6 g 

Ca(OH)2 v 1 l vody při 20 °C (hodnota rozpustnosti hydroxidu vápenatého). Po 

odstranění vápenné vody ze suspenze (při ukládání vápna v zemních jamách k tomu 

mohlo docházet „odchodem“ vody do okolní půdy) vzniká máslovitá hmota, která je 

tvořena velmi jemnými částečkami hydroxidu vápenatého. Ten nabývá postupně 

s dobou odležení ve vodní suspenzi (minimální doba odležení je asi 1 měsíc) gelový 

charakter. Díky podmikronové a mikronové velikosti částic hydroxidu vápenatého má 

vápenná kaše vzniklá mokrou hydratací vynikající reologické vlastnosti, které pak ve 

směsi s pískem předává maltě. 

Vápenná kaše je makrokoloidní disperzní systém, ve kterém probíhá proces 

rozpouštění a opětné krystalizace hydroxidu vápenatého, mineralogicky nazývaného 

portlandit. Čím jsou krystalky Ca(OH)2 jemnější, tím je vápenná kaše plastičtější, má 

větší vydatnost a z ní vyrobená malta má lepší zpracovatelnost i výslednou pevnost. 

Nejmenší částice mají největší povrch (asi 2200 až 3300 m2.kg-1) a k obalení zrn 

písku v maltě jich tedy stačí méně. Dobrou tvárlivost (plasticitu) dodávají vápenným 

kaším malé částice o velikosti 1 až 2 µm, které se snadněji dostávají mezi zrna písku 

v maltě. Neodleželá, čerstvě připravená vápenná kaše mívá zrna větší o velikosti 

okolo 6 µm a měrný povrch pouze 800 až 1000 m2.kg-1. Dobře vyvinuté krystaly 

vznikají při pomalé krystalizaci přesyceného roztoku, při rychlé hydrataci vznikají 

částice malé. 

Z oxidu vápenatého krystalizujícího v kubické soustavě vzniká tedy při hašení 

hexagonální hydroxid vápenatý. Krystalografická osa CaO a má velikost 4,802.10-10 
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m a krystalografické osy elementární buňky Ca(OH)2 jsou a = 3.58.10-10 m a výška c 

= 5,03.10-10 m. Z porovnání velikosti elementárních buněk páleného a hašeného 

vápna je zřejmé, že při hašení dochází k podstatnému zvětšení objemu jednotlivých 

částeček vápna.  

Nejdůležitější faktor ovlivňující reologické chování vápenné kaše je způsob 

hašení vápna. Vápno hašené „mokrým způsobem“, jehož hydrát má polydisperzní 

částice, dává kaše se silně tixotropními vlastnostmi a s výraznou hodnotou vnitřní 

struktury. Výsledkem „suchého hašení“ jsou částice hydrátu s úzkým rozdělením 

velikostí, kaše z těchto hydrátů jsou pak tekutější. 

 

Popis experimentálních metod 

Použité materiály  

Pro naše měření jsme použili vzorky vápenných kaší několika dodavatelů 

dostupných na našem trhu. Jednalo se o pastózní hmoty, vyráběné z prosívaného 

vápna, optimálně hašené, 3 roky odleželé. Liší se od sebe patrně pouze technologií 

přípravy vápenné kaše.  

Vápenný hydrát z něhož byla připravena porovnávací vápenná kaše byl 

objemově stálý, velmi čistý, velmi jemný, třída I, ČSN 72 2246 (1981), výrobce 

Vápenka Prachovice. 

Vápenná kaše čerstvě připravená z tohoto hydrátu byla mixována (míchána) 

po dobu 15 minut při 12 000 – 15 000 otáčkách/min v mixéru. Kaše v průběhu 

aktivace velice „zhoustla“ a po době delší než cca 15 min již nedocházelo k jejímu 

promíchávání. Delší doba mixování tedy už neměla vliv na reologické vlastnosti kaší. 

Pro mrazovou zkoušku byly použity výše uvedené odleželé vápenné kaše. 

Vzorky kaší byly zmraženy v mrazničce při teplotě –18 ˚C po dobu 24 hodin a 

rozmraženy při pokojové teplotě.  

 

Měření viskozity vápenné kaše 

Pro posouzení kvality a reologických vlastností jsme použili výsledků měření 

viskozity jednotlivých vzorků vápenné kaše na rotačním reoviskozimetru typu válec - 
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válec (systém „Searle“) RHEOTEST RV (výrobce Mechanik Prüfgeräte Medingen, 

Dresden).  

Sledování změn viskozity kaše v důsledku odležení, resp. mechanické 

aktivace lze pozorovat ze závislosti její dynamické viskozity na obsahu sušiny.  

Princip měření spočívá v tom, že se vápenná směs naplní do vnějšího válce a 

do něho se potom vloží příslušný vnitřní válec připevněný na rotační část. Při měření 

se otáčí vnitřní válec a měřená směs vyplňuje prostor mezi vnitřním a vnějším 

válcem.  

Odečítají se hodnoty z úměrné vzniklému smykovému napětí. Podle 

uvedených vztahů lze vypočítat hodnoty dynamické viskozity: 

τr = α . z                                                      (2) 

          η = (τr / Dr ) .100                                               (3) 

τr …smykové napětí působící ve směru tečny k namáhanému materiálu [Pa] 

α …hodnota na ukazateli reoviskozimetru [dílky]  

z …konstanta páru měřících čidel S1/S2/S3/H a rozsahu I/II, 

η …dynamická viskozita [mPa.s] 

Dr …konstanta páru měřících čidel S1/S2/S3/H a úhlové rychlosti  

 
 
Výsledky a diskuze 

Všeobecně lze říci, že reologický charakter maltovinových suspenzí odpovídá 

nenewtonským hmotám převážně s mezí toku (viz. obrázek č. 1). Hodnoty viskozity 

vápenných kaší jsou časově závislé, ale po krátké době (přibližně 5 minut) se ustálí 

na konstantní hodnotě. Na obrázku č. 1 jsou znázorněny závislosti viskozity na době 

namáhání vápenné kaše při konstantních otáčkách. Pro jednotlivé typy vápenné 

kaše byla odečtena hodnota viskozity po ustálení. Tyto hodnoty viskozit byly 

vyneseny do grafů proti obsahu sušiny (stanoveno při 105 °C) a jsou znázorněny pro 

sledované faktory na dalších obrázcích. 
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Obr 1. Časová závislost viskozity vápenných kaší při konstantních otáčkách a při 
stejném obsahu sušiny (45 %). 

 

Počet měření jednotlivých směsí, reprodukovatelnost a zpracované výsledky 

měření viskozit shrnuje tabulka č. 1.  

 

Tabulka 1. Informace o počtu měření jednotlivých směsí a shrnutí naměřených 
výsledků. 
Typ vápenné kaše Počet měření Obsah sušiny [%] Viskozita [mPa.s]
odleželá kaše I (komerční výrobek) 30 40-47 1427-3151
odleželá kaše II (komerční výrobek) 30 40-48 1248-17293
odleželá kaše III (komerční výrobek) 30 41-45 1724-6124
čerstvě připravená kaše 30 30-51 16-117
čerstvě připravená, mechanicky aktivovaná 30 42-50 1946-7032  
 

Optická mikroskopie 

Vzorky vápenných kaší byly pozorovány optickým mikroskopem OLYMPUS 

BX 60 (zvětšení 400 x). Při pozorování v optickém mikroskopu nejsou ve srovnání 

s mikroskopem elektronovým tolik zřetelné detaily, ale jsou patrné výrazné rozdíly 

v makrostruktuře kaší. Lze pozorovat povrch hmoty. Jsou zde patrné velké agregáty 

krystalků u neodleželé kaše a jemnější struktura u několik let odleželé kaše. 

Z fotografií je patrné, že mixováním čerstvě připravené kaše lze docílit podobného 
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výsledku jako u odležení. Krystalky mixované kaše jsou rozmístěny homogenně a 

nevytvářejí velké agregáty.  

 

Elektronová mikroskopie 

Čerstvě připravené a odleželé vápenné kaše byly rovněž pozorovány 

skenovacím elektronovým mikroskopem HITACHI S 4700, který pracoval při 

urychlovacím napětím 3 kV, použité zvětšení bylo 10 000 x (10 dílků na stupnici 

zobrazené na fotografiích odpovídá 5 µm). 

Na fotografiích z tohoto zařízení (obrázky č. 2 a 3) je možné pozorovat rozdíly 

mezi vzorkem vápenné kaše čerstvě připravené a kaše odleželé. V prvním případě 

lze na fotografiích pozorovat větší shluky (agregáty) částic. Naproti tomu u odleželé 

kaše tak velké agregáty pozorovány nebyly, jednotlivé krystalky jsou rozmístěny 

pravidelněji. 

                             
Obr  2. Čerstvě připravená vápenná kaše.  Obr 3: Odleželá vápenná kaše. 

 

Faktory ovlivňující reologické vlastnosti vápenné kaše 

Vliv odležení kaše 

  Uvádí se, že dlouhodobé odležení vápenné kaše přispívá nejen ke zvýšení její 

objemové stálosti oproti kaši čerstvě připravené, ale v důsledku „stárnutí“ kaše 

dochází ke vzrůstu plasticity. Částečky hašeného vápna tvoří náhodné shluky (jak je 

patrné z fotografií pořízených na elektronovém mikroskopu), které se rozpojí až 

během dlouhodobého odležení vápenné kaše, kdy dochází k dodatečné hydrataci a 

dosud nezhydratované částečky oxidu vápenatého přecházejí na hydrát. Ten je již 

objemově stálý. Tato dodatečná hydratace může však při normální teplotě okolí trvat 
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značně dlouhou dobu. Po generace předávané zkušenosti požadovaly, aby nejkratší 

doba „vyzrání“ vápenné kaše byla tři týdny. K největší změně v jakosti kaše dochází 

během prvních dvou až tří měsíců jejího odležení. Je známo, že pro význačné stavby 

se vápno po vyhašení zakopávalo do země i na řadu let, aby bylo dokonale odležené 

a zároveň chráněné před zmrznutím. Obecně platí zásada – čím je vápenná kaše 

déle odleželá, tím je kvalitnější. Dodržovat dostatečný čas odležení vápenné kaše je 

důležité především při jejím použití do malt pro omítky na historické stavby, jako 

podklad nástěnných maleb nebo jako pojivo pro nátěry. 

Dnes je odleželá vápenná kaše vhodná např. pro nátěry, omítky, štuky atd. 

dostupná na našem trhu u specializovaných výrobců či dodavatelů. Jsou nabízena 

vápna jednoletá, tříletá, šestiletá i starší. Době uležení obvykle odpovídá i cena. 

Vliv odležení vápenné kaše na její kvalitu je patrný z obrázku č. 4., kdy jsme 

zjistili, že odležení (po dobu 3 let) posouvá hodnoty viskozit o dva řády k vyšším 

hodnotám. Je zřejmé, že kvalitní odleželá vápenná kaše (při stejném obsahu sušiny) 

má v průběhu celé doby měření viskozitu nejvyšší. Kaše čerstvě připravená 

z vápenného hydrátu naopak viskozitu velice nízkou (až o dva řády oproti kaši 

odleželé). 

 

Obr 4. Závislost viskozity vápenných kaší na obsahu sušiny – vliv odležení. 
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Vliv zmrznutí na vlastnosti vápenné kaše 

Jednou z dalších tradovaných zásad pro získání kvalitní vápenné kaše je, že 

nesmí zmrznout. Uspokojivé objektivní vysvětlení nebezpečí „mrazového“ poškození 

kaše není zatím známo. Je však možné usuzovat, že podobně jako v případě 

polymerních disperzí, zmrznutí systému způsobí jistou koagulaci jemně 

dispergovaných částic, doprovázenou zhoršením reologických vlastností. 

Po zmrznutí (délka působení ani různé hodnoty teploty nerozhodují) dojde 

k vytvoření agregátů (jsou postihnutelné při běžném pozorování). To se projeví na 

viskozitě vápenné kaše, která nabývá přibližně o řád nižších hodnot než kaše 

nevystavená působení mrazu (viz. obr. č. 5).  

 
Závislost viskozity vápenné kaše na obsahu sušiny - vliv mrazu
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Obr 5. Závislost viskozity vápenných kaší na obsahu sušiny – vliv mrazu. 

 

Vliv mechanická aktivace vápenné kaše 

  Vlastní odležení vápenné kaše může být podstatně urychleno použitím 

mechanických aktivátorů, kdy je čerstvě připravená vápenná kaše šlehána nebo 

mixována ve speciálních strojních zařízeních – např. rychloběžnými míchadly (700 

až 1500 otáček/min). Princip mechanické aktivace spočívá v tom, že dochází ke 

zdrobňování nevyhašených částic, čímž se zvětšuje reakční povrch a zlepšuje se 
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přístup vody k jednotlivým zrnům CaO, která mohou snáze hydratovat (kaše zřetelně 

„houstne před očima“). Dále pak dochází i ke zmenšování částic již vyhašeného 

vápna a k obalování jednotlivých částeček vápenného hydrátu vodou, čímž se 

podstatným způsobem zvětšuje plasticita a vydatnost vápenné kaše a zlepšuje se její 

zpracovatelnost. Nakonec se plasticita takovéto kaše přiblíží plasticitě kaše 

z dlouhodobě odleželého vápna.  

Vliv mechanické aktivace vápenné kaše je patrný z obrázku č. 6. Vlivem 

mixování čerstvě připravené kaše dochází k rozrušení velkých agregátů a hodnoty 

viskozit dosahují hodnot viskozit vápenné kaše dlouhodobě odleželé. Oproti kaši 

čerstvě připravené má kaše mechanicky aktivovaná hodnoty viskozit o dva řády 

vyšší. Je třeba zdůraznit, že tento stav trvá a ani po 48 hodinách nebo ani po 

několika dnech časové prodlevy nedojde ke snížení viskozity či návratu do 

původního stavu viskozity. Čerstvě připravená kaše po 15 minutové aktivaci v mixeru 

má reologické vlastnosti téměř shodné s vlastnostmi kaše několik let odleželé. 
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Obr 6. Závislost viskozity vápenných kaší na obsahu sušiny – vliv mechanické 

aktivace. 
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Tixotropní chování vápenné kaše 

Reologické chování odleželé vápenné kaše se podobá chování hmoty 

s typickým tixotropním charakterem. Vápenné kaše jsou suspenze s vysokou 

koncentrací polydisperzních částic anizometrického tvaru, jejíž jednotlivé částice se 

vzájemně ovlivňují, tvoří shluky a aglomeráty. To znamená, že v suspenzi se vytváří 

vnitřní struktura. Při namáhání tixotropního materiálu (např. při míchání) dochází 

k rozrušení vnitřní struktury (působením deformačních sil) a to se projeví snížením 

zdánlivé viskozity. Přestanou-li působit deformační síly, vnitřní struktura se opět 

obnoví. Z praktického hlediska je tixotropie výhodnou vlastností, usnadňující přípravu 

malty, její dopravu a omítání. Hlavními faktory, které ovlivňují míru tixotropie, jsou 

tedy velikost částic, tvar částic a rozdělení velikostí částic hydroxidu vápenatého.  

Na obrázcích č. 7 a 8 jsou znázorněny toková a viskozitní křivka odleželé 

vápenné kaše. Z těchto obrázků je patrné kladně tixotropní chování odleželé 

vápenné kaše i zachycení rozrušení struktury při měření po 70 minutách. Obnovení 

struktury není z hlediska malého množství vzorku ve viskozimetru možné, protože 

dříve dojde k vysušení a zatvrdnutí vzorku.  

Toková křivka odleželé vápenné kaše
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Obr 7. Toková křivka odleželé vápenné kaše. 
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Viskozitní křivka odleželé vápenné kaše
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Obr 8. Viskozitní křivka odleželé vápenné kaše. 

 

Závěr 

Měření viskozity vápenné kaše na rotačním reoviskozimetru typu válec - válec 

(systém „Searle“) RHEOTEST RV se ukázalo jako vhodná metoda pro posouzení 

kvality a reologických vlastností vápenné kaše. V praxi by to znamenalo, že by bylo 

možné touto metodou vyhodnocovat vlastnosti vápenné kaše podle naměřené 

viskozity a stanoveného obsahu sušiny. Bylo by pak také možné kontrolovat kvalitu 

materiálu přímo před aplikací např. na památkový objekt, což by mohlo zabránit 

použití nekvalitní hmoty.  

Lze říci, že je možné dlouhodobé odležení kaše nahradit mechanickou 

aktivací, abychom získali téměř stejné reologické vlastnosti.  

Zdá se, že sledováním reologických vlastností by bylo možné objektivně 

porovnávat stupeň „odležení“ kaše, případně účinnost „mechanické aktivace“ 

neodleželé kaše z průmyslově vyráběného hydrátu intenzivním mícháním.  

 

Seznam citované literatury 

[1] Pleva M.: Zhodnocení produkce vápna z hlediska jeho využití při údržbě, 

opravách a obnově památkového stavebního fondu na území ČSR (znalecký 

posudek). SÚPP Praha. 1992. 



 

 442

[2] Hošek J., Muk J.: Omítky historických staveb. SPN. 1990. 

[3] Henning O., Lach V.: Chemie ve stavebnictví. SNTL. 1983. 

[4] Kotlík P. a kol.: Vápno. STOP, Praha 2001. 

[5] Rouseková I. a kol.: Stavební materiály. Jaga group. Bratislava. 2000. 

[6] Hlaváč: Technologie silikátů. SNTL, Praha 1981. 

[7] Dědek M.: Stavební materiály. SNTL. 1989. 

[8] Harmáček J.: Stavební pojiva. SNTL. 1961. 

[9] Měšťan R.: Omítkářské práce. SNTL. 1972. 

[10] Svatoš L.: Způsob výroby plastických, lehce zpracovatelných a čerpatelných 

vápenných a vápennocementových malt pro zdění a omítání. Čs.patent č. 

87501.1957.  

[11] Škvára F.: Technologie anorganických pojiv II – užití maltovin, koroze cementu. 

Učební texty VŠCHT Praha. 1995. 

 

Tato práce byla řešena jako součást výzkumného záměru MSM 6046137302 

s názvem „Příprava a výzkum funkčních materiálů a materiálových technologií s 

využitím mikro- a nanoskopických metod“. 

 

 



 

 443

VÝVOJ APLIKACE NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ U DŘEVĚNÝCH OKEN 
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DEVELOPMENT OF APPLICATIONS OF PAINTING SYSTEMS FOR 
WOODEN WINDOWS IN THE CZECH REPUBLIC 

 
Jan Reisner 
Česká zemědělská univerzita v Praze, 
Fakulta lesnická a environmentální, katedra zpracování dřeva 
Kamýcká 129, 16521 Praha 6-Suchdol 
E-mail: reisner@lf.czu.cz 

 
Summary 

The article deals with functional requirements on a window. It presents a 
development of applications of painting systems for the wooden windows. 
Older methods are mentioned. The main attention is paid to industrial 
processes used in the second half of the 20th century and currently. 
Key words: wooden windows, wood painting, window painting  

 
 
1. Úvod  

Okno je důležitou součástí téměř každé stavby, vývoj okna probíhá již několik 

století. 

V současné době jsou na trhu okna různé kvality a vlastností. Jedním ze 

základních rozlišovacích znaků současných oken je druh materiálu použitého na 

základní nosnou konstrukci, tj. na rám a křídla. Dnešní okna mohou být vyrobena ze 

dřeva, plastu, kovu a případně z kombinace  materiálů. U většiny těchto materiálů, 

kromě plastů, je nutno provádět povrchovou úpravu. V minulosti bylo používáno na 

výrobu oken především dřevo, pouze ojediněle byla dřevěná křídla osazována do 

kamenných rámů. Od středověku byla u některých typů sakrálních staveb také 

používána kovová pevně zasklená okna.  

Hlavním důvodem užívání dřeva na výrobu oken a na řadu dalších stavebně 

truhlářských a interiérových výrobků v minulosti i dnes je m.j. relativní dostupnost 

dřeva, jeho snadná opracovatelnost (v minulosti jen ručními nástroji), poměrně dobrá 

trvanlivost, příznivá cena a také příznivý estetický vzhled.      
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Dřevo má také nedostatky, v případě oken to zejména může být možnost 

poškození biologickými činiteli a povětrnostními vlivy. 

Kvalitní povrchová úprava může výrazně přispět k dobré prodejnosti 

dřevěného okna, k jeho dlouhodobé uživatelské kvalitě a také k nízkým provozním 

uživatelským nákladům. 

Dřevěná okna mají v současné době na trhu v Střední Evropě i v České 

republice velkého konkurenta v plastových oknech. Tato okna splňují všechny 

funkční požadavky kladené na okna příslušnými předpisy a normami. Plastová okna 

nevyžadují povrchovou úpravu, což je zpravidla považováno za jejich hlavní 

přednost. Ve většině případů je u stejného typu okna cena plastového okna v bílém 

provedení o 15-30% nižší než u okna dřevěného. Jedním z rozhodujících faktorů 

které mají vliv na celkovou kvalitu dřevěného okna je právě povrchová úprava. Na 

kvalitě a životnosti povrchové úpravy oken se podílí řada činitelů, vedle vlastní 

nátěrové hmoty to jsou m.j. vlastnosti upravovaného materiálu a také technologie 

nanášení nátěrového systému. Dřevěná okna na která jsou v současné době 

kladeny, podobně jako na ostatní součásti staveb, vysoké nároky, představují 

poměrně komplikované, v průběhu životnosti velmi namáhané výrobky. V oblasti 

dřevařských výrobků a povrchových úprav dřeva se jedná o jeden z nejnáročnějších 

výrobků.Např. rozdíl povrchové teploty na vnějších plochách křídel může během roku 

kolísat v rozmezí 80-90oC, podobně i vlhkost dřeva může kolísat v rozmezí 7-10%. 

V průběhu dvacátého století prodělalo v České republice dřevěné okno řadu 

změn jak v konstrukci,tak v technologii výroby včetně změn v druzích používaných 

nátěrových hmot a způsobů nanášení nátěrů. V první polovině dvacátého století se 

jednalo většinou o individuální nebo malosériovou výrobu především dvojitých 

deštěných oken. Okna byla vyráběna v malých provozech řemeslného charakteru. 

Od poloviny padesátých let byla provedena v rámci znárodněného průmyslu 

typizace oken a vybudováno několik velkých závodů pro velkosériovou výrobu 

zdvojených oken určených především pro novou panelovou výstavbu, při tom došlo 

ke zprůmyslnění výroby, včetně průmyslového nanášení nátěrových hmot. Po 

politických a hospodářských změnách v ČR v roce 1990 došlo k výraznému útlumu 

ve velkokapacitních závodech na výrobu tradičních zdvojených oken (výrazné 

omezení bytové výstavby, nízké funkční vlastnosti vyráběných typů). V souvislosti se 

vznikem soukromého sektoru, zrušením cenových limitů, přílivem nových informací, 
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materiálů a výrobní techniky postupně výrobci přešli na výrobu jednoduchého okna 

se zasklením izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Většina výrobců používá jako 

základní materiál třívrstvý lepený hranol. Protože okna patří mezi výrobky pevně 

zabudované do stavby a proto musí výrobce předkládat prohlášení o shodě, splňují 

tato okna požadavky na průvzdušnost, spárovou zatékavost i tepelně technické 

požadavky. Díky nově vyvinuté výrobní technice je dnes u téměř u všech výrobců 

možná individuální i maloseriová výroba.  

Požadavek na životnost nátěrových systémů není u oken v současné době 

normativně stanoven. Podle občanského zákoníku je možno odvodit záruční dobu na 

okna tři roky. Tuto dobu je možno při dodržení předepsaných technologických 

postupů zajistit řadou nátěrových systémů. Při velké konkurenci již zmíněných 

plastových oken je ale v praxi požadována životnost nátěrů podstatně vyšší. Některé 

firmy, ovšem bez záruky, uvádějí životnost nátěrů oken okolo 10-15 roků, v průběhu 

této doby doporučují pravidelnou údržbu vnějších ploch okna oživovací pastou.       

Při stanovení požadavků na nátěrový systém pro dřevěná okna a na jeho 

životnost je potřeba vycházet z funkčních požadavků na okno a mnoho informací 

může také poskytnout znalost vývoje používaných materiálů a vývoje aplikačních 

technologií.  

 

2. Vývoj materiálů a aplikačních technologií pro povrchy dřevěných oken 

Druhy používaného dřeva 

V naší oblasti bylo v minulosti na výrobu oken používáno dřevo dubu, při tom 

bylo při výrobě důsledně dbáno na odstranění obvodové málo odolné části kmenu – 

běli, která má malý obsah tříslovin a  snadno může být napadena biologickými 

činiteli. Dalším používaným dřevem na okna byla v minulosti borovice, u které se 

vyskytuje také odolnější pryskyřičnatější jádro a méně odolná běl, ale protože je běl 

velmi široká, není možno ji odstraňovat. Po introdukci modřínu byl v omezené míře 

tento materiál s obsahem pryskyřice používán také na výrobu oken. Dalším velmi 

omezeným druhem dřeva pro okna bylo dřevo jilmu.  

Všechna ostatní domácí dřeva díky své struktuře (měkká nebo velmi tvrdá) i 

velmi nízkému obsahu tříslovin nebo pryskyřic a tím nízké odolnosti, případně pro 

velké borcení při změnách vlhkosti nebyla považována za vhodná.     
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Od sedmdesátých let minulého století začalo být používáno fungicidní 

napouštědlo a tím bylo umožněno používání našeho nejhojnějšího dřeva smrku.  V 

současné době se při výrobě nejčastějšího typu oken užívá třívrstvý lepený hranol, 

z dřevin se užívá nejčastěji smrk, dále dub, modřín, a velmi omezeně borovice. 

Používány jsou také dovážené hranoly z ruské borovice a z indonéské dřeviny 

meranti.Struktura povrchu dřeva (výskyt pórů) ovlivňuje zpravidla také vhodnost 

použití krycí nebo transparentní povrchové úpravy. Po období krycí povrchové 

úpravy (nejčastěji odstín slonová kost), které skončilo koncem osmdesátých let, se 

dnes používá u dřevěných oken především transparentní povrchová úprava , která 

sice nezakrývá žádné vady, ale zvyšuje celkový příznivý estetický vzhled okna.  

 

Používání olejových nátěrových hmot a ruční nanášení nátěrů 

Po dlouhá staletí bylo dřevěné většinou nezasklené okno v základním nátěru 

dodáno na stavbu, kde byl rám osazen a ukotven  do hrubého vyzděného otvoru a 

spáry mezi rámem a zdivem utěsněny maltou. Jednalo se o mokrý proces osazování 

okna který sice velmi dobře utěsnil spáry, ale při osazování vždy docházelo ke 

znečištění povrchu okna maltou, včetně neodstranitelných barevných skvrn, a také 

k značnému navlhnutí povrchu dřeva okenních rámů. Na stavbu bylo okno od 

výrobce dodáváno v základním nátěru, kterým byla studená nebo horká lněná 

fermež. Tento nátěr měl několik funkcí, snížit navlhavost během dopravy, skladování 

na stavbě a při mokrém osazování, dále zvýšit odolnost proti velkému navlhání dřeva 

při užívání okna. Další funkcí fermežové vrstvy bylo vytvořit kvalitní přilnavý podklad 

pro další vrstvy nátěru, který většinou tvořily dvě vrstvy olejové základní barvy a 

jedna vrchní vrstva olejového emailu, poslední funkcí fermežového základu bylo 

zajistit dobrou přilnavost olejového zasklívacího tmelu. 

Zasklení oken bylo prováděno zpravidla až na stavbě, sklo bylo osazováno do 

tmelového lože a zajištěno sklenářskými hřebíky  a olejovým tmelem. Tmel musel být 

podle natěračských předpisů opatřen všemi vrstvami jako dřevo , důležitý byl přesah 

kompletního nátěru na sklo pro dokonalé utěsnění styku mezi dřevem a sklem  

Kvalitní zasklení a několikavrstvý nátěr olejovými, zpravidla krycími nátěrovými 

hmotami vytvářel nátěrový systém s dobrou pružností a přilnavostí a dlouhou 

trvanlivostí. Jednoduché při tom bylo také splnění požadavků na různou barevnost 

povrchů.    
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Přestože se olejový nátěrový systém považuje u oken stále za jeden 

z nejkvalitnějších, v současné době se používá jen velmi omezeně při obnovovacích 

nátěrech.   

Dnes se tento systém považuje za zastaralý. V minulosti i dnes se jednotlivé 

vrstvy nanáší ručně štětcem, vyžaduje to vysoká viskozita olejových nátěrových 

hmot, při tom je zejména u poslední vrstvy obtížné zajistit dokonalou hladkost 

povrchu v obtížně přístupných místech. Velkým nedostatkem je také velmi pomalé 

zasychání jednotlivých vrstev (celý systém schne i několik týdnů), tím vzniká velká 

rozpracovanost ale i problémy s prašností na stavbě, sezónností a pracností u těchto 

nátěrů. 

V průběhu zprůmyslnění stavebnictví a zprůmyslnění výroby oken, zejména 

počátkem šedesátých let došlo postupně k odstranění sezónnosti stavebních prací, 

omezení mokrých procesů na stavbě a snížení celkové pracnosti při zachování 

nízkých cen. U dřevěných oken byl celý výrobní proces přesunut do výrobního 

závodu a na stavbu byla dodávána okna plně prefabrikovaná. Osazování těchto oken 

bylo a je i v současné době prováděno suchým způsobem, bez použití malty.  

 

Používání syntetických nátěrových hmot, máčení a elektrostatické nanášení 
nátěrů 

Při zavedení průmyslové sériové výroby dřevěných oken (prakticky jen typ 

zdvojené okno s dvěmi křídly zasklenými jednoduchým sklem) počátkem šedesátých 

let, došlo také ke změně druhu nátěrových hmot a nanášecích technologií. 

Základním druhem se staly syntetické alkydové nátěrové hmoty v pigmentovém 

provedení , většinou v již zmíněném odstínu slonová kost. Tento systém tvořilo 

bezbarvé syntetické napouštědlo s fungicidní přísadou, jeden nebo dva nánosy 

základní barvy a vrchní emailový nános. Předností tohoto systému byly výrazně 

kratší zasýchací doby u jednotlivých vrstev a možnost průmyslové aplikace máčením 

případně elektrostatickým stříkáním.  

Protože okno představuje vždy dvoumateriálový prvek,tj. dřevo a sklo, je nutno 

při průmyslových technologiích aplikace nátěrů máčením nebo stříkáním řešit 

komplexní nátěr nezasklených křídel a rámů. 
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Osazení a upevnění skla v polodrážkách okenních křídel je možno při  

průmyslových způsobech nanášení nátěrů provádět až po úplné povrchové úpravě. 

Je nutno použít jiný způsob než klasický sklenářský tmel (ten by vyžadoval ruční 

pracné nanášení a teprve po vytvrdnutí dodatečný kompletní nános nátěrového 

systému). V počátcích užívání průmyslových systémů nanášení nátěrů na okna se 

upevnění skla provádělo pomocí nepříliš kvalitních lišt z PVC, nebo tenkých 

dřevěných  lišt. Od poloviny sedmdesátých let začalo masové používání pružného 

neoprénového profilu, který má přijatelnou životnost, nevyžaduje žádnou povrchovou 

úpravu a poměrně dobře utěsňuje spáru mezi sklem a zasklívacím profilem.  

Celý nátěrový systém při použití syntetických nátěrových hmot při průmyslové 

aplikaci tvoří: 

- napouštěcí nátěr syntetickým napouštědlem s fungicidními přísadami, aplikace se 

prováděla ručně nebo pomocí závěsného zařízení ve velkoobjemových máčecích 

vanách. 

- první a druhý nátěr základní alkydovou barvou, aplikace se prováděla pomocí 

závěsného zařízení ve velkoobjemových máčecích vanách. Vana o obsahu 1-2 m2  

nátěrové hmoty, prakticky znemožňovala používání několika barevných odstínů.   

Pro aplikaci máčením se užívaly nátěrové hmoty vyvinuté pro máčení s omezenou 

stékavostí. 

- vrchní emailový nátěr se aplikoval zpravidla automatickým stříkáním 

v elektrostatickém poli, kde stříkacím pracovištěm procházel výrobek zavěšený na 

závěsném zařízení a nátěrová hmota rozprašovaná rotujícími kotoučky, nebo 

rozprašovaná tryskami se vlivem elektrostatického náboje zachycovala na 

dokončovaném povrchu. Protože tento systém sice dokáže nanést nátěr na členitý 

povrch, ale při tom většinou vznikají nedostatečně pokrytá místa v rozích rámů oken 

a křídel, je nutno tato místa ihned po elektrostatickém stříkání dostříkat ručně 

pneumatickým stříkáním.  

Jako při máčení také při elektrostatickém stříkání bylo potřeba používat 

nátěrové hmoty vyvinuté pro tento účel . Pro dobrou vodivost bylo potřeba také vyšší 

vlhkost zpracovávaného dřeva.  

Hlavní předností uvedeného způsobu byla vysoká produktivita a malé ztráty 

nátěrové hmoty. V několika velkých závodech na výrobu oken v ČR byly od 
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šedesátých do počátku devadesátých let  instalovány poměrně velké linky pro 

povrchovou úpravu oken máčením a elektrostatickým stříkáním. Součástí těchto linek 

byly také závěsné zasychací úseky, někdy vyhřívané, pro zasychání jednotlivých 

vrstev nátěrů.     

Samostatným druhem nátěrových hmot na okna nanášených ručně štětcem 

nebo průmyslově máčením jsou tenkovrstevné lazurovací syntetické nátěrové hmoty. 

Tento druh, v ČR známý pod obchodním názvem Luxol, se ve velké míře používal 

zejména při venkovních nátěrech chat, plotů apod. V řadě případů byl tento nátěrový 

systém používán v osmdesátých letech u menších a některých středních výrobců 

oken. Původní receptura obsahovala jako fungicidní činidlo pentachlorfenol který se 

již řadu let nesmí užívat. Velkou předností tohoto nátěrového systému bylo 

jednoduché trojnásobné nanášení jednoho druhu transparentní nátěrové hmoty. 

Předností tohoto systému také je, že při správné aplikaci se nevytváří téměř žádný 

film a je velmi snadná obnova nátěru. Dnes se tento druh nátěru ovšem považuje pro 

některé nedostatky za překonaný. Jako hlavní nedostatky jsou uváděny 

nedostatečně hladký povrch bez nátěrového filmu a malá odolnost povětrnosti, 

z toho plyne častá potřeba obnovovacích nátěrů. Nejnižší životnost vykazují 

bezbarvé nátěry.  

Velkým nedostatkem jak původních olejových tak později i syntetických 

nátěrových hmot je značný únik volných organických látek z rozpouštědel a ředidel 

při zpracování a zasychání. V současné době se tyto typy nátěrových hmot stále 

používají, ale jen v menších provozech nebo při obnově nátěrů. 

 

Používání akrylátových vodouředitelných nátěrů a nanášení  pneumatickým 
stříkáním   

V současné době je v ČR nejvyráběnějším typem jednoduché dřevěné okno 

zasklené izolačním dvojsklem nebo trojsklem. Tato okna jsou zhotovena podle 

evropských norem a dodávají se pod označením eurookno 68, v poslední době 

začíná převažovat eurookno 78. Číselné značení znamená tloušťku rámu a křídel. 

Izolační sklo je upevněno do polodrážky, zajištěno dřevěnými lištami a spáry mezi 

sklem a dřevem jsou dokonale utěsněny silikonovým tmelem. Tento typ oken dnes ve 
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Střední Evropě převažuje a je považován za typ okna s velmi dobrými funkčními 

vlastnostmi. 

Nejčastějším typem nátěrových hmot který se používá na tato okna, jsou 

silnovrstvé vodouředitelné akrylátové nátěry většinou v lazurovém provedení.   

Akrylátové nátěrové hmoty se začínají používat v sedmdesátých letech, k jejich 

většímu průmyslovému použití v ČR  došlo v průběhu devadesátých let, především 

v souvislosti s požadavkem na snížení úniku volných organických látek do ovzduší.  

Nanášení těchto krycích nebo nejčastěji transparentních nátěrů je možno 

provádět průmyslově na lince, kde základní nános je aplikován postřikem 

v postřikovacím tunelu a vrchní vrstva je prováděna ručním postřikem na zavěšených 

okenních rámech nebo křídlech. Ruční postřik zajišťuje rovnoměrný nános na 

všechna místa složité profilace oken. Při tom dochází k prostřiku, moderní pracoviště 

pro ruční stříkání  je vybaveno pohyblivou pásovou stěnou proti které se stříká, 

prostřik na této stěně ulpívá a je z této pohyblivé stěny lištami stírán a po úpravě je 

vracen k novému používání. Tímto způsobem je dosahováno vysoké výtěžnosti při 

tradičně méně úsporné technologii stříkání a současně je dosaženo dobré kvality a 

rovnoměrného nánosu na členitém povrchu. Použití těchto silnovrstvých lazur nebo 

krycích nátěrů se dnes považuje za nejkvalitnější povrchovou úpravu dřevěných 

oken. 

 

3. Závěr 

Povrchová úprava dřevěných oken představuje velmi náročnou činnost, která 

může rozhodovat o celkové kvalitě a životnosti okna. Velmi důležitý je druh použitého 

nátěrového systému a také použitá aplikační technologie. Oba tyto činitelé rozhodují 

o konečné kvalitě a efektivitě povrchové úpravy a tím také o konkurenceschopnosti 

dřevěného okna. 
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SÁLAVÉ VLASTNOSTI POVRCHOVÝCH  VRSTEV STAVEBNÍCH 
KONSTRUKCÍ  

 

THERMAL RADIATIONS PROPERTIES OF SURFACE LAYERS OF 
BUILDING CONSTRUCTIONS  

 
Roman Vávra 
Katedra stavebních hmot, Fakulta stavební, ČVUT v Praze 
 

Summary 
The following text presents selected results of experimental settings of 
exterior and interior radiating properties of surface layers of building 
elements (paints, limestone stucco, concrete, etc.), and that, when they 
are measured during marginal conditions respecting not only temperature 
parameters of the interiors and exteriors of buildings, but also the realistic 
properties (carried out to perfection, more or less) of surface finishes 
appearing in real life, as well as possibilities of available measuring 
instrumentation. 
Key words: radiating, surface, building 

 
 
1.0 Úvod 

V případě, kdy je nutné porovnat vlastnosti stavebních materiálů (včetně 

jejich povrchových úprav), z hlediska možnosti využití jejich vlastností v rámci 

tepelně technických charakteristik konstrukcí, se používá nejčastěji hodnocení podle 

velikosti  součinitele tepelné vodivosti λ [W.m-1.K -1] nebo podle velikosti měrné 

tepelné kapacity c [J.kg-1.K -1].  

Uvedené veličiny charakterizují chování materiálů především z hlediska 

šíření tepla vedením. V případě materiálů používaných ke zhotovování exteriérových 

i interiérových povrchových úprav , které tvoří relativně tenkou vrstvu na povrchu 

stavební konstrukce, není jejich vliv na velikost výše uvedených  materiálových 

veličin určujících tepelně izolační vlastnosti konstrukčního souvrství prakticky i 

výpočtově zcela jasný. 

Z uvedeného důvodu je nutné materiály povrchových úprav (resp. povrchově 

upravené plochy stavebních konstrukcí) charakterizovat z hlediska vlastností 

popisující jejich chování při sdílení tepla sáláním tj. sálavými vlastnostmi. Teprve pak 

lze určit vliv povrchových úprav na energetickou bilanci stavebního díla. 
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1.1 Sálavé vlastnosti a nátěrové hmoty 

Především u zahraničních výrobců nátěrových hmot se už delší čas 

setkáváme se snahou vyrobit interiérovou či exteriérovou nátěrovou hmotu, která by 

tvořila finální povrch stavební konstrukce a významně by přispěla k jejím tepelně 

izolačním vlastnostem vyjádřeným např. součinitelem prostupu tepla U [W m -2 K-1] , 

součiniteli přestupu tepla hi/he [W m -2 K-1] , tepelným odporem konstrukcí R [m 2 K W-

1] popř. tepelnou jímavostí b [W2 s m -4 K-2].  

Nátěrové hmoty označované jako reflexní či tepelně odrazivé se zřejmě 

dobře uplatnily při konstrukci tepelného štítu raketoplánu. Svědčí o tom čtyři 

americké patenty jejichž vlastníkem je The United States of America as represented 

by the Administrator of National Aeronautic and Space Administration, Washington 

D.C. Nejnovější patent byl přihlášen v březnu 1994,  je registrován  pod číslem US 

005296288A a jedná se o inovaci tří dříve vyvinutých a patentovaných nátěrů (US 

004093771, US 00 4381333, US 00 5066330). Tento nátěr stejně jako ostatní 

uvedené předešlé nátěry nese označení PCCM (Protective Coatings for Ceramic 

Materials) a je určen k ochraně speciálních keramických materiálů,  které jsou 

používány na tzv. tepelných štítech – poslední vrstva vnějších obalů raketoplánů.  

I když se výrobci stavebních tepelně odrazivých hmot na tyto patenty 

odvolávají, je zřejmé, že teplotní podmínky panující na tepelném štítu raketoplánu 

nejsou v porovnatelné s podmínkami v okolí běžné stavební konstrukce. Posouzení 

praktického využití jakékoliv povrchové úpravy stavební konstrukce s ohledem na 

sálavé vlastnosti upraveného povrchu musí být založeno na měřeních modelujících 

reálné podmínky.    

 

1.2 Ilustrativní popis funkce reflexních nátěrů (dle informací výrobců) 

V reklamních podkladech výrobců reflexních či tepelně odrazivých nátěrů je 

např. uvedeno: 

• nátěry jsou řešením problémů s nedostatečnou tepelnou izolací budov,  

• stěna natřená tímto nátěrem teplo z místností neodebírá, ale odráží zpět do 

prostoru, 

• jedná se o vnitřní malbu, která odráží příjemné tepelné záření  
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• použitím nátěru se zvyšuje povrchová teplota zdí a zvýší se i tepelná izolace bytů 

a kanceláří.  

 

2.0 Sálavé vlastnosti materiálů 

Jak již bylo uvedeno sálavými vlastnosti materiálů je nutné se zabývat 

v případě materiálů tvořících exteriérové i interiérové povrchové vrstvy stavebních 

konstrukcí. Tyto vlastnosti vyjadřují jejich chování z hlediska sdílení tepla sáláním a 

jsou jimi:  

• směrová spektrální odrazivost (reflektance,reflexe)  ρΩλ [-]     

• směrová spektrální pohltivost (absorptance)  αΩλ [-] 

• směrová spektrální propustnost (transmitance)  τΩλ [-] 

• směrová spektrální emisivita (zářivost)  εΩλ [-] 

Indexy u jednotlivých sálavých vlastností vyjadřují závislost sálavých 

vlastností na úhlu dopadu (index Ω) a vlnové délce (index λ). 

V technické praxi se lze setkat i s pojmy transreflektance, tranasabsorptance 

nebo transmitance. Uvedené pojmy se vztahují k především k povrchovým úpravám 

o relativně malé tloušťce, kterými je část dopadajícího záření propuštěna a dále je 

odražena resp. pohlcena materiálem, na kterém je aplikována zmíněná povrchová 

úprava. V praxi se např. transreflektance uplatní tehdy, když vrstva nátěrového 

systému má menší tloušťku než cca 0,1 mm. 

 

2.1 Okrajové podmínky stanovení sálavých vlastností povrchových úprav 

Pro přesné určení odrazivosti ρΩλ [-] popř. dalších sálavých vlastností je nutné 

stanovit okrajové podmínky, které specifikují správné vymezení této veličiny. 

Základní okrajovou podmínkou je interval vlnových délek λ [µm] elektromagnetického 

záření, který popisuje specifika prostředí, ve kterých jsou použity povrchové úpravy. 

Předmětný interval vlnových délek λ [µm] je nejvíce ovlivněn velikostí 

termodynamických teplot T [K] zdrojů tepelného sálání. Z hlediska stavebních 

aplikací resp. z hlediska experimentálního určení průběhu a velikosti odrazivostí 

povrchů stavebních materiálů jsou zajímavé tři intervaly elektromagnetického záření 

tj.: 
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• tepelné sálání převážně dlouhovlnné /s vlnovou délkou λ od cca 2 [µm] 
do cca 25 [µm] viz obr. 3/, se uplatňuje především v interiérech obytných budov, kde 
jsou použita jako zdroje tepla otopná tělesa sdílející část tepelného výkonu sáláním 
dle ČSN EN 442-2 o termodynamické teplotě cca 350 [K] 

• tepelné sálání převážně krátkovlnné /s vlnovou délkou λ cca od 0,8 [µm] 
cca do 2 [µm] viz obr. 2/, se uplatňuje především v exteriérech obytných budov, kde 
je zdrojem tepla Slunce (T = 6000  [K]). Za zdroj krátkovlnného sálání jsou také 
považovány zdroje tepla s termodynamickou teplotou povrchu vyšší než 800 [K]  
(např. plynové zářiče o termodynamické teplotě povrchu cca 1300 K)   

• viditelné (světelné) elektromagnetické záření /s vlnovou délkou λ cca od 
0,4 [µm] cca do 0,7 [µm]/, se uplatňuje nejčastěji pro vyjádření světelné odrazivosti 
barevných odstínů nátěrů. Je důležité si uvědomit, že v každém z výše 
specifikovaných intervalů nabývají sálavé vlastnosti materiálů rozdílných hodnot a 
proto je nelze vzájemně zaměňovat. 
 

3.0 Sálavé vlastnosti materiálů v oblasti dlouhovlnného tepelného sálání 

Sálavé vlastnosti materiálů v oblasti dlouhovlnného tepelného sálání jsou 

ovlivněny zdroji tepelného sálání (velikostí povrchové teploty, konstrukčním řešením 

apod.), kterými jsou v interiérech obytných budov nejčastěji otopná tělesa sdílející 

část tepelného výkonu sáláním viz ČSN EN 442-2. Přijímajícími povrchy pak jsou 

vnitřní povrchy stěn, stropů, podlah apod..Sálavé vlastnosti materiálů nejsou v čase 

konstantní, dlouhodobým použitím dochází např. z důvodu jejich zaprášení k poklesu 

odrazivosti. 

 

 

Obr. 1. Závislost spektrální intenzity záření Iλč [W/m3]  černého tělesa na vlnové 
délce tepelného záření λ [µm] pro danou střední teplotu vnitřního zdroje záření 
včetně označení intervalu vlnových délek typického pro interiérové podmínky 
obytných budov – jedna z okrajových podmínek experimentálního stanovení 
odrazivostí ρΩλ [-] povrchových úprav 
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Obr. 2. Dílčí výsledek, na jehož základě byly vypočteny tabulkové hodnoty sálavých 
vlastností jednotlivých materiálů, konkrétně jde o průběh závislosti spektrální 
směrové odrazivosti na vlnové délce, na obrázku vlevo pro nátěr výrobcem označený 
jako reflexní, na obrázku vpravo pro vápenný štuk. 

 
 

Tab. 1. - Hodnoty sálavých vlastností vybraných materiálů (spektrálních směrových 
odrazivostí (ρΩλ), pohltitivostí (αΩλ) a emisivit (εΩλ,si) pro okrajové podmínky vnitřního 
prostředí. 
 

Vnitřní prostředí   
(od 2µm do 25 µm)  

Materiál tvořící povrch vnitřní konstrukce nebo navazující na průteplivý materiál 
(vzduchová mezera) 

Pohltivost 
(absorptance) 
αΩλ,se  (-) 

Odrazivost 
(reflektance) 
ρΩλ,se (-) 

 
Emisivita   
(zářivost) 
εΩλ,si  (-) 

1. Kovy s lesklým hladkým povrchem, úhel dopadu 90o - zrcadlový odraz 

Hliníkový laboratorní etalon 
 (měřeno relativně proti zlatu) 

0,04 0,96 0,04 

Zlatý laboratorní etalon  
(měřeno relativně proti hliníku) 

 1,04 
  

 

Hliníková fólie tl. 0,095 (mm) s vrstvou plastu na povrchu (z obou stran) 0,39 0,61 0,39 

2. Nekovové materiály povrchových úprav s hrubým a matným povrchem, difúzní odraz 

Papírová tapeta 0,94 0,06 0,94 

Vápenný štuk (bez nátěru) 0,98 0,02 0,98 

Keramika (bez glazury) 0,97 0,03 0,97 

Keramika (z glazurou) 0,95 0,05 0,95 

Cementový beton (bez nátěru) 0,99 0,01 0,99 

Nátěry interiérové reflexní tl. 0,2 (mm) 0,98 0,02 0,98 

Nátěr tzv. zlatěnka (RAL 0960) tl. 0,1 (mm) 0,92 0,08 0,92 

Nátěr tzv. stříbřenka (RAL 0910) tl. 0,1 (mm) 0,80 0,20 0,80 

Nátěr bílé barvy (RAL 9003) tl. 0,1 (mm) 0,93 0,07 0,93 

Nátěr barvy uhlově černé (RAL 9011) tl. 0,1 (mm) 0,93 0,07 0,93 
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4.0 Sálavé vlastnosti materiálů v oblasti krátkovlnného tepelného sálání  

Zdroj tepelného sálání je zde Slunce (sálání oblohy spadá je převážně 

dlouhovlnné, přijímajícími povrchy – venkovní povrchy stavebních konstrukcí. 

Uvedené sálavé vlastnosti materiálů nejsou v čase konstantní 

 
Tab. 2. - Hodnoty sálavých vlastností vybraných materiálů (spektrálních směrových 
odrazivostí (ρΩλ), pohltitivostí (αΩλ) a emisivit (εΩλ,si) pro okrajové podmínky vnějšího prostředí. 

Vnější prostředí  
(od 0,8 µm do 2 µm) 

Materiál tvořící povrch vnější konstrukce 

Pohltivost 
(absorptance)  
αΩλ,se  (-) 

Odrazivost 
(reflektance) 
      ρΩλ,se  (-) 

 
Emisivita   
(zářivost) 
εΩλ,si  (-) 

1. Kovy s lesklým hladkým povrchem, úhel dopadu 90o - zrcadlový odraz 

Hliníkový laboratorní etalon 
 (měřeno relativně proti zlatu) 

0,16 0,84 0,16 

Zlatý laboratorní etalon  
(měřeno relativně proti hliníku) 

 1,2  

Hliníková fólie tl. 0,095 (mm) s vrstvou plastu na povrchu (z 
obou stran) 

0,39 0,61 0,39 

2. Nekovové materiály povrchových úprav stěn a střech s hrubým nebo matným povrchem, difúzní odraz 

Vápenný štuk (bez nátěru) 0,98 0,02 0,98 

Cementový beton (bez nátěru) 0,99 0,01 0,99 

Keramika bez glazury/s glazurou 0,99/0,97 0,01/0,03 0,99/0,97 

Nátěr exteteriérový reflexní tl. 0,1 (mm) 0,99 0,01 0,99 

Nátěr tzv. zlatěnka (RAL 0960) tl. 0,1 (mm) 0,91 0,09 0,91 

Nátěr tzv. stříbřenka (RAL 0910) tl. 0,1 (mm) 0,9 0,1 0,9 

Nátěr bílé barvy (RAL 9003) tl. 0,1 (mm) 0,93 0,07 0,93 

Omítky tenkovrstvé 0,99 0,01 0,99 
 

 
Obr. 2.  závislost spektrální intenzity záření Iλč [W/m3]  černého tělesa na vlnové délce 
tepelného záření λ [µm] pro danou střední teplotu vnitřního zdroje záření s označením 
Intervalu vlnových délek typického  pro exteriérové podmínky obytných budov – jedna 
z okrajových podmínek experimentálního stanovení odrazivostí ρΩλ [-] povrchových úprav. 
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Závěr 

Z výše uvedených výsledků experimentálního stanovení sálavých vlastností 

materiálů povrchových úprav je v obecné rovině zřejmé, že velikosti odrazivostí 

laboratorně používaných etalonů (hliník a zlato) a obvyklých materiálů povrchových 

úprav včetně nátěrových hmot, které jejich výrobci označují jako reflexní, se zásadně 

liší. To platí jak pro výsledky měření v  intervalu vlnových délek převážně 

dlouhovlnného tepelného sálání  i v intervalu převážně krátkovlnného tepelné sálání.  

Nejvyšších velikostí odrazivostí ve dvou zmíněných intervalech dosahují nátěrové 

hmoty, jejichž plnivo je na bázi kovů. Tyto velikosti jsou v případě nátěrových hmot s 

plnivem z hliníkového prášku výrazně nižší než odrazivosti hliníkového etalonu. 

Příčinou snížení odrazivosti hliníkového prášku je přítomnost vrstvy plniva na 

jednotlivých zrnech jeho povrchu. Obdobné negativní dopady mající za následek 

podstatné snížení odrazivosti hliníku je jednak přítomnost korozních produktů (Al2O3) 

na povrchu hliníkových fólií či přítomnost protikorozních vrstev plastů 

(poly(ethylentereftelát, polypropylen) na kovových fóliích. 

Porovnáme-li velikosti odrazivostí nátěrových hmot s běžným nekovovým 

plnivem s velikostmi odrazivosti „zlatěnek a stříbřenek“ významně se liší. Vyšší 

hodnoty odrazivostí „zlatěnek a stříbřenek“ jsou způsobeny přítomností kovových 

plniv resp. významnými sálavými vlastnostmi kovů, jejichž zdůvodnéním jsou rozdíly 

mezi energetickými dovolenými a zakázanými pásy kovových a nekovových 

materiálů viz pásová teorie. Uplatníme-li tuto teorii vůči materiálům plniv nátěrových 

hmot nelze očekávat vysoké hodnoty odrazivostí ani v případě skleněných 

mikrokuliček či plniv na bázi keramických mikrogranulí, na nichž se mnozí výrobci 

reflexních nátěrových hmot odvolávají jako na nositele speciálních vlastností.. 

V intervalu vlnových délek světelného záření je velikosti odrazivosti 

nátěrových hmot primárně ovlivněna barevným odstínem (viz světelná odrazivost 

barevných odstínů dle Munsel Colour Co.) oproti materiálové podstatě součástí 

nátěrových hmot. 
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NANOMLETÍ, NANOTECHNOLOGIE-PŘÍŠTÍ PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE ? 
 

NANOMILLING, NANOTECHNOLOGY-THE NEXT INDUSTRIAL 
REVOLUTION? 

 
Georg Scherer 
NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH, zastoupení Fryauf FilMix, s.r.o, Beroun 
 
 

Ve vědě a technologii probíhá revoluce, kterou umožňuje naše schopnost měřit, 

manipulovat a organizovat hmotu v oblasti nanometrů. Předpona nano- pochází z 

řeckého slova trpaslík. Ve vědeckých a technických souvislostech používáme tuto 

předponu pro miliardtinu jakékoli jednotky, 10-9 . V našem případě je jednotkou 1 metr.  

Dá se říci, že struktura hmoty od jednoduchých molekul a atomů, jakož i jejich 

složení, je nám poměrně srozumitelná. Zhruba stejně dobře chápeme a využíváme 

strukturu hmoty s rozměry od 1 mikrometru výše. Oblast mezi 1 nanometrem a např. 

100 nanometry je prostor určený pro nanotechnologie a příslušný badatelský výzkum. 

Smyslem tohoto výzkumu je zejména získávání nových vlastností materiálů nebo 

výroba farmaceutických přípravků schopných účinkovat pouze v postižených tkáních, 

kam mohou být dopraveny na velmi malých nosičích, a zároveň díky difúzi buněčnou 

stěnou (což pro nanočástice nepředstavuje problém) se nemusí léčiva předávkovávat. V 

nemalé míře se výzkum zaměřuje na získání pigmentů s novými vlastnostmi, např. 

polarizačního filtru, popřípadě na povrstvení jiných materiálů a zlepšení vlastností 

konečných výrobků.  

Na rozdíl od metody „bottom up“, která se snaží o napodobení biologických 

procesů při tvorbě organizovaných nanostruktur, v oblasti mletí se jedná o metodu „top 

down“, tedy vlastně o další fázi miniaturizace hmoty. Touto cestou je možno vytvořit 

částice o velikostech v jednotkách nanometrů.  

Firma Netzsch jako jeden z předních výrobců perlových mlýnů na světě drží krok 

s novými světovými trendy, jakým bezesporu nanotechnologie je.  
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Pro přípravu nanočástic desintegrací je zapotřebí 

vyzrálá strojní technologie umožňující nasazení mlecích 

kuliček o velikostech od 50—150 µm. Tyto kuličky musí být 

samozřejmě stoprocentně odděleny od mleté suspenze, což nám 

formuluje požadavek na celý oddělovací člen. Zde se osvědčil již praxí 

ověřený systém odstředivé separace a štěrbinového síta v provedení 

cirkulačního mlýna typu LMZ. Funkce a princip separace jsou znázorněny na obrázcích. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat při výrobě nanočástic jejich stabilizaci. 

Dezintegrací se rapidně zvětšuje povrch (při rozdrcení částečky o velikosti 1 µm na 

částečky o velikosti 1 nm získáme plochu povrchu zhruba 3,14m2 ). „Obnažené“ 

částečky je třeba co nejrychleji stabilizovat tak, aby nedocházelo k reaglomeraci. K 

tomuto jevu dochází při mletí všech částic pod určitou hranici jemnosti vlivem Van der 

Waalsových sil. Pomocí chemických látek (polymerů, nábojů nebo polyelektrolytů) se 

nanočástice stabilizují. Zde rozlišujeme stabilizaci elektrostatickou, která využívá 

odpuzování dvou stejně nabitých částic a stabilizaci sterickou kde do cesty reaglomeraci 

vložíme řetězec, který je adsorbován na povrchu namleté částice.    

• Příklad technologického zařízení umožňující 

mletí do oblasti nanočástic: 

• Labstar je univerzální perlový mlýn, který je 

možno v cirkulační variantě používat pro 

superjemné mletí s nasazením kuliček o velikosti 

od 50 µm. 

                                                          Technická data:  

 Příkon: 3 kW  
 Otáčky 1500—3000/min 
 Násada 1,5—3 l  

 

Zpracoval: Georg Scherer      Zastoupení: Fryauf FilMix, s.r.o 
NETZSCH-FEINMAHLTECHNIK GMBH                  PRAŽSKÁ 108,  BEROUN  
SEDANSTRASSE 70,  95100 SELB     TEL: 311 624414, FAX: 311 624168 

NETZSCH  
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NANOTECHNOLOGIE – PERLOVÝ MLÝN DYNO-MILL NPM 
 

NANOTECHNOLOGY – BEAD MILL DYNO-MILL NPM 
 

Lea Tomášová, Zdeněk Mičola 
Ing. Lea Tomášová, s.r.o 
Generální zastoupení firmy Willy A. Bachofen AG 

 
Summary 

Company Ing. Lea Tomášová s.r.o as the sales and servis representation 
of the company Willy A. Bachofen AG, Swiss manufacturer of the bead 
mills, presents a grinding machinery for nano materials production. Newly 
developed Nano Performance Mill type DYNO-MILL NPM has a new 
separation system for the ultra fine grinding beads ∅ < 0,2 mm, it is 
designed in non-contamination materials such as ceramics and uses 
special ECM® turbine technology for creating stabilised circulation of the 
beads inside the grinding chamber and thus avoiding sweeping along the 
grinding beads by the product flow. 
Key words: Bead mill, Nanotechnology, Nanoparticle, Grinding    

 
 
V posledních 10-ti letech začíná do Evropy z Japonska pronikat a rozvíjet se 

technologie materiálů, které ve své struktuře obsahují částice menší než 0,1 µm, tzv. 

nanočástice, z latinského slova “nanus” - trpaslík. Vzniká tak nový obor, který je 

obecně nazýván jako nanotechnologie. 

I v oblasti nátěrových hmot se otevírá široké pole použití a aplikací 

nanomateriálů. Nano částice pigmentu se v nátěrovém systému lépe “seřadí” ve 

vrchní části filmu (důležité například při nanášení stříkáním), což vytváří lepší 

vybarvovací schopnost pigmentu. Nano pigmenty mají téměř stejný tvar a stejnou 

velikost, proto i jejich elektrostatické charakteristiky jsou uniformní, a tak nátěrové 

systémy, ve kterých se používají, vyžadují užití menšího množství stabilizátorů a 

aditiv. Další předností je prodloužení doby skladovatelnosti nátěrových hmot 

obsahujících nanopigmenty, což je způsobeno tím, že mají menší tendenci k flokulaci 

a sedání pigmentu. Díky použití nanomateriálů mohou být aplikovány tenčí vrstvy 

nátěru, menší množství pigmentu poskytne stejný efekt jako při použití konvenčních 

nátěrových hmot a zvýší se odolnost nátěru proti vrypu. 
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Výroba nanočástic se obvykle provádí pomocí chemických procesů, kdy jsou 

tyto částice dispergovány v kapalné fázi. Díky vysokému povrchovému napětí 

nanočástic se však tvoří aglomeráty. Rozrušení aglomerátů, deaglomerace, mletím v 

perlovém mlýnu je z důvodu malých rozměrů nanočástic účinná pouze při použití 

velmi malých mlecích kuliček ∅ < 0,2 mm a při zajištění dostatečného množství 

nárazů těchto mlecích kuliček způsobujících rozrušování částic pigmentu, tzn, jejich 

počtu. V praxi se používají kuličky rozměrů 0,05 – 0,2 mm. Použití malých mlecích 

kuliček ∅ < 0,2 mm v perlovém mlýnu vede k řadě efektům, kterým se musí podřídit 

konstrukce perlového mlýna, a ta potom výrazně určuje výsledné parametry mlecího 

procesu. 

Firma Willy A. Bachofen AG vyvinula perlový mlýn známé řady DYNO-MILL 

pro nanomletí, typ DYNO-MILL NPM (Nano Performance Mill). 

DYNO-MILL NPM 

Objem mlecí 
komory 

2 litry 

Výkon 10 – 100 l/h 

Příkon mlýnu 7,5 – 11,0 kW 

Příkon separátoru 2,0 kW 

 
 Mlecí kuličky 0,05 – 0,2 mm 

Obr 1. DYNO-MILL NPM.  

  

Prvním důležitým konstrukčním aspektem perlového mlýna pro nanomletí je 

separace ultrajemných kuliček, jejich zadržování uvnitř mlecí komory. DYNO-MILL 

NPM má dynamický separátor s vlastním pohonem a speciální konstrukcí, obsahuje  

síto s velikostí štěrbiny 30 a 70 µm. Separátor díky odstředivému působení výrazně 

snižuje množství kuliček, které se dostávají až k sítu a proto je potlačen jeho otěr a 

prodloužena jeho životnost. 
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Obr 2. Schéma separátoru  
DYNO-MILLu NPM. 

Obr  3. Síto separátoru 
DYNO-MILLu NPM. 

 

 Dalším aspektem mletí nanočástic v perlovém mlýnu je kontaminace mletého 

produktu otěrem vnitřních částí mlecí komory mlýna, které jsou v konvenčních 

mlecích zařízeních vyrobeny z různých druhů oceli. V kombinaci se skutečností, že 

téměř všechny nano produkty vyžadují co nejvyšší čistotu, je DYNO-MILL NPM 

opatřen vnitřní výbavou všech částí, které přicházejí do kontaktu s produktem 

z materiálů keramických, zirkonoxidových a na bázi karbidu křemíku, které díky svým 

vlastnostem výborně odolávají otěru a zabraňují tak kontaminaci mletého produktu. 

 
Obr  4. Vnitřní keramické části DYNO-MILLu NPM. 
 
 Při použití rozměrově velmi malých mlecích kuliček v perlovém mlýnu, což je 

v případě nanomletí nutnost, vzniká nebezpečí unášení těchto kuliček ve směru toku 

mletého produktu přes mlecí komoru a jejich hromadění u separátoru, na výstupu z 

mlýna. Toto nebezpečí však nehrozí v okamžiku, kdy je zajištěn stabilizovaný radiální 

pohyb kuliček v mlecí komoře. Perlový mlýn DYNO-MILL NPM vychází konstrukčně 

z DYNO-MILLu ECM, kde jsou na hřídeli umístěny speciální turbíny, které vytvářejí 

stabilizovanou intenzivní cirkulaci mlecích kuliček v produktu uvnitř mlecí komory 

mlýna, a tím způsobují i jejich rovnoměrné rozložení po mlecí komoře. 
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Obr 5. Stabilizace toku mlecích kuliček v mlecí komoře v průběhu mlecího procesu   
díky speciální konstrukci turbín mlýna DYNO-MIL ECM, DYNO-MILL NPM. 

 

Příklad aplikace: 
Testovaný materiál  Opravný lak pro karoserie automobilů 
Složení testovaného materiálu Modrý pigment, pryskyřice, voda, aditiva 
Poznámky   Násada 4 kg, hustota 1,0 kg/l 
Velikost částic v pevné fázi D50 = 541 nm 
Požadavky   D90 = 228 nm, D50 = 127 nm (Srovnávací vzorek) 
 
DYNO-MILL Typ   NPM, volný objem: 1,34 l 
Materiál vnitř. válce  SiSiC (Keramika) 
Typ disků/turbín   2 x DS – turbíny Accelerator 
Materiál disků/turbín  ZrO2 – YTZ / Mezikroužky z Teflonu nebo oceli 
Mlecí kuličky   ZrO2 – YTZ Ø 0,05 mm 
Množství mlecích kuliček 70% = 938 ml = 3564 kg 
Motor DYNO-Mill  7,5 kW / 2 kW 
 
Zkouška      I II III IV V 
Naplnění kuličkami  [ %]  70 70 70 70 70 
Čas    [min]  60 120 180 240 300  
Obv. rychlost disků/turbín    [m/s]  12 12 12 12 12 
Průtok materiálu  [kg/h]  20 30 30 30 30 
Tlak    [bar]  0,8-0,9 0,9-1,0 0,9-1,0 0,9-1,0 0,9-1,0 
Teplota na výstupu  [°C]  25,4 24,4 25,5 26,2 25,8 
Zatížení motoru   [ A]  11,0 11,1 10,7 11,6 12,0  
Velikost částic v pevné fázi  [ D50 nm] 184,1 156,2 154,6 142,5 131,7 
po mletí    [D90 nm] 325,2 275,2 229,7 238,3 206,3 

Graf.  Závislost stupně rozemletí na čase. 
 



 

 465

Firma  Ing. Lea Tomášová, s.r.o  dodává výrobcům  
nátěrových hmot zařízení: 
 
 
 
Perlové mlýny  DYNO-MILL KD a ECM 

 

 

 

 

DIAF disolvery a míchadla   

  

 

 

 

 

Košové ponorné mlýny SUBMILL 

 

 

 

 

 

Filtrační zařízení HAYWARD  

 

 

 

 

 

Poloautomatické a automatické plničky MOUNT  
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VLIV  ÚPRAVY POVRCHU OCELI POD ANORGANICKÉ 
ZINKOVÉ NÁTĚRY NA JEJICH OCHRANNÉ I MECHANICKÉ 

VLASTNOSTI 
 

THE IMPACT OF SURFACE TREATMENT OF STEEL SUBSTRATE UNDER 
INORGANIC ZINC PAINTS ON THEIR MECHANICAL AND CORROSION 

PERFORMANCE 
 

Karel Denk 
Pragochema spol. s r.o., Praha 10 - Uhříněves 
 

Summary 
The paper presents the influence of mechanical surface treatment of steel 
substrates under two types of commercial solvent-based zincethylsilicate 
coatings and one type of zincethylsilicate shop-primer, all of high zinc 
content, on their both mechanical and corrosion performance. The 
mechanical treatment includes blasting with various abrasives (grit, shot, 
metallic, non-metallic, fine, rough). The mechanical durability of the 
coatings are assessed in impact resistance test and the protection 
efficiency in two corrosion  laboratory tests. Both zincsilicate coatings 
showed very good protective capability regardless to the substrate surface 
roughness. For the zincsilicate shop primer, its corrosion performance 
proved to be independent to the substrate surface roughness and superior 
to  one epoxyester – based  zinc-rich shop primer. 
Key words: zincsilicate paints, shop primers, blasting, steel grit, steel 
shot, corrosion durability, mechanical performance, surface roughness 
 
 

1.  Úvod 

Význam mechanických úprav (tryskání) ocelových konstrukcí pro ochrannou 

funkci nátěrů je nesporný a to i přes to, že jde o relativně nákladnou operaci s velkým 

podílem ruční práce, což platí především pro ruční tryskání. Vyvstává otázka, proč se 

vlastně tryskání pod nátěry doporučuje jako nejvhodnější předúprava, když kromě 

zvýšených nákladů v porovnání s aplikací na netryskaný povrch zvyšuje navíc i 

spotřebu nátěrové hmoty k vyrovnání drsnosti podkladu - např. u tlustých bariérových 

nátěrů o nominální tloušťce 250 µm na podkladu otryskaném relativně hrubým 

abrazivem (drtí GC 11) činí spotřeba nátěrové hmoty k zaplnění drsného povrchu cca 

10% navíc z požadované spotřeby při stejné nominální tloušťce na hladkém povrchu 

a u tenkých nátěrů (tloušťka do 30 µm) je to dokonce až 80% navíc [1]. Toto jsou 
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vlastně ztráty nátěrové hmoty v důsledku nutnosti vyrovnání drsnosti povrchu po 

tryskání. 

Funkcí tryskání ocelového povrchu pod nátěry je: 

⇒ Očistit  a sjednotit povrch, tj. odstranit rez, okuje a zbytky starých nátěrů, pod 

nátěry se obvykle doporučuje otryskání na stupeń čistoty  Sa 2,5 („téměř kovově 

čistý povrch“) dle ĆSN ISO 8501-1, a to bez ohledu na specifikovanou drsnost. 

⇒ Zvýšit kontaktní plochu mezi podkladem a nátěry a tím i zlepšení žádoucí 

přilnavosti nátěrů. Bylo zjištěno relativně přesnou, ale technicky náročnou 

metodou adsorpce kryptonu (BET izoterma), že při tryskání vytříděnou 

ostrohrannou ocelovou drtí se skutečný povrch oceli třídy 11 oproti ideálně 

hladkému povrchu geometrickému velmi výrazně zvýší [2]. Výsledky měření jsou 

shrnuty v násl. tabulce: 

Tab 1. Vliv  velikosti použitého abraziva na zvýšení velikosti povrchu po tryskání [2]. 

Měrný 
rozměr 

zrna ocel. 
drtě [mm] 

Povrchová 
úprava 

(otryskání či 
odmaštění) 

Faktor zvýšení 
velikosti 

povrchu oproti 
povrchu 

geometrickému 
(ideálně 

hladkému) 

Střední 
aritmetická 

drsnost 
povrchu Ra 

[µm] 

Použitá drť 
přibližně 
odpovídá 

komerčnímu 
typu 

0,21-0,31 otryskáno 27,0 10,8+-0,3 GC2 
0,31-0,50 otryskáno 18,0 15,5+-0,4 GC5 
0,50-0,78 otryskáno 19,0 18,0+-0,7 GC8 
0,78-1,00 otryskáno 15,2 23,7+-0,7 GC10 

- pouze 
odmaštěno 

1,7 0,11+-0,01 - 

 

Otryskání bylo provedeno při tlaku 0,25 MPa ve vzdálenosti 200 mm od 

tryskaného povrchu tryskou o průměru 8 mm. Pro porovnání byl do měření 

velikosti povrchu zařazen i povrch netryskaný (pouze odmaštěný) s lesklým 

povrchem určeným ke galvanickému pokovování. Z tabulky je patrné, že 

otryskáváním se zvýší povrch až třicetkrát. a že přibližně s klesající velikostí zrna 

skutečná velikost povrchu vzrůstá, což zřejmě souvisí s tím, že na velikost 

povrchu má vliv nejenom výška nerovností, nýbrž hlavně jejich četnost. Tento 
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závěr však bude platit pouze do určité míry a že tedy určité rozměry tryskacího 

materiálu budou optimální k vytvoření co největšího povrchu (v daném případě to 

bude zřejmě drť o velikosti částic 0,2 – 0,3 mm). V praxi je však samozřejmě nutno 

vzít v úvahu i výše uvedené hledisko „čistící“ (k odstranění rzi a okují), což bude 

naopak příznivější pro hrubší částice. Ale i při používání těchto  hrubších abraziv 

(GC8, GC 10) dojde ke zvýšení skutečného povrchu min. desetkrát, což je jistě 

významná hodnota. 

⇒ Vytvoření tzv. kotvícího profilu, což má význam zejména pro anorganické 

zinksilikátové nátěry (dále ZSN), které zpočátku (po zaschnutí) vykazují výrazně 

nižší přilnavost k podkladu než organické za mokra nanášené povlaky a mají 

navíc sklon k praskání při nadměrných tloušťkách. Zde se příznivěji uplatňuje 

vyšší drsnost a ostrohranné abrazivo. Proto někteří výrobci zinksilikátových 

nátěrových hmot (dále ZSNH) doporučují drsnost při tryskání ostrohranným 

abrazivem jako střední (G komparátor) dle ČSN EN ISO 8503-1, což odpovídá 

drsnosti vyjádřené parametrem Rz v rozsahu 60 – 100 µm. Na druhé straně pod 

organické nátěry není většinou drsnost nad 90 µm žádoucí a to nejenom 

z hlediska navýšení spotřeby nátěrové hmoty na drsném povrchu, ale může to být 

i z hlediska jejich snížené ochranné funkce, což platí zejména pro tenčí nátěry. Na 

povrchu otryskaném hrubozrnným abrazivem vytvoří teprve třetí a vyšší vrstva o 

tloušťce cca 30 µm přijatelnou tloušťku [3]. Dále bylo zjištěno, že základní nátěry 

o tloušťce 30 - 40 µm pigmentované zinkchromátem vykazovaly při expozici na 

běžné atmosféře výrazné snížení ochranné funkce na podkladech o vyšší drsnosti 

(Rm = 85 - 100 µm) a ve zkoušce v solné mlze (vyšší korozní agresivita) byla tato 

limitní drsnost ještě nižší (Rm = 50 - 60 µm)[4]. Někdy bylo uváděno empirické 

pravidlo, že maximální drsnost pod nátěry Rm by měla být max. 3/4 nominální 

tloušťky nátěru a při vyšší drsnosti může docházet k rychlému prokorodování 

nátěru v místech výstupků profilu. Toto pravidlo mělo však svůj význam spíše 

dříve (před r. 1989), kdy se doporučovaly k ochraně ocel. konstrukcí nátěrové 

systémy o nominální tloušťce max. 150 µm. Např. pod nátěry o tloušťce nad 70 µ 

byly doporučovány max. hodnota drsnosti vyjádřená parametrem  Ra 12,5 µm 

(odpovídá hodnotě max. drsnosti vyjádřené parametrem Rz cca 75 µm) a pro 

nátěry o tloušťce do 70 µm dokonce  Ra 6,3 µm (odpovídá Rz cca 38 µm)[5]. 

V současné době však tento požadavek ztratil svůj význam, protože k ochraně 
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ocel. konstrukcí se používají dle ČSN EN ISO 12944-5 nátěr. systémy 

s bariérovou ochrannou funkcí o min. nominální tloušťce  200 µm a je tedy vždy 

splněn. Jedinou výjimkou mohou být dílenské nátěry určené k ochraně ocelových 

profilů po tryskání a nanášené v tloušťkách 15 – 30 µm (shop-primery), jejichž 

ochranná funkce vzhledem k jejich relativně malé tloušťce může být na  drsnosti 

povrchu značně závislá. 

Cílem tohoto příspěvku není jakkoli zpochybnit oprávněnost požadavku 

abrazivního tryskání pod ZSN, nýbrž spíše posoudit vliv typu použitého tryskacího 

prostředku na jejich ochrannou funkci i mechanickou odolnost. Tyto vlastnosti 2 typů 

ZSN a 1 typu zinksilikátového shop-primeru na povrchách tryskaných několika 

abrazivy o různé velikosti částic, tvaru (zakulacené, ostrohranné)  a materiálu 

(kovové, nekovové) byly sledovány ve dvou vybraných korozních zkouškách a ve 

zkoušce stanovení odolnosti nátěrů při úderu.  

 

2. Příprava zkušebních vzorků 

Do zkoušek byly zařazeny 2 typy  2-složkových ZSN na bázi  ethylsilikátu, oba 

s obsahem kovového zinku v netěkavém podílu nad 85% hmotn., a to: Pragokor 

Metal (výrobce Pragochema Praha) a Dimetcote 9 (výrobce Ameron Holandsko). 

Dále byly pouze do korozních zkoušek zahrnut zinksilikátový shop-primer na bázi 

ethylsilikátu Dimetcote 210 (výrobce Ameron) a pro porovnání též zinkový shop-

primer na bázi epoxyesterového pojiva S 2357 (výrobce Barva a laky, závod Kralupy 

nad Vltavou), oba s obsahem kovového zinku v netěkavém podílu min. 85% hmotn.  

Zkušební vzorky nátěrů byly zhotoveny na ocelovém zastudena válcovaném 

plechu tř. 11 o tloušťce 1,5 mm tryskaném různými typy abraziva. Před otryskáním 

byly ocelové plechy odmaštěny v alkalickém prostředku, opláchnuty a vysušeny. 

Vlastní tryskání pod nátěry bylo provedeno pneumaticky v tryskacím boxu, a to 

jednak ostrohranným abrazivem – ocelové drtě GC2, GC5 a GC11 (výrobce 

Kovoabrasiv Mníšek p. Brdy), jednak zakulaceným materiálem – ocelový granulát S2 

a S6 (výrobce rovněž Kovoabrasiv) a jednak ostrohranným nekovovým materiálem – 

hnědý korund HK63. Pro porovnání byly nátěry zhotoveny též na stejném ocelovém 

plechu, ale netryskaném (pouze odmaštěném). 
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Paramery povrchu po tryskání byly charakterizovány střední aritmetickou 

úchylkou  Ra, dále největší výškou nerovnosti profilu Rm a maximální výškou 

nerovností profilu z 10 bodů  Rz dle ĆSN EN ISO 4287. Tyto parametry byly 

stanoveny profiloměrem Hommeltest a jsou uvedeny v tab. 2. 

 

Tab 2. Parametry povrchu oceli pod testované nátěry. 

Parametr povrchu dle ČSN EN ISO 
4287 

Použitý tryskací 
prostředek 

Ra [µm] Rm [µm] Rz [µm] 

Drsnost povrchu dle 
ĆSN EN ISO 8503-1 

povrch netryskaný, 
pouze odmaštěný 

1,5 14,7 11,7 - 

GC 2 3 38,6 30,6 jemná (G) 
GC 5 4,7 64,7 51,3 jemná až střední(G) 
GC 11 14,1 135,4 107,5 hrubá (G) 

S 2 3,7 48,4 40,3 střední (S) 
S 6 4,5 52,7 43,9 střední(S) 

HK 63 5 65,2 50,2 jemná až střední (G) 

 

 

Na uvedené typy povrchů byly zhotoveny všechny nátěry pneumatickým 

stříkáním, a to Pragokor Metal a Dimetcote 9 v tloušťkách suché vrstvy 

v konfidenčním intervalu 65 – 95 µm  (pravděpodobnost výskytu i podíl základního 

souboru 0,9) a oba shop primery Dimetcote 210 a S 2357 v tloušťkách 20 – 30 µm. U 

ZSN byly mimo uvedený konfidenční interval naměřeny i extrémní místní hodnoty 

tlouštěk 25 µm a 135 µm. K posouzení ochranné účinnosti nátěrů proti 

podkorodování byly vzorky opatřeny vrypy k podkladu. 

Zkušební vzorky se ZSN byly nasazeny do zkoušek až po dosažení vytvrzení 

nátěrů na stupeň  4  dle ASTM D4752 (MEK test). 
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3. Použitá zkušební metodika 

Pro ověření korozní odolnosti a posouzení dalšího průběhu vytvrzování ZSN 

byly voleny tyto modelové korozní a klimatické zkoušky: 

1)Zkouška cyklická imitující účinek chladných makroklimatických oblastí bez 

znečištění, režim jednoho 24-hod cyklu zkoušky: ponor voda při teplotě 20 - 25oC po 

dobu 8 hod  +  mrazící box  při  -15oC po dobu 16 hod. Ve zkoušce byly exponovány 

pouze ZSN nátěry Pragokor Metal a Dimetcote 9 po dobu 90 cyklů (2160 hod) a poté 

u exponovaných vzorků provedena zkouška na mechanickou odolnost úderem. 

2)Zkouška cyklická imitující účinek chladných makroklimatických oblastí 

s průmyslovým znečištěním, režim jednoho 48-hod cyklu zkoušky:  kondenzace 

vodní páry a oxidem siřičitým dle ĆSN ISO 6988 po dobu 24 hod  +  termostat  při 

teplotě +50oC 8 hod +  mrazící box při  -65oC 16 hod. Přibližné porovnání této 

zkoušky ve vztahu k  reálné atmosférické expozici: 10 - 12 cyklů této zkoušky 

odpovídá korozní rychlosti zinkového povlaku (žárové zinkování)  4 µm/rok, tj. 

ročnímu působení městské či průmyslové atmosféry stupně korozní agresivity 4 

(atmosféra silně agresivní) dle ČSN ISO 9223 na zinkové povlaky. Ve zkoušce byly 

exponovány ZSN Pragokor Metal a Dimetcote 9 po dobu 45 cyklů (2160 hod) a shop 

primery  Dimetcote 210 a S 2357 po dobu 10 cyklů (480 hod), poté provedena u 

Pragokoru Metal a Dimetcote 9 zkouška na mechanickou odolnost úderem. 

Oba ZSN Pragokor Metal a Dimetcote 9 byly dále hodnoceny ve zkoušce 

stanovení odolnosti při úderu dle ČSN 673082, metoda A, a to jako nárůst hodnoty 

výšky dopadu závaží u nátěrů exponovaných v korozních zkouškách oproti nátěrům 

neexponovaným (hodnota výšky dopadu závaží při úderu je vždy uváděna jako 

průměr z 10 naměřených hodnot). Touto zkouškou se zjišťují mechanické vlastnosti 

nátěrů po deformaci podkladu za současného hodnocení jejich přilnavosti při pádu 

závaží z určité výšky. Mechanická odolnost nátěru se vyjadřuje výškou pádu závaží, 

při které ještě nedošlo k porušení nátěru. U neexponovaných ZSN jsou hodnoty 

výšky dopadu závaží uvedeny v tab. 3. 
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Tab 3. Hodnocení neexponovaných ZSN ve zkoušce úderem. 

Výška dopadu závaží [cm] 
Úprava povrchu pod ZSN 

Dimetcote 9 Pragokor Metal 
netryskáno (pouze odmaštěno) 5 5 - 6 

tryskání GC 2 28 - 30 25 - 27 
tryskání GC 5 26 24 
tryskání GC 11 20 20 - 25 

tryskání S 2 13 - 15 11 - 12 
tryskání S 6 13 - 15 16 - 17 

tryskání HK 63 19 - 20 20 - 25 

 

4.Výsledky korozních zkoušek 

Zkouška bez SO2 ad 1): Ani v jednom případě se neobjevilo korozní napadení 

podkladu ani povrchu ZSN bílou rzí a dokonce ani prorezavění  při místně snížených 

tloušťkách na 30 µm.  S výjimkou ZSN na netryskaném povrchu ke zvýšení odolnosti 

při úderu oproti neexponovaným nátěrům prakticky nedošlo, viz tab. 4. 

 

Tab 4. Hodnocení ZSN úderem po korozní zkoušce bez chemického znečištění. 

Faktor zvýšení hodnoty výšky dopadu závaží při 
úderu oproti neexponovaným nátěrům# Úprava povrchu pod ZSN 
Dimetcote 9 Pragokor Metal 

netryskáno (pouze 
odmaštěno) 3,4 2,8 

tryskání GC 2 1,2 1,2 
tryskání GC 5 1,0 1,1 
tryskání GC 11 1,5 1,3 

tryskání S 2 1,0 1,4 
tryskání S 6 1,0 1,2 

tryskání HK 63 1,0 0.8 

# - faktor je dán poměrem výška pádu závaží u exponovaných/neexponovaných 

nátěrů 
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     Zkouška s SO2 ad2): V ploše ZSN patrna bílá rez. Prorezavění podkladu (červené 

korozní body)  pouze při lokálně snížených tloušťkách nátěrů na  20 – 40 µm bez 

závislosti na drsnosti podkladu, červená rez rovněž na dodatečně nechráněných 

hranách zkušebních vzorků. Výrazný rozdíl  je však mezi oběma zinkovými shop 

primery – zatímco Dimetcote 210 si udržuje ochrannou účinnost i při vysoké drsnosti 

podkladu (tryskání GC 11, Rm > 120 µm), je ochranná funkce S 2357 na drsnosti 

silně závislá a při tryskání podkladu drtí GC 5 (Rm > 50 µm) a hrubší je nátěr silně 

prorezlý. Na druhé straně však S 2357 má výrazně nižší výskyt bílé rzi (koroze zinku) 

než je tomu u   Dimetcote 210. 

Ve zkoušce došlo k výraznému zvýšení odolnosti obou ZSN při úderu (někde i 

více než o 100%), viz tab. 5. 

 

Tab 5. Hodnocení ZSN úderem po zkoušce s SO2. 

Faktor zvýšení hodnoty výšky dopadu závaží při 
úderu oproti neexponovaným nátěrům# 

Úprava povrchu pod ZSN 

Dimetcote 9 Pragokor Metal 
netryskáno (pouze 

odmaštěno) 
4,4 3,6 

 tryskání GC 2 1,5 2,5 
tryskání GC 5 1,3 2,1 
tryskání GC 11 3,5 3,0 

tryskání S 2 1,7 2,3 
tryskání S 6 1,6 1,6 

tryskání HK 63 1,8 2,4 

# - faktor je dán poměrem výška pádu závaží u exponovaných/neexponovaných 

nátěrů 

 

6. Hodnocení výsledků, závěry 

Předem je třeba zmínit, že pro vzájemné porovnání výsledků zkoušky úderem 

by měl být u testovaných zkušebních nátěrů zaručen poněkud nižší rozptyl tlouštěk, 

než se to podařilo v této práci zajistit (nátěry byly zhotoveny stříkáním). Přesto jsou 

zřejmé určité závislosti  v mechanické i korozní odolnosti zkoušených nátěrů na volbě 
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tryskacího prostředku i typu korozní zkoušky, které lze pro praxi formulovat 

následovně: 

• Mezi oběma testovanými ZSN nejsou významné rozdíly v ochranné funkci i 

mechanické odolnosti. 

• Hodnoty výšky dopadu ve zkoušce úderem a tím i mechanické odolnosti ZSN jsou 

výrazně vyšší pro ostrohranné tryskací prostředky než zakulacené nebo dokonce 

netryskané vůbec, což se ukázalo jako vůbec nejhorší varianta. Tento závěr 

potvrzuje oprávněnost požadavku na ostrohranné tryskání v technické praxi, aby 

se předešlo neúměrně vysokému poškození a odlupování při manipulaci 

s natřenými díly ocelových konstrukcí při dopravě a montáži a tím i zvýšení 

nákladů na opravy. 

• Vliv  velikosti částic tryskacího prostředku a jeho materiálu (kovový, nekovový) se 

u neexponovaných ZSN na mechanickou odolnost prakticky neprojevil. 

• V korozních zkoušce s oxidem siřičitým došlo ke značnému (i několikanásobnému 

v případě povrchu tryskaném drtí GC 11) zvýšení hodnoty výšky dopadu při 

hodnocení ve zkoušce úderem. Naproti tomu je ve zkoušce bez oxidu siřičitého 

zřejmý prakticky zanedbatelný nárůst mechanické odolnosti. Lze tedy vyvodit 

závěr, že kromě nezbytné vlhkosti i znečištění atmosféry slabě kyselými složkami 

výrazně urychluje vytvrzení ZSN a tím i nárůst jejich mechanické odolnosti. 

• U ZSN je patrný značný vliv závislosti  ochranné funkce na  tloušťce v různých 

typech atmosfér podle korozní agresivity – zatímco u zkoušky bez oxidu siřičitého 

se objevilo prokorodování nátěrů až při poklesu místních tlouštěk na 25 µm, ve 

zkoušce s oxidem siřičitým k němu došlo  již při tloušťce 40 µm. Proto pro 

dlouhodobou ochranu v agresivních atmosférách je požadavek na nominální 

tloušťku ZSN jakožto samostatné ochranné vrstvy  65 – 80 µm oprávněný a 

většinou souhlasí s doporučením technických předpisů a výrobců nátěrových 

hmot.  

• Ochranná funkce ZSN není prakticky ovlivněna drsností podkladu (a tím ani 

velikostí částic tryskacího prostředku) – na rozdíl od organických nátěrů ZSN 

dobře chrání i když max. drsnost podkladu charakterizovaná parametry  Rm a Rz  

je značně vyšší než jejich nominální tloušťka. 
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• Při srovnatelném obsahu kovového zinku v netěkavém podílu a srovnatelné 

tloušťce 20 – 30 µm vykazují podstatně vyšší ochrannou účinnost anorganické 

zinkové shop primery (Dimetcote 210) než zinkové s organickým pojivem (S 

2357), u kterých je patrná značná závislost na drsnosti podkladu. Zatímco 

Dimetcote 210 si plně zachovává ochrannou funkci i na značně drsných 

podkladech (Rm > 100 µm, abrazivo GC 11), S 2357 je značně prorezlý v místech 

vrcholků profilu již na podkladech o drsnosti Rm > 50 µm (tryskání drtí GC 5). 
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Summary 
Contribution deals with valuation new metallic surfaces after mechanical 
pre-treatment by blasting with unconventional blasting materials – slag, 
possible secondary influences, as well as micro geometry, activity 
changes by reason of exposition of surfaces in exterior environs for 
purposes consistent surface treatment by coating. 
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Úvod 

Povrch sa vo všeobecnosti chápe ako rozhranie dvoch fáz, kde sa odohrávajú 

rozmanité procesy, ako je  adsorpcia cudzích látok, korózia a pod. Zvlášť dôležité je 

definovať povrch, ktorý vzniká pri technológiách predúprav. Tento povrch je 

určujúcim faktorom kvality následne aplikovaného povlaku resp. povlakovacieho 

systému. 

Hodnotenie kvality povrchu substrátu pred následným povlakovaním zohráva 

dôležitú úlohu ako u funkčných tak aj u ochranných povlakov, predovšetkým 

z hľadiska ich životnosti. Jedným z druhov mechanických predúprav povrchu je aj 

predúprava tryskaním. Pri tomto spracovaní povrchu tryskací prostriedok ako nástroj 

v okamihu dopadu vyvoláva v jeho povrchových vrstvách kvalitatívne zmeny, pričom 

vzniká charakteristická morfológia povrchu. Povrchová vrstva materiálu je hranicou 

kovu, ktorá narúša celistvosť jeho kryštalických zŕn, je vystavená účinkom okolia a 

nachádzajú sa v nej koncentrátory napätia, pričom sa znižuje únavová pevnosť.  

Aktivita je charakterizovaná schopnosťou korózneho roztoku rozpúšťať 

hydroxid kovu, ktorý pri anódovom rozpúšťaní vzniká. Opakom je pasivita, ktorá je 

z hľadiska ochrany veľmi výhodná, nakoľko zabezpečí spomalenie alebo úplné 

zastavenie korózie  v agresívnych prostrediach.[1, 2]  
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 Za pasívny je považovaný taký stav povrchu kovu, pri ktorom na mieste 

predpokladanej intenzívnej korózie v určitom prostredí sa kov stal korózne odolným a 

jeho potenciál sa posunul k ušľachtilejším hodnotám. Príčiny účinného zníženia 

korózie pri prechode do pasívneho stavu sa vysvetľujú vytvorením bariéry – medznej 

vrstvy medzi kovom a prostredím, ktorá spomaľuje ich vzájomnú reakciu. Pasivita 

nastane vytvorením bariéry buď adsorpciou niektorých látok (prevažne kyslíka 

z roztoku na povrchu kovu) alebo existenciou tenkej vrstvy zlúčeniny (zvlášť oxidov 

na povrchu kovu).[3] 

 
Metodika experimentu 
 
 Práca je zameraná na získanie nových poznatkov pri uplatnení trosky ako 

tryskacieho prostriedku v nadväznosti na koróznu odolnosť organických povlakov. 

Na experiment boli použité skúšobné vzorky za studena valcovaného plechu 

ocele triedy 11 373 hrúbky 2 mm. Vzorky  boli nastrihané z tabule plechu v smere 

valcovania na rozmer 120 x 70 x 2 mm. Každá vzorka bola odihlená po strihaní a jej 

povrch bol odmastený liehom. 

 Všetky vzorky, použité pri experimente, boli otryskané pneumaticky za použitia 

pneumatického tryskacieho zariadenia firmy Škoda Plzeň a to nutným množstvom 

tryskacieho prostriedku tak, aby plocha, na ktorej bolo uskutočnené meranie, 

vykazovala rovnomerné pokrytie stopami po dopade zŕn tryskacieho prostriedku (v 

ďalšom TP). Boli použité tieto druhy tryskacích prostriedkov: 

 a) kovový tryskací prostriedok: 

      - oceľová drvina (v ďalšom OD) zrnitosti dz = 0,56 mm, 

 b) nekovové trysk. prostriedky:   

     - korund (v ďalšom K)  zrnitosti dz = 0,7 mm, 

     - demetalizovaná oceliarenská troska(v ďalšom DOT), vedľajší produkt pri výrobe 

ocele vo U.S.  STEEL, a.s. Košice, zrnitosti  dz = 0,9 mm. Troska použitá pri 

experimente bola v odležanom stave, triedená, s následným chemickým zložením: 

43,53% CaO, 13,5%SiO2, 1,68% Al2O3, 28,15% Fe2O3, 6,15% MgO, 3,84% MnO, 

0,94% SO3, 1,95% surového železa. 

 Rôzne zrnitosti týchto TP boli volené s cieľom získania zrovnateľných 

povrchov z hľadiska drsnosti na základe predchádzajúcich riešených 

experimentálnych prác na materskom pracovisku [4]. Ako etalón bol zvolený povrch 
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obrábaný, získaný hobľovaním s parametrami obrábania, ktoré zabezpečia približne 

rovnakú drsnosť povrchu v relácii s otryskaným povrchom, meranú v kolmom smere 

na smer obrábania. Tým sa vytvorí možnosť porovnania aktivity uvedeného trieskovo 

obrobeného povrchu s povrchmi otryskanými rozdielnymi tryskacími prostriedkami. 

Otryskané povrchy boli vyhodnotené z hľadiska mikrogeometrie dotykovým 

profilometrom Surftest SJ – 301, fy Mitutoyo, Japonsko.  

Za účelom stanovenia aktivity predupravených povrchov boli vzorky 

exponované vo vonkajšej atmosfére, kde v každom časovom úseku (okamžite po 

tryskaní, ďalej po 2, 6, 24, 120 a 192 hodinách) bola odmeraná dvojica vzoriek a 

výsledná hodnota bola ich aritmetickým priemerom.  

Meranie aktivity povrchu bolo realizované pomocou  kalomelovej elektródy, 

ktorá je referenčnou elektródou. Voči tejto elektróde sa určil príslušný potenciál 

skúmaného otryskaného povrchu a jeho hodnoty sa merali milivoltmetrom s vysokým 

vstupným odporom. Pri meraní bola celá vzorka ponorená v príslušnom aktivačnom 

roztoku (3%HCl). Pre meranie napätia bolo použité zariadenie od fy KEITHLEY 

model 616 DIGITAL ELECTROMER s vnútorným odporom 1014 ohmov. Meranie 

aktivity povrchu otryskaných vzoriek podľa uvedeného časového harmonogramu 

bolo realizované na tých istých vzorkách. Všetky vzorky boli exponované v rovnakej 

vonkajšej atmosfére.  

Za účelom stanovenia vplyvu druhu tryskacieho prostriedku pri predúprave 

povrchu tryskaním pred následným povlakovaním a stanovenia koróznej odolnosti 

povlakov boli vzorky otryskané 2 druhmi TP: DOT o veľkosti zrna dz = 0,9 mm a OD  

o veľkosti zrna dz = 0,71 mm. Okamžite po tryskaní boli na vzorky aplikované 

nasledovné povlakové systémy: 

- AQUA DS – jednovrstvový vodou riediteľný náter výrobcu Medvode Slovinsko, 

- náterový systém: 

a) základný náter S 2003 – rýchloschnúca základná syntetická farba na kovy 

výrobcu Pragoformex, použité riedidlo S 6005 

b) vrchný náter S 2013 – email syntetický vonkajší výrobcu Chemolak Smolenice, 

použité riedidlo S 6006 

- náterový systém: 

a) základný náter S 2003 – rýchloschnúca základná syntetická farba na kovy 

výrobcu Pragoformex, použité riedidlo S 6005. 
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b) vrchný náter C 2001 – email nitrocelulózový vonkajší výrobcu Chemolak 

Smolenice, použité riedidlo C 6000. 

Pre hodnotenie koróznej odolnosti povlakov bola použitá urýchlená laboratórna 

skúška ochrannej účinnosti povlakov v kondenzačnej komore za prítomnosti oxidu 

siričitého a vodnej pary v zmysle STN 67 3094 a STN EN ISO 3231. Použitím oxidu 

siričitého ako znečisťujúceho činiteľa boli dosiahnuté podmienky simulujúce 

priemyselnú atmosféru. Celková doba trvania skúšky bola 21 dní. 

 

Vyhodnotenie experimentu 
 

Na základe získaných výsledkov hodnôt veličín strednej aritmetickej odchýlky 

Ra, najväčšej výšky profilu Rz, strednej šírky prvkov profilu RSm, tab. 1, ako aj 

grafického záznamu povrchov, možno konštatovať, že charakter juvenilných 

povrchov získaných všetkými použitým druhmi TP bol približne zodpovedajúci. Na 

základe predchádzajúcich výskumov na pracovisku je možné vysloviť záver, že 

najčlenitejší povrch sa dosahuje pri tryskaní korundom. Táto skutočnosť sa využíva 

potom pre predúpravu povrchov, u ktorých má byť aplikovaný funkčný povlak 

z dôvodu jeho vyššej adhézie k základu. 

Namerané priemerné hodnoty drsnosti sú uvedené v tabuľke 1. 

 

Tab 1. Priemerné hodnoty parametrov drsnosti  u jednotlivých povrchov. 

Typ povrchu Ra [µm] Rz [µm] RSm[µm] 

otryskaný oceľ. drvinou 10,34 69,31 306,29 

otryskaný korundom 12,46 80,85 357,30 

otryskaný DOT 11,22 70,49 390,89 

hobľovaný 10,38 56,82 341,96 

 

Porovnaním nameraných hodnôt aktivity povrchov pred expozíciou vo 

vonkajšej atmosfére: 

1. neorientovaných - otryskaných: - oceľovou drvinou (-613 mV), 

                                                      - korundom (-626mV), 

                      - demetaliz. oceliarenskou  troskou (-499 mV) , 

2. orientovaných - hobľovaných (-628 mV)  
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možno konštatovať, že zo všetkých experimentálne overovaných povrchov sa líši 

nameranou počiatočnou hodnotou aktivity povrch otryskaný  demetalizovanou 

oceliarenskou troskou.  

Keď za etalón aktivity kovového povrchu bol zvolený povrch hobľovaný, u 

ktorého bol dosiahnutý použitou výrobnou technológiou najčistejší a teda okamžite 

po odbere triesky aj najaktívnejší povrch, potom povrchy, pripravené tryskaním 

oceľovou drvinou a korundom vykázali zrovnateľnú aktivitu. Jedine pri tryskaní 

demetalizovanou oceliarenskou troskou získaná aktivita je výrazne nižšia. Uvedené 

je možné zdôrazniť vysokou prašnosťou použitého tryskacieho prostriedku, prípadne 

možnými zapichnutými zrnami tryskacieho prostriedku v kovovom povrchu. 

  Na základe vzájomného porovnania priebehov zmien aktivity oceľových 

povrchov po tryskaní použitými troma druhmi tryskacích prostriedkov v závislosti na 

dobe expozície vo vonkajšej atmosfére, obr. 1,  možno konštatovať, že u všetkých 

troch získaných povrchov dochádza k poklesu aktivity, t.j. napätia smerujú ku 

kladnejším hodnotám.  

 

Obr 1.   Grafická závislosť priemerných hodnôt napätia na čase. 

 

Pri vzájomnom zrovnávaní účinku oboch druhov tryskacích prostriedkov, t.j. 

DOT a oceľovej drviny, na koróznu odolnosť následne aplikovaných povlakov, boli 

zistené zásadné rozdielnosti. Ide tu predovšetkým o tvorbu pľuzgierikov, ktoré mali 

rozdielny charakter u povrchov otryskaných DOT ako u povrchov otryskaných 

oceľovou drvinou. Zatiaľ čo pod pľuzgierikmi, vzniknutými na povlakoch aplikovaných 

na povrchy otryskané DOT neboli identifikované žiadne splodiny korózneho 
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napadnutia oceľového základného materiálu, pľuzgieriky na povrchoch otryskaných 

oceľovou drvinou boli jedným z centier korózneho napadnutia základného materiálu. 

 Uvedený jav je možné vysvetliť účinkom reakcie koróznej atmosféry so 

základným kovovým povrchom, ktorý nesie stopy po znečistení použitým tryskacím 

prostriedkom – troskou. Keď hovoríme o znečistení, myslí sa tým sekundárne 

znečistenie zaprášením povrchu prachovými časticami DOT (konkrétne chemickými 

zlúčeninami na báze Ca, čo vyplýva z chemickej analýzy DOT).  

Porovnaním koróznej odolnosti jednotlivých náterov aplikovaných: 

a) na povrch otryskaný DOT bol najodolnejší náterový systém S 2003 + S 2013, 

menej odolný náterový systém S 2003 + C 2001 a najmenej náter AQUA DS, 

b) na povrch otryskaný oceľovou drvinou bol najodolnejší náterový systém 

S 2003 + S 2013, menej odolný náter AQUA DS a najmenej odolný náterový 

systém S 2003 + C 2001. 

Priebehy rozsahov korózneho napadnutia v závislosti na expozičnej dobe 

u všetkých druhov skúšobných náterov pri otryskaní DOT a oceľovej drviny sú 

znázornené na obr. 2 - 3. 
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 Obr 2. Rozsah korózneho napadnutia 
povlakov v závislosti na dobe expozície 
u predúpravy povrchu OD. 

Obr 3. Rozsah korózneho napadnutia 
povlakov v závislosti na dobe expozície 
u predúpravy povrchu DOT. 
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Záver 
 

Cieľom experimentálnej práce bolo hodnotiť mikrogeometriu, aktivitu oceľového 

povrchu a koróznu odolnosť povlakov po tryskaní rôznymi druhmi tryskacích 

prostriedkov. 

Na základe realizovaných výskumov je možné vysloviť záver, že najčlenitejší 

povrch sa dosahuje pri tryskaní korundom, čo je využívané pre predúpravu povrchov 

tryskaním pod povlaky. 

Stanovenie optimálnej doby od tryskania po povlakovanie je podmienené  

vypracovaním nových metodík, ktoré umožnia určiť túto dobu. V práci bola použitá na 

hodnotenie aktivity povrchu metóda kontaktná, založená na zmene potenciálu 

dvojice elektróda – skúšobný povrch ponorom v elektrolyte. 

 Pri expozícii vzoriek vo vonkajšej atmosfére dochádza k znižovaniu aktivity 

povrchu chemickými reakciami medzi kovovým povrchom a vonkajšou atmosférou. 

Materiál nadobudne postupne ustálený potenciál, ktorý len mierne stúpa, a aktivita 

povrchu mierne klesá. Každým poklesom aktivity povrchu dochádza ku ďalšej 

degradácii juvenility. Uvedený záver odpovedá teoretickým poznatkom o aktivite 

povrchov, teda navrhnuté zariadenie ako aj použitá metodika merania 

v experimentoch je vhodná pre diagnostikovanie tryskaných povrchov z hľadiska ich 

aktivity.  

Pri hodnotení koróznej odolnosti následne aplikovaných povlakov na 

povrchoch otryskaných rôznymi druhmi TP boli  bezprostredne po tryskaní zistené 

rozdielnosti v ich prejavoch korózneho napadnutia. U povrchov otryskaných DOT 

bola zaznamenaná tvorba pľuzgierikov s odlišným charakterom ako u povrchov 

otryskaných OD. Pod pľuzgierikmi, vzniknutými na povlakoch aplikovaných na 

povrchy otryskané DOT neboli identifikované splodiny korózneho napadnutia, na 

rozdiel od povrchov otryskaných OD, kde práve pľuzgieriky boli prejavom korózneho 

napadnutia základného oceľového materiálu. Túto rozdielnosť je možné vysvetliť 

znečisťujúcim účinkom DOT zaprášením kovového povrchu prašným podielom 

(sekundárne znečistenie), obsahujúcim CaO, ktoré reaguje s atmosférou v miestach 

pórov. Z uvedeného dôvodu využitie DOT ako TP sa javí reálne pod povlaky 

vykazujúce nízku pórovitosť alebo pre povlaky u ktorých  z estetického hľadiska 

tvorba pľuzgierikov nie je na závadu.  
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APLIKÁCIA ZINKOVÝCH TRYSKACÍCH PROSTRIEDKOV PRE 
DOČASNÚ POVRCHOVÚ OCHRANU OCEĽOVÉHO POVRCHU 

 

ZINC BLASTING MEDIA APLICATION FOR  TIME LIMITED SURFACE 
PROTECTION OF STEEL SURFACE 

 
Janette Brezinová, Dušan Kniewald, Anna Guzanová 
Katedra technológií a materiálov, SjF TU Košice, SR 

 
Summary 

This paper presents actual investigation results of experiment that was 
oriented to the verification of the possibility of appling zinc on steel surface 
by peening technology using zinc-coated cut wire. Suitable methodic for 
received obtained zinc layers and evaluation of their corrosion resistance 
was determine. Accelerated laboratory tests with presence of SO2 and 
long term working tests in atmospheric conditions was used. Creation of 
incoherent zinc coatings was established on the bases of metallographic 
and spectral analysis. Process of cold zinc by peening is able to use as 
temporary anticorossion protection of steel surface. 
Key words:  zinc-coats, corrosion test, mechanical peening 
 
 

Úvod 
Ochranné povlakové systémy tvoria celosvetovo minimálne 85% všetkých 

systémov protikoróznej ochrany, avšak ochrana proti korózii nezačína ani nekončí 

ich špecifikáciou a realizáciou. Na začiatku každého procesu povrchovej úpravy stojí 

predúprava. Pri povrchovej úprave súčiastok vznikajú aj problémy so zabezpečením 

ich dočasnej ochrany. Tieto sú zvlášť výrazné u otryskaných súčiastok, ktorých 

povrch je v aktívnom stave. Z toho dôvodu je nutné takto predupravený povrch 

dočasne chrániť proti korózii.  

Medzi najrozšírenejšie spôsoby ochrany súčiastok proti korózii patrí 

zinkovanie. Zinok je kov s veľmi dobrými koróznymi vlastnosťami vo väčšine 

atmosferických prostredí a vo vode,  preto je často vyhľadávaným materiálov 

v protikoróznej ochrane. Negatívnejší potenciál zinku voči železu a väčšine kovov 

umožňuje jeho použitie ako protektora v systéme katódovej ochrany. Jeho odolnosť 

v atmosferických podmienkach je oveľa vyššia ako u iných kovov. Príčinou je odlišný 

mechanizmus funkcie stimulátorov korózie, ktoré prichádzajú do styku s povrchom 

kovu. Tieto korózne látky sa viažu na povrch zinku a vytvárajú nerozpustné či veľmi 
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obmedzene rozpustné zložky vrstvy koróznych produktov, ktoré tak majú ochrannú 

funkciu. Okrem toho je základný materiál v mieste poruchy kontinuity zinkového 

povlaku chránený okolitým zinkom elektrochemicky [1,2,3,4]. 

Zinkové povlaky sa aplikujú rôznymi technológiami. Najčastejšie však 

elektrolytickým pokovovaním a ponorom do taveniny. Mechanické nanášanie 

zinkových vrstiev patrí zatiaľ medzi menej prebádané technológie. Predkladaný 

príspevok pojednáva o možnosti tvorby zinkového povlaku technológiou tryskania 

a predkladá výsledky výskumu zameraného na hodnotenie jeho ochrannej účinnosti.  

 

Metodika experimentov 
Na základe výsledkov doterajšieho výskumu [5] boli experimenty zamerané na 

overenie možnosti mechanického nanášania zinku na oceľový povrch tryskaním, 

návrh vhodnej  metodiky hodnotenia získaných zinkových povlakov a stanovenie ich 

koróznej odolnosti. Ako základný materiál bol použitý oceľový plech 11 375.10 

valcovaný za tepla hrúbky 3 mm s nepredupraveným zaokovineným povrchom. Pre 

nanášanie zinkových povlakov bol použitý monodisperzný tryskací prostriedok ( ďalej 

len TP ) - pozinkovaný sekaný drôt o rozmere zrna dzSD = 1,12 mm. Tryskanie bolo 

realizované na mechanickom laboratórnom tryskacom stroji typu Di – 2. Parametre 

tryskania: - vzdialenosť vzoriek od metacieho kolesa L = 200 mm, 

           - rýchlosť letu zŕn TP vTP = 78,1 m.s-1, 

           - uhol dopadu TP α = 30°,45°,75°. 

Povrch vzoriek bol otryskaný nutným množstvom TP a pre porovnanie 

znásobenými množstvami. Pre stanovenie priemernej hrúbky povlaku zinku 

naneseného na povrch ocele bola použitá deštruktívna gravimetrická metóda podľa 

STN 03 8156. Hmotnosť zinkových povlakov bola stanovená z rozdielov hmotností 

skúšobných vzoriek pred a po rozpustení povlaku v roztoku [6]. Pri výpočte nebola 

uvažovaná skutočná veľkosť povrchu a rovnomernosť rozloženia zinkového povlaku. 

Pre štúdium mechanizmu tvorby zinkových povlakov bol použitý elektrónový 

rastrovací mikroskop typu Hitachi S – 450 a energiovo-disperzný spektrometer typu 

JOEL JSM-35 CF s analyzátorom LINK AN 10000. 

Pre hodnotenie koróznej odolnosti skúšobných vzoriek opatrených zinkovým 

povlakom boli použité prevádzkové skúšky v atmosferických podmienkach podľa 

STN 03 8110 na voľnom priestranstve a pod prístreškom, ako aj urýchlené 

laboratórne skúšky podľa STN 03 8130. Hodnotenie korózneho napadnutia bolo 
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uskutočnené vizuálne podľa STN 03 8103. Pre porovnanie účinnosti ochrany 

zinkovým povlakom boli v rovnakých podmienkach hodnotené aj vzorky otryskané 

oceľovou drvinou GB8 –  STN 42 9823 zrnitosti dzD = 1,12 mm, výrobca Kovobrasiv 

Mníšek s.r.o. a hnedým korundom ON 22 4044 rovnakej zrnitosti ako oceľová drvina. 

 
Vlastnosti zinkových povlakov aplikovaných tryskaním 

Prítomnosť zinku na povrchu vzoriek potvrdili aj energiovodisperzné záznamy 

povrchov, obr.1. Na základe hodnotenia povrchu tryskaných vzoriek rastrovacím 

elektrónovým mikroskopom bol zistený vznik nesúvislého zinkového povlaku na 

oceľovom základe, obr.2.  

Nerovnomerné rozloženie zinkového 

povlaku je možné pripísať oteru 

náhodne orientovaných zrń 

pozinkovaného sekaného drôtu pri 

dopade na oceľový povrch, pretože 

zinkový povlak bol len po obvode 

valčeka sekaného drôtu. Pri 

opakovanom    dopade  zŕn TP môže  

dochádzať k narušeniu už 

naneseného povlaku resp. k jeho 

zatlačeniu do materiálu a tým 

k celkovej necelistvosti povlaku. Vznik rôznych trhlín a zásekov je možné pripísať 

premiestňovaniu povrchovej vrstvy materiálu v závislosti od použitého uhla dopadu. 

Najväčšie priemerné hrúbky zinkového povlaku boli zistené pri uhle dopadu 75°. 

Hrúbky povlakov sa so zvyšovaním nutného množstva TP zväčšovali, tabuľka 1. 

 
Tabuľka 1.  Priemerné hrúbky zinkových povlakov nanesených tryskaním. 

Hrúbky zinkových povlakov [µm] otryskané uhol 
dopadu TP  nutným množstvom 

 qnR 
dvojnásobným nutným 

množstvom 2xqnR 
trojnásobným nutným 

množstvom 3xqnR 
30° 0,9493 1,6329 1,7183 

45° 1,4715 1,7943 2,2215 

75° 1,6519 2,2879 2,867 

Obr 1. Energiovodisperzný záznam 

povrchu po tryskaní s pozinkovaným TP. 
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a)                               b)                              c) 

Obr.2 Vzhľad povrchu po tryskaní so zinkovými TP pri rôznych uhloch dopadu.  

a) α=30°, b) α=45°, c) α=75° 

 
Korózna odolnosť zinkových povlakov nanesených tryskaním 

Korózna skúška v kondenzačnej komore bola realizovaná v zmysle normy 

STN 03 8130. Skúmané vzorky boli vystavené vplyvu kondenzujúcej vodnej pary za 

prítomnosti SO2. Skúška bola ukončená po 24 hodinách, pretože vzorky boli korózne 

znehodnotené a vykazovali vysoké korózne napadnutie, obr.3.  

V priebehu experimentu 

bola hodnotená korózna 

odolnosť zinkových povlakov 

aplikovaných na povrch vzoriek 

aj dlhodobými prevádzkovými 

skúškami v atmosferických 

podmienkach v zmysle          

STN 03 8110 a bola 

porovnávaná so vzorkami, ktoré boli otryskané oceľovou drvinou a oceľovým 

granulátom. Celková doba expozície bola 27 dní. Pre porovnanie vplyvu korózneho 

prostredia a vplyvu použitého druhu tryskacích prostriedkov na korózne napadnutie 

otryskaných povrchov bola vybratá situácia stavu vzoriek po siedmich dňoch skúšky, 

tabuľka 2.  

 

 

 

Obr 3. Vzhľad povrchu vzoriek po 24 hodinách 

v kondenzačnej komore. 
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Tabuľka 2. Porovnanie korózneho napadnutia skúšobných vzoriek po siedmom dni 
expozície. 

Povrch predupravený rôznymi tryskacími prostriedkami 
  

  
korundová 

drvina 
oceľová 
drvina 

zinkový sekaný drôt 
 

uhol dopadu TP 75° 75° 30° 45° 75° 

Korózna skúška 

na voľnom priestranstve 

60 % plochy 

pokrytej 

koróznymi 

splodinami 

90% plochy 

pokrytej 

koróznymi 

splodinami 

 50 % 

plochy 

pokrytej 

ZnO 

 30 % 

plochy 

pokrytej 

ZnO 

 20 % 

plochy 

pokrytej 

ZnO 

Korózna skúška 

pod prístreškom 

20 % plochy 

pokrytej 

koróznymi 

splodinami 

30 % plochy 

pokrytej 

koróznymi 

splodinami 

25 % 

plochy 

pokrytej 

ZnO 

15 % 

plochy 

pokrytej 

ZnO 

10 % 

plochy 

pokrytej 

ZnO 

 

 

Pri sledovaní skúšobných vzoriek exponovaných na voľnom priestranstve bola 

na štvrtý deň expozície pozorovaná korózia zinku za vzniku ZnO, čo sa na vzorkách 

prejavilo stmavnutím povlaku. Korózne napadnutie vzoriek bolo najnižšie pri 

vzorkách otryskaných pod uhlom 75°, ku korózii základného materiálu došlo najskôr 

na vzorkách otryskaných pri uhle dopadu 30° v súlade s množstvom naneseného 

zinku.  

 

 

 

 

 

 

 

                           a)                  b)                                         c) 

Obr 4. Vzhľad povrchu vzoriek po štyroch dňoch expozície pod prístreškom 

a) vzorky otryskané korundovou drvinou, b) vzorky otryskané oceľovou drvinou, 

c) vzorky so zinkovým povlakom. 

 

α=30° α=45° α=75° 
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Vzorky umiestnené pod prístreškom neboli priamo vystavené účinku vodných 

zrážok, čo sa prejavilo nižším koróznym napadnutím. Počas experimentu nebol 

korózne znehodnotený základný materiál, bola pozorovaná len korózia zinku za 

vzniku oxidov obr.4c. Na vzorkách otryskaných korundovou a oceľovou drvinou bolo 

pozorované korózne znehodnotenie základného materiálu už po štyroch dňoch 

expozície obr.4 a,b. 

 

Záver 

Z výsledkov realizovaných experimentov je možné konštatovať, že 

technológiou studeného zinkovania tryskaním s pozinkovaným TP je možné vytvoriť 

zinkový povlak na povrchu oceľového substrátu. Vytvorený povlak napriek 

necelistvosti zabezpečuje dočasnú protikoróznu ochranu otryskaných oceľových 

povrchov. Nanášanie zinkových povlakov tryskaním prebieha súčasne s procesom 

odstraňovania okovín, s procesom zdrsňovania povrchu, ako aj spevnenia povrchu. 

Použitá deštruktívna gravimetrická metóda pre stanovenie hrúbky zinkového povlaku 

sa javí ako vhodná. Hrúbku zinkových povlakov vytvorených technológiou tryskania 

ovplyvňuje aj uhol dopadu TP. Najväčšie hrúbky zinkového povlaku boli dosiahnuté 

pri uhle dopadu 75°.   

Za studena pozinkované povrchy ocele exponované v atmosferických 

podmienkach vykazovali dobrú koróznu odolnosť. Pri sledovaní povrchov vzoriek 

exponovaných na voľnom priestranstve bola na štvrtý deň expozície pozorovaná 

korózia zinku za vzniku ZnO, čo sa prejavilo ztmavnutím povrchu. Na povrchu 

vzoriek exponovaných pod prístreškom počas 27 dní nevzniklo korózne napadnutie 

základného materiálu, bola pozorovaná len korózia zinku za vzniku oxidov. Na 

základe experimentálnych výsledkov je možné konštatovať, že predúprava povrchu 

pred nanášaním zinkových vrstiev technológiou tryskania nemá výrazný vplyv na 

ochrannú účinnosť zinkového povlaku.  

 

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového vedeckého projektu MŠ SR 

a SAV VEGA č.1/2203/05. 
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DIAGNOSTIKOVANIE OTRYSKANÝCH POVRCHOV Z HĽADISKA ICH 
AKTIVITY A DEFORMÁCIE POVRCHOVÝCH VRSTIEV 

 

DIAGNOSING OF THE BLASTING SURFACES IN TERM OF THEIR 
ACTIVITY AND SURFACE LAYER DEFORMATION 

 
Janette Brezinová, Dagmar Draganovská, Ján Viňáš 
Katedra technológií a materiálov, SjF TU Košice 

 
Summary 

The change of blasting regime influences the character of subsurface 
layer deformation. The deformation decreases the exit work of ion-atoms 
so that the electrode potential is moved to more negative values and this 
fact causes the raising of surface activity. The method of electrode 
potential measurement was used to evaluate of blasting surface activity 
with regard to blasting regime. Influence of some blasting parameters as 
impact angle and grain size of blasting mean on electrode potential 
magnitude with regard to kinetic energy and depth of influenced layer was 
discussed. 
Key words: blasting regime, surface activity, electrode potential, blasting 

means 
 
 
Úvod 

 Tryskanie je možné chápať ako vhodnú predúpravu pred následným 

aplikovaním povlakov z hľadiska zlepšenia ich vlastností. [1] Zmena  režimu 

tryskania  ovplyvňuje  aktivitu  otryskaného povrchu tým, že mení charakter 

deformácie podpovrchovej vrstvy. Podpovrchová vrstva ovplyvnená plastickou 

deformáciou po tryskaní má vyššiu energetickú úroveň v porovnaní s neovplyvneným 

kovom. Pod vplyvom deformácie sa zvyšuje množstvo porúch v kryštálovej  mriežke, 

stúpa hustota dislokácií, čo zvyšuje schopnosť kovu reagovať s okolitým prostredím.  

Deformácia pomáha iónatómu kovu prekonať kovovú väzbu a dáva mu možnosť 

vzdialiť sa z mriežky t.j. znižuje výstupnú prácu iónov. Dôsledkom toho je zníženie 

elektródového potenciálu kovu. Vplyv deformácie na elektródový potenciál je 

dôsledkom zmenenej  adsorpčnej  schopnosti, ktorá je pritom väčšia  na aktívnych 

miestach povrchu kovu. Vplyv zosilnenej adsorpcie kyslíka posúva potenciál počiatku 

anódového rozpúšťania  a pasivačný potenciál [2]. 



 

 492

 Okrem vplyvu  na tvorbu podpovrchovej vrstvy  má zmena režimu tryskania 

vplyv aj na degradačné procesy a charakter morfológie otryskaného substrátu [3]. 

Veličiny, ktoré charakterizujú spevnenú podpovrchovú vrstvu pri tryskaní sú hĺbka a 

intenzita spevnenia a tlakové zvyškové napätia.  Pre názornejšiu predstavu sú na 

obr. 1 znázornené schematicky pomery pri dopade zrna TP. 

 

 
 

Obr 1. Pomery pri dopade zrna TP na substrát pod uhlom α. 

  

Zrno  TP o hmotnosti  m  dopadá  na substrát  pod uhlom  α  rýchlosťou  v.  
Rýchlosť  v  sa rozloží  na zložku normálnu  vN   a  horizontálnu  vH.   Prislúchajúca 

kinetická energia bude daná výrazmi 

               EkN  =   1/2  m v 2 sin 2 α                           ( 1 ) 

               EkT  =   1/2  m v 2 cos 2 α                           ( 2 )  

Pri dopade TP sa časť kinetickej energie EkN  spotrebuje na plastickú 

deformáciu povrchových vrstiev, pričom nastáva spevnenie a časť kinetickej energie 

EkT  sa spotrebuje na ryhovací účinok TP. Normálová  zložka vtláča zrno do 

substrátu, horizontálna ho posúva. Normálová zložka bude mať teda vplyv hlavne na 

hĺbku spevnenej vrstvy. Hĺbka spevnenia  je  priamo úmerná  rozmeru a tvaru zŕn TP,  

rýchlosti letu a uhla dopadu TP na povrch substrátu a nepriamo úmerná tvrdosti 

otryskávaného materiálu [2].   

 
Metodika experimentovania a použitý materiál 

Vplyv uhla dopadu TP ako jedného z parametrov tryskania bol hodnotený 

z hľadiska deformácie otryskávaného základného materiálu ( priehyb, mikrotvrdosť ) 

ako aj z hľadiska zmeny aktivity povrchu materiálu. Stav povrchových vrstiev po 

tryskaní bol skúmaný pri uhloch dopadu α = 30,45,75 a 90 [°]. 
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Tryskanie bolo realizované na mechanickom laboratórnom tryskacom zariadení 

typu KP-1, fy. G. Fischer AG Schaffhausen. Skúšobné vzorky boli z materiálu         

11 375.10 s rozmermi 79x15x3 mm, východzí povrch vzoriek bol obojstranne 

brúsený. Bol použitý monodisperzný TP – oceľová drvina, stredný rozmer zrna         

dzD = 0,56; 0,71 a 0,9 mm, výrobca Kovobrasiv Mníšek spol. s r.o. - Mníšek pod Brdy, 

Česká republika. Výstupná  rýchlosť zŕn z metacieho kolesa  bola 70,98 m.s-1.  

Za účelom zistenia vplyvu zmeny vybraných parametrov tryskania na aktivitu 

otryskaných povrchov bolo na KTaM SjF TU Košice vyvinuté zariadenie, ktorého 

funkčná schéma je na obr.2. Zmena aktivity otryskaných povrchov bola hodnotená 

pomocou merania potenciálu  oproti nasýtenej kalomelovej elektróde. Dvojica vzoriek 

(4) sa merala súčasne ihneď po otryskaní, dva okruhy boli prepájané prepínačom (8). 

Mostík (6)  zabezpečoval vodivé spojenie elektrolytu a vzoriek.   Prístroj pre meranie 

potenciálu (7)  mal  vnútorný odpor 1014 ohmov, takže polarizáciu elektród bolo 

možno zanedbať. Hladina elektrolytu sa udržiavala na úrovni 100 mm  nad povrchom 

vzoriek,   pretože pri korózii  s kyslíkovou depolarizáciou má hĺbka ponoru významný 

vplyv na priebeh  korózneho deja.  

 

Obr 2. Schéma zariadenia pre meranie elektródových potenciálov. 

 
Deformácia otryskaných materiálov bola stanovená na meracom zariadení 

Almen – Gaude 2. Priehyb bol meraný na vzorkách o rozmere 76,2x19,05xh [mm], 

kde h=0,8; 2 a 3 mm, meraný na tetive d=31,62 mm. Všetky vzorky boli žíhané pre 

zníženie vnútorných napätí pri teplote 600°C po dobu 2 h. Nasledovalo pomalé 

ochladzovanie v peci až do teploty 250°C a následné ochladzovanie na vzduchu. 

Z dôvodu eliminovania vplyvu východzieho stavu vzoriek pred tryskaním bol výsledný 
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priehyb stanovený ako rozdiel nameraných hodnôt priehybov každej vzorky pred 

a po tryskaní. Diagnostikovanie povrchových vrstiev bolo sledované na svetelnom 

mikroskope ZEISS NEOPHOT II.                     

 

Dosiahnuté výsledky a ich diskusia 
 Na obr. 3 je uvedené súhrnné znázornenie priebehu zmien potenciálov 

v závislosti na uhle dopadu TP (oceľová drvina). Výsledky merania preukázali, že so 

zväčšovaním uhla dopadu sa zvyšuje potenciál k negatívnejším hodnotám, čo 

naznačuje vyššiu aktivitu otryskaného povrchu. Najväčšia zmena nastala po 

otryskaní s TP o zrnitosti 0,9 mm pri uhle dopadu TP 90°. Z realizovaných meraní je 

tiež možné konštatovať, že s rastom veľkosti zrna TP dochádza k posunu 

elektródového potenciálu k negatívnejším hodnotám, čo má súvislosť s charakterom 

podpovrchovej vrstvy, pretože zrno väčšieho rozmeru ovplyvňuje spevnenie 

základného materiálu do väčšej hĺbky [4, 5]. 
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Obr 4. Závislosť priehybu p na hrúbke 
vzorky pri rôznom uhle dopadu pri tryskaní 
s TP - dzD = 0,56 mm. 

Obr 5. Závislosť priehybu p na hrúbke 
vzorky pri rôznom uhle dopadu pri 
tryskaní s TP - dzD = 0,71 mm. 
 

Obr 6.Závislosť priehybu p na hrúbke 
vzorky pri rôznom uhle dopadu pri 
tryskaní s TP - dzD = 0,9 mm. 

Obr 3. Hodnoty potenciálov 
nameraných po tryskaní  oceľovou 
drvinou. 



 

 495

 Z hľadiska deformačného účinku tryskacieho prostriedku, ktorý bol stanovený 

meraním priehybu otryskaného materiálu pomocou Almenovho testu  pri rôznych 

uhloch dopadu, obr. 4-6, bol nameraný najvyšší priehyb pri uhloch dopadu 75° a 90° 

a najnižší pri uhle 30°. Z experimentálnych výsledkov vyplýva, že maximálny 

deformačný účinok sa dosahuje pri vyšších uhloch dopadu TP. V súlade s logickým 

predpokladom je tiež možné konštatovať, že so zväčšujúcou sa hrúbkou tryskaného 

materiálu priehyb klesá. Túto skutočnosť je nutné zohľadniť pri predúprave súčiastok, 

na ktoré sú v prevádzkových podmienkach kladené zvýšené požiadavky z hľadiska 

ich rovinnosti ako aj pri predúprave adherendov lepených spojov.   

 

 
 

 

 

 

Pokrytie povrchu pri tryskaní stopami jednotlivých zŕn TP závisí od množstva 

TP vrhnutého na otryskaný povrch. Pri otryskaní povrchu nutným množstvom TP je 

povrch úplne pokrytý stopami po dopade TP. Pri otryskaní väčším množstvom TP 

ako je hodnota nutného množstva môže dochádzať na základe miestneho 

vyčerpania plasticity k porušeniu – odlupovaniu povrchových vrstiev základného 

materiálu, obr.7.  Túto degradáciu materiálu čiastočne objasňuje delaminačná teória, 

ktorá študuje vznik a rast podpovrchvých trhlín a popisuje výraznú deformáciu 

povrchu pri opakovanom zaťažení. Proces delaminácie prebieha generovaním 

dislokácií v podpovrchovej vrstve, ich nahromadením a následnou tvorbou porúch 

a trhlín, ktoré sú často paralelné s otryskaným povrchom. Dochádza k odlupovaniu 

povrchových vrstiev, ktoré majú charakteristický šupinkový tvar. 

Deformácia zŕn podpovrchovej vrstvy materiálu otryskávaného oceľovou 

drvinou je zdokumentovaná na obr. 8. 

Obr 7. Delaminácia tenkých vrstiev 

povrchu materiálu (α=90°). 

Obr 8. Priečny rez oceľového povrchu 

otryskaného oceľovou drvinou.  

50 µm 25 µm 
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Záver 
Tryskaním sa získava, vzhľadom na intenzívne deformačné procesy 

v povrchových vrstvách odstránením medzivrstvy, vysoko aktívny povrch. Nové 

povrchy získané tryskaním sa vyznačujú rýchlym poklesom aktivity v dôsledku ich 

reakcie s okolitým prostredím, čo negatívne ovplyvňuje adhéziu povlakov 

aplikovaných na tieto povrchy. Znižovanie aktivity v závislosti na čase nás núti 

stanoviť minimálnu dobu medzi tryskaním a následnou tvorbou povlakov. Hodnoty 

aktivity nového povrchu sú výrazne ovplyvňované parametrami tryskania (uhol 

dopadu TP, veľkosť zrnitostnej frakcie). Navrhnutá a použitá metóda hodnotenia 

aktivity povrchu sa ukázala dostatočne výstižnou pre kvantifikáciu zmien sledovanej 

veličiny. 

Pri rozbore deformačného účinku v procese tryskania je možné konštatovať, 

že pri rôznych uhloch dopadu použitých TP väčší priehyb bol dosiahnutý pri vyšších 

uhloch (75°, 90°). Deformácia otryskávaného materiálu stúpa so zmenšovaním sa 

jeho hrúbky a zväčšovaním sa rozmeru zrna TP. 

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového vedeckého projektu MŠ SR 

VEGA č.1/2203/05. 
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RÁMCOVÝ POSTUP ZAVÁDZANIA NOVÝCH DRUHOV TRYSKACÍCH 
PROSTRIEDKOV DO PRAXE A ENERGETICKÁ NÁROČNOSŤ PROCESU 

TRYSKANIA 
 

GLOBAL PROCEDURE OF INTRODUCTION NEW TYPES OF BLASTING 
MEDIA IN PRACTISE USING 

AND ENERGY CONSUMPTION OF BLASTING PROCESS 
 
Anna Guzanová, Milan Ábel, Daniel Jankura 
Katedra technológií a materiálov SjF, Technická univerzita, Košice 
 

Summary 
The contribution deals with properties of new types of non-metallic blasting 
media, which is necessary to investigate before this blasting media are in-
troduced into production process. It is necessary to consider the properties, 
roughening effect to substrate and resistance of studied blasting media to its 
degradation when they are repeated used. The paper also deals with ques-
tion of energy consumption of introduction blasting to production process. 
Key words: shot blasting, blasting media, surface roughness, durability, 
energy consumption 

 
 
Úvod 

Tryskanie ako spôsob predúpravy substrátov určených pre ďalšie povlakova-

nie našlo svoje uplatnenie v praxi ako pre svoju jednoduchosť, tak aj pre priaznivé 

parametre mikrogeometrie takto predupravených povrchov. Vyznačujú sa dobrými 

podmienkami na mechanické zakotvenie následne aplikovaného povlaku. Dosiahnu-

tá mikrogeometria povlaku závisí na parametroch tryskania, a to ako na parametroch 

tryskacieho zariadenia (rýchlosť letu TP ako funkcia otáčok metacieho kolesa, resp. 

tlaku vzduchu), tak aj na vlastnostiach použitého tryskacieho prostriedku (ďalej TP) 

(tvar zrna – granulát, nepravidelný ostrohranný mnohosten, valček; hmotnosť zrna 

TP – ovplyvňuje jeho kinetickú energiu). TP na báze kovov (oceľ, liatina) majú väčšiu 

kinetickú energiu, čistiace účinky, menšiu náchylnosť na sekundárne znečistenie po-

vrchu a podstatne väčšiu životnosť ako nekovové TP. Sú však drahšie, lebo ich výro-

ba je energeticky náročná (nutnosť prípravy taveniny príslušného kovu). Spôsobujú 

tiež väčšie deformácie substrátu, väčšie spevnenie povrchových vrstiev, čo nemusí 

byť vždy žiadúce. Naproti tomu nekovové TP sú lacnejšie, zvlášť tie, ktoré sa využí-
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vajú ako odpadový produkt z ťažobných alebo vysokopecných procesov. Pre svoju 

nízku mernú hmotnosť nevyvolávajú až také veľké zmeny v povrchovej vrstve otrys-

kávaného substrátu. Zavedenie každého nového druhu TP do praxe musí však byť 

sprevádzané detailným preskúmaním jeho účinkov na substrát i jeho životnosti. Preto 

je ďalej uvedený postup skúmania uvedených vlastností a výsledky skúšok zamera-

né na nekovový tryskací prostriedok – almandín – odpadový produkt z ťažobných 

procesov. 

 

Metodika a experimenty 

Základné charakteristiky skúmaného TP: 

Prírodný granát (ďalej GBM alebo M), výrobca: GARMICA spol. s r.o., Mědenec, 

obchodné označenie GBM, ťažobná lokalita Mědenec, obr.1. 

Ide o prírodný granát - almandín Fe3Al2(SiO4)3 

- horninotvorný materiál, vysokokvalitný gra-

nátový produkt. Kryštalizuje v kubickej sústa-

ve, poskytuje tvrdé a ostré zrná, je monomine-

rálny so stálymi vlastnosťami a vysokou mine-

ralogickou čistotou. Produkt je fialovočervenej 

farby. Jeho chemické zloženie udané produ-

centom je uvedené v tab.1: 

Aby bolo možné objasniť vplyv veľkosti 

zŕn skúmaných TP, boli z priemyselne vyrá-

baných frakcií vytypované a preosievaním 

vytriedené užšie zrnové frakcie. Použité zrni-

tosti a im zodpovedajúce rozmery hraničných 

sít boli volené podľa STN EN ISO 1127-2 

v súlade s optimálnymi zrnitosťami nekovo-

vých TP a sú uvedené v tab.2: 

Obr.1 Almandín 

Tab.1 Chemické zloženie almandínu

SiO2          36,9   % MgO          3,9   % 

TiO2            0,06 % CaO          0,9   % 

Al2O3     21,2   % Na2O         0,02 % 

FeO       36,7   % K2O            0,07 % 

MnO        0,4   %  
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Tab.2  Použité zrnitosti a im zodpovedajúce rozmery hraničných sít. 

 

 

 

 

Ďalej je nevyhnutné stanoviť nutné množstvo TP pre každú zrnitosť. Je to množstvo 

TP, ktoré zabezpečí úplné pokrytie povrchu stopami po dopade TP, teda optimálne 

očistenie povrchu. Pretryskanie povrchu nevedie k výraznému zlepšeniu jeho kvality, 

len zvyšuje energetickú náročnosť tryskania. Nutné množstvo TP bolo určované po-

mocou kriviek zdrsňovania. Krivky zdrsňovania sú závislosti Ra na zvyšujúcom sa 

množstve TP, ktoré spolu s pozorovaním postupne otryskávaných povrchov pod 

stereomikroskopom umožňujú určiť množstvo TP, potrebné na úplné pokrytie po-

vrchu zásekmi po dopade zŕn. Určovanie nutného množstva bolo vykonané na labo-

ratórnom skúšobnom tryskacom zariadení KP-1 firmy G. Fischer s metacím kolesom, 

ktoré umožňuje presné dávkovanie TP. Toto zariadenie poskytuje podobné pod-

mienky pri tryskaní ako v prevádzkových podmienkach a zabezpečuje ich reproduko-

vateľnosť. Získané krivky zdrsňovania sú uvedené na obr.2. Z nich určené nutné 

množstvá TP a maximálne dosiahnuteľné hodnoty zdrsnenia substrátu sú uvedené 

v tab.3. 
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Obr. 2  Krivky zdrsňovania almandínu pre použité zrnitosti a Ra, Rz. 

 
 

rozmer zrna [mm] rozmer ôk hraničných sít [mm] 

HK, GBM dolný horný 

0,18 0,16 0,20 

0,35 0,32 0,40 

0,56 0,50 0,63 
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Tab.3 Nutné množstvo TP a hodnoty drsnosti pri otryskaní nutným množstvom TP. 
 

 

 

 Okrem týchto základných 

dosiahnuteľných parametrov 

je potrebné zmapovať tiež 

intenzitu degradácie skúma-

ného TP. Je známe, že kaž-

dý TP pri opakovanom použi-

tí podlieha zmenám, ktoré sa 

prejavujú jeho štiepením, 

drobením, a tým aj zmenou 

jeho zdrsňujúceho účinku. Ak 

však máme v prevádzke za-

bezpečiť vhodnú reproduko-

vateľnosť zdrsnenia substrá-

tu, je potrebné poznať me-

chanizmus a časový priebeh 

degradácie použitých TP. 

Degradácia almandínu bola 

objasnená zostrojením máp 

degradácie, ktoré udávajú 

zmenu parametrov dosiahnu-

tého zdrsnenia Ra a Rz v závislosti na počte obehov TP tryskacím zariadením. Zís-

kanie týchto informácií nám umožňuje včas regenerovať vsádzku TP a udržať tak 

dosiahnuté hodnoty zdrsnenia v prípustnom rozmedzí. Okrem zmeny zdrsňujúceho 

účinku almandínu bola sledovaná zmena stredného rozmeru zrna a tiež nárast pra-

chového podielu, obr. 4. Hodnoty životnosti almandínu zistené niekoľkými rôznymi 

metódami sú uvedené v tab.4. Použité metódy sú rôznorodé, každá z nich sleduje 

iné kritériá zmeny vlastností TP. Výber najvhodnejšej metódy sledovania opotrebenia 

TP závisí od jeho konkrétnej aplikácie.  

druh TP qnR [kg/m2] Ra [µm] Rz [µm] 
GBM 0,56mm 48 7,45 43 
GBM 0,35mm 36 5,45 34 
GBM 0,18mm 28 2,55 15 

0 1 3 5 10 15 20
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Obr. 3  Mapa pre určenie hodnôt Ra a Rz v závislosti 

na počte obehov a stave opotrebenia TP pre GBM 
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Okrem zistenia účinku TP na substrát a účinku tryskania na TP samotný je nevy-

hnutné uvažovať s energetickou stránkou 

zavedenia procesu tryskania do praxe. 

 
Energetická náročnosť procesu tryska-
nia 

Univerzálnym kritériom hodnotenia 

povrchov, získaných v technologických 

procesoch, je v súčasnosti najmä produkti-

vita, pričom sa porovnávajú rôzne techno-

lógie výroby rovnakej súčiastky pri rovna-

kých požiadavkách na drsnosť povrchu 

a presnosť súčiastky.  

Za najvýznamnejšie a najčastejšie 

sledované akostné ukazovatele získaných 

povrchov sa považujú mikrogeometria 

a makrogeometria povrchu, zmeny nie-

ktorých vybraných fyzikálno-mechanických 

vlastností povrchovej vrstvy (tvrdosť, 

spevnenie, zvyškové napätia pod po-

vrchom) a fyzikálno-chemický stav po-

vrchu. 

Účinky tryskania na proces prípravy 

povrchu a jeho zdrsňovanie závisia od via-

cerých faktorov. Okrem mnohých je to 

rýchlosť letu TP, ich uhol dopadu, vzdiale-

nosť pri tryskaní a hustota dopadu častíc 

na povrch. Charakter tryskacích prostried-

kov (veľkosť, tvar, mechanicko-fyzikálne 

charakteristiky) sa tiež podieľa na účinnosti 

tryskania. Výsledná energetická náročnosť 

technológie tryskania je ovplyvnená aj fyzi-

kálno-mechanickými vlastnosťami otryskávaného materiálu, pôvodným stavom po-

vrchu a charakterom „znečistenia povrchu“. 
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0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 5 10 15 20počet obehov

hm
ot

no
st

ný
 p

od
ie

l [
g

podiel na menovitom site
prachový podiel /pod 0,09mm/
Mocninný (prachový podiel /pod 0,09mm

a) 

y = 39,104x0,66

R2 = 0,9857

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 5 10 15 20
počet obehov

hm
ot

no
st

ný
 p

od
ie

l [
g

podiel na menovitom site
prachový podiel /pod 0,09mm/
Mocninný (prachový podiel /pod 0,09mm

b) 

y = 45,403x0,5898

R2 = 0,9766

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

0 5 10 15 20
počet obehov

hm
ot

no
st

ný
 p

od
ie

l [
g

podiel na menovitom site
prachový podiel /pod 0,09mm/
Mocninný (prachový podiel /pod 0,09mm

c) 
Obr. 4  Skutočný priebeh a aproximač-
né krivky pre stredný rozmer zrna a 
prachový podiel všetkých zrnitostí al-
mandínu 
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 Na základe zhromaždenia veľkého 

množstva údajov bol zostrojený graf 

závislostí mernej spotreby energie 

a rýchlosti procesu pre rozličné techno-

logické metódy, obr.5. Z obrázku je 

zrejmé, že z hľadiska mernej energie 

sa dajú technologické metódy rozdeliť 

do troch energetických úrovní. Prvá 

energetická úroveň predstavuje metó-

dy, pri ktorých treba porušiť väzby me-

dzi malým počtom molekúl a atómov. 

Ak je opracovávaným materiálom oceľ, 

potrebná energia neprevyšuje energiu 

potrebnú na jej tavenie. Druhá energe-

tická úroveň predstavuje hodnoty ener-

gií od tavenia po vyparovanie a tretia 

energetická úroveň predstavuje energiu 

vyparovania materiálu. Z hľadiska mer-

nej spotreby energie sú posudzované 

technológie v blízkych energetických 

hladinách pri rôznej rýchlosti procesu. 

Tryskanie patrí z hľadiska mernej energie a rýchlosti procesu do druhej hladiny – 

v obr.5 pozícia 12. Pri zavádzaní určitej technológie do praxe je nevyhnuté súčasne 

Tab. 4  Hodnoty životnosti TP zistené jednotlivými metodami. 

Metóda hodnotenia životnosti TP 
 

kDTP [-] K50  
[počet obehov] 

prach. podiel 
[počet obehov] 

Ra – 15% 
[počet obehov] 

HK 0,56mm 0,8 5,4 960,8 4,9 
HK 0,35mm 0,86 76,9 1591 0,5 
HK 0,18mm 0,93 5012,8 3315 0,72 
GBM 0,56mm 0,355 0,14 135,8 0,93 
GBM 0,35mm 0,69 2,29 135,8 1,1 
GBM 0,18mm 0,85 6,8 189,2 0,88 
     

Obr.5 Energetická náročnosť rôznych 
technológií: 2 - ohýbanie plechu, 3 - ohý-
banie profilov, 4 - kovanie na lisoch, 5 - 
vytlačovanie, 6 - pechovanie, 7 - tvárnenie 
výbuchom, 9 - ohrev, 10 - deformovanie 
(lisovanie), 12 - tryskanie, 15 - strihanie, 16 
- sústruženie, 17 - preťahovanie, 18 - fré-
zovanie, 19 - vyvŕtavanie, 20 - brúsenie, 21 
- elektroiskrové obrábanie, 22 - elektroim-
pulzové obrábanie, 23 - anódomechanické 
obrábanie, 24 - elektrokontaktné obrába-
nie, 25 - elektrochemické obrábanie, 26 - 
ultrazvukové obrábanie, 27 - elektrónový 
lúč, 28 – laser. 
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s posudzovaním energetickej náročnosti uvažovať aj dosahovanú drsnosť a presnosť 

opracovania povrchu. 

Pre zistenie energetickej náročnosti tryskania bola spracovaná metodika me-

rania rýchlosti letu TP v závislosti na vstupných tlakoch 0,4; 0,5; 0,6 MPa pri pneu-

matickom tryskaní. Bolo použité tlakové tryskacie zariadenie s konvergentnou dýzou 

o priemere 9mm, rôzne druhy a veľkosti TP (oceľový granulát a oceľová drvina s 

rozmerom zrna dzD,G od 0,56 do 1,12 mm) a oceľový substrát s tvrdosťou HV 160. 

Merania parametrov procesu tryskania sa uskutočnili zariadením 

s optoelektronickými snímačmi spojenými s logickým obvodom na elektronický čítač. 

Snímacie zariadenie bolo umiestnené priamo v zóne tryskania a umožnilo hodnotiť 

výkon tryskania, rýchlosť letu TP a čas tryskania. Čistota povrchu bola určovaná po-

mocou kriviek zdrsňovania súčasne s vizuálnym posúdením pokrytia povrchu pomo-

cou stereomikroskopu. Optoelektrické snímanie rýchlosti letu TP umožňovalo za-

znamenávať čas tryskania s presnosťou 10-27 sek. Výsledky zisťovania dosiahnutej 

drsnosti a energetickej náročnosti tryskania pri uvedených druhoch TP sú uvedené 

na obr.6. Ak máme k dispozícii údaje o energetickej náročnosti iných technológií, 

môžeme sa ľahšie rozhodnúť pre takú technológiu opracovania povrchu, ktorá u-

možňuje dosiahnuť rovnakú kvalitu povrchu pri menšej energetickej  náročnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Obr.6 Drsnosť, merná spotreba energie a rýchlosť proce-
su pri rôznych druhoch a rozmeroch TP. 
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Záver 

Na záver je možné skonštatovať, že zavedenie nového druhu TP do prevádz-

ky musí byť sprevádzané radom experimentov, ktoré majú detailne objasniť kvalita-

tívne i ekonomické aspekty jeho nasadenia. Je nevyhnutne potrebné zistiť nutné 

množstvo TP na úplné pokrytie povrchu a jeho zdrsňujúce účinky na konkrétny pou-

žívaný substrát. Poznanie mechanizmu a časového priebehu degradácie daného TP 

nám umožňuje predikovať nutnosť jeho regenerácie, resp. úplnej výmeny. Všetky 

tieto informácie spolu so zvážením výšky energetickej náročnosti tryskania môžu slú-

žiť ako informácie vhodné pri rozhodovaní sa pre zavedenie nových druhov TP, resp. 

technológie tryskania do technologického procesu v prevádzkových podmienkach. 

 

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového vedeckého projektu č.1/2203/05 
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- polyisocyanates for 2K PUR

 
 
 
 
 
 
 

- polyisocyanates for 2K PUR
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Polyols - General Properties

Polyesters • acceptable weather resistance
• variation from hard to very flexible
• high OH - content possible

Polyacrylates • excellent weather resistance
• high molecular weights possible
• limited flexibility at low temperatures

Polyethers • poor weather resistance
• high resistance against alkaline media
• variation from hard to very flexible
• low viscosity

Polycarbonates • excellent weather resistance
• high flexibility

 
 
 
 
 
 

Desmophen® Polyesters (I)

Desmophen Solids OH-content Equivalent 
weight

Viscosity
23 oC

Remarks Main Application

(%) (%) (mPa*s)

1145 100 7.1 239 2,950 Hard 
1150 100 4.7 362 3,500 Medium hard, tough coatings
1155 100 5.0 340 425 Flexibilizer for

D'phen 1145, 1150

1100 100 6.5 262 400 Branched; flexible coatings. Wood, Plastics
1200 100 5.0 340 300 Slightly branched; flexible 

coatings.
Wood, Metal, Plastics

1300 100 4.25 400 3,600

1300 BA 75 3.2 530 1,000

1300 EA 70 3.0 565 300

1300 X 75 3.2 530 3,450

1700 100 1.3 1,310 17,500 Linear; highly flexible coatings. Wood, furniture, parquet, 
liquid floorings.

1800 100 1.8 935 21,500 Slightly branched; highly 
flexible coatings.

Rubber, Plastics

1652 100 1.6 1,060 11,000 Linear; highly flexible coatings. Plastics, soft feel 

1670 100 1.5 1,130 2,500 Highly flexible coatings; 
combination with blocked PIC

Fabrics, 
Fabric sleeves

Fast curing 2K-coatings. Wood

Liquid floorings, 
Corrosion protection, 
Pipe coatings
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Desmophen® Polyesters (II)
Desmophen Solids OH-content Equivalent 

weight
Viscosity

23 oC
Remarks Main Application

(%) (%) (mPa*s)

650 MPA 64 5.3 320 20,000 Branched, high lightfastness, high 
chemical resistance.

651 MPA 65 5.5 310 14,500

651 MPA/X 67 5.7 320 25,000

670 100 4.3 395  - 

670 BA 80 3.5 485 3,000

680 BA 70 2.2 770 3,000

680 SN/BA 60 2.0 945 2,700

680 X 60 1.8 945 2,750

690 MPA 70 1.4 1,215 10,000 Branched, weather and color 
stable.

i.e. adhesion promotor on 
PVC

800 100 8.6 200  - 

800 EA 60 5.3 320 70

800 MPA 85 7.5 225 11,000

850 100 8.5 200 410 Linear. Combination with other 
Desmophen types.

RD 181 BA 75 3.7 460 4,500

RD 181 MPA 75 3.7 460 7,900

RD 181 X 75 3.7 460 7,500

T 1665 SN/IB 65 2.6 1,000 2,700 Combination with amino-resins or 
blocked PIC; high thermal stability.

Automotive primer surfacer, 
Coil coatings, Industrial 

T 1775 SN 75 2.0 850 3,700 see D'phen T 1665 Coil coatings

Fatty acid modified, good pigment 
wetting.

Wood, boats, parquet

Highly branched, high impact 
resistance, toughness and 
abrasion resistance.

Liquid floorings
(comp. with D'hen 1100)

Industrial, Transportation,
airplanes

High lightfastness, fast drying, 
hard coatings.

Refinish, Industrial,
Transportation

Improved compatability to other 
resins and aromatic solvents.
Slightly branched; high flexibility, 
also at low temperatures.

Plastic coatings

 
 
 
 
 
 

General properties of polyacrylates:

• higher higher viscosity (lower solids) and
molecular weight faster physical drying

• higher hydroxy higher hardener demand and higher 
content crosslinking density in the film

improved weather- & chemical resistances

• “harder” non harder films and faster physical drying
functional monomers but: higher viscosity

• increase styrene content as faster physical drying, lower resin costs
non functional monomer but: poorer weather resistance

Desmophen® A  - Polyacrylates
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Desmophen® A - Polyacrylates
Desmophen Solids OH-content Equivalent 

weight
Viscosity

23 oC
Remarks Main Application

(%) (%) (mPa*s)

A 160 X 60 1.6 1,065 2,800

A 160 SN 60 1.6 1,065 1,800

A 165 BA/X 65 1.7 1,000 4,300

A 170 BA 70 1.8 944 3,750 Higher reactivity.
A 870 BA 70 2.95 575 3,500 Exellent light stability and gloss 

retention.
Refinish, Automotive, 
Industrial

A 960 SN 60 0.75 2,265 4,550 Good light fastness and chalking 
resistance, good adhesion to steel 
and most non ferrous metals.

Corrosion protection

A 450 BA 50 1.0 1,700 4,000

A 450 BA/X 50 1.0 1,700 4,500

A 450 MPA/X 50 1.0 1,700 5,000

A 265 BA 65 2.0 850 2,300 Weather resistant, fast curing. Industrial, Transportation
A 365 BA/X 65 2.9 585 3,000 Weather resistant, excellent 

chemical, solvent and fuel 
resistance.

A 665 BA 70 3.2 530 8,500

A 665 BA/X 65 3.0 570 2,400

A 565 X 65 2.6 655 1,000 Flexible. Refinish, Plastics
A 575 X 75 2.8 610 3,500 Flexible, improved weathering. Plastics

Corrosion protection, 
mineral substrates

Weather resistant, good water and 
chemical resistance.

Refinish, Industrial, 
Plastics

Improved weathering, QUV-stable.

Wood, furniture, IndustrialHigh molecular weight, fast drying, 
low OH-content.

 
 
 
 
 
 

Amine-functional Coreactants: Desmophen® NH

– Catalysis is not necessary.
– Enables formulations with VOC down to 250 g/l
– The use of reactive diluents does not influence weatherability.
– Coatings with reactive diluents exhibit higher hardness.

Desmophen Solids NH
Equivalent

Viscosity
25 °C

Remarks Main Application

(%) (mPa*s)

NH 1220 100 230  ≤ 100 Fast, flexible lightfast. Reactive diluent for 
2K-PUR Refinish 
Coatings, Corrosion 
protection

NH 1420 100 279 1,450 Fast, flexible lightfast. dto.
NH 1520 100 290 1,150 Less reactive, 

lightfast.
Refinish, Corrosion 
protection
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O

NH2 +             NCO N     C      N
H

Polyurea
H

NCO    +    HO

Polyisocyanate Polyol

N      C     O
H

O

Polyurethane

NCO     +    H2O NH2 +   CO2

Polyisocyanate Water Amine

Chemical reactions of polyisocyanates in water

Waterborne Two - Pack PU Coatings

 
 
 
 
 
 

stirrer polyisocyanate

application
film formation

homogeneous dry filmpolyol dispersion

• emulsification 
of hydrophobic 

compounds • dispersion stability
• side reactions
• particle size distribution

• defoaming / 
entrapment of air

• film formation
• homogeneous 
/ heterogeneous

• network architecture
• side reactions

Waterborne Two - Pack PU Coatings

 
 
 
 
 
 
 



 

 510

 
 
 
 
 
            
Aditíva a vosky pre náterové hmoty 2005. 
 
Prístroje pre skúšanie vlastností náterových hmôt 
 
                                               BYK Chemie GmbH 
                                               Abelstrasse 45 
                                               D – 46483 Wesel 
                                               Tel.: + 49 281 670 - 0    

                                               Fax: + 49 281 65735 

                                               www.byk-chemie.com 

                                                

 

                                               BYK Cera b.v. 
                                               Danzigweg 23 
                                               NL – 7418 EN Deventer 
                                           

         Tel.: + 31 570 678200 

                                               Fax: + 31 570 678206 

                                               www.byk-cera.nl 

 

                                               BYK Gardner GmbH 
                                               Lausitzer Str.8 
                                                D – 825 38 Geretsried 

                                               Tel.: + 8171 3493-0 

                                               Fax: + 8171 3493 140 

                                               www.bykgardner.com 

 

 

 
 
 
 

 Nové produkty



 

 511

BYK Chemie - Nové aditíva pre náterové hmoty a tlačiarenské farby. 
 
Sieťovacie a dispergačné aditíva. 
 
Disperbyk® 187 
Sieťovací a dispergačný aditív pre univerzálne tónovacie pasty. 
 
Hlavnými vlastnosťami produktu sú zmáčanie organických a anorganických  
pigmentov a zlepšenie farebnej sily vo všetkých vodných formuláciách.V tónovacích 
systémoch zlepšuje príjem pást a zabraňuje vyplavovaniu.Disperbyk® 187 sa 
doporučuje pridávať do mlecej násady,ale môže byť používaný aj dodatočne. 
 
Disperbyk® 2050 , Disperbyk® 2150 
Sieťovací a dispergačný aditív pre pigmentové koncentráty. 
 
Obidve aditíva sa používajú pri produkcii pigmentových koncentrátov pre 
rozpúšťadlové priemyselné NL.Tieto sieťovacie a dispergačné aditíva výraz- ne 
znižujú viskozitu pást a umožňujú vyšší podiel pigmentov.Disperbyk 2050 je vhodný 
pre bezspojivové pasty a Disperbyk 2150 pre pigmentové koncentráty obsahujúce 
spojivo. 
 
Kvapalné reologické aditíva. 
 
BYK® 420 
Kvapalný reologický aditív. 
 
BYK 420 je nový a jedinečný kvapalný reologický aditív pre vodné priemy- selné NL a 
pigmentové koncentráty.Zabezpečuje dobré tečenie a pôsobí proti rozsadaniu vo 
vodných spojivových a bezspojivových pigmentových, plničových a matovacích 
koncentrátoch.  
 
Rozlevové aditíva. 
 
BYK® 337 
Silikónový aditív s vysokou redukciou povrchového napätia. 
 
BYK 337 je vyslovene rozlevový aditív.Toto zabezpečuje značné zlepšenie hladkosti 
povrchu,zmočenie substrátu a vlastnosti proti tvorbe kráterov.Je výborne znášanlivý 
s rozličnými spojivovými systémami a nemá negatívny vplyv na lesk a 
transparentnosť.BYK 337 je doporučený pre vodné a rozpúšťadlové formulácie. 
 
BYK® 340 
Silikónový povrchový aditív na báze povrchových tenzidov. 
 
Extrémna povrchová aktivita BYKu 340 vedie k silnej redukcii povrchového 
napätia.Týmto je zabezpečené zmáčanie podkladu na problematických 
podkladoch.Dodatočne vykazuje BYK 340 vynikajúce vlastnosti na rozlev a proti 
vytváraniu kráterov v rozličných systémoch.Je vhodný pre rozpúšťadlové 
systémy,môže byť použitý aj vo vodných systémoch,kde obsah kosolventov je vyšší 
ako 5 % v systéme.  
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Odpeňovače. 
 
BYK® 1610, BYK® 1615 
Odpeňovač bez minerálnych olejov pre disperzné farby. 
 
Tieto aditíva sú veľmi učinné proti mikropene.Sú bez alkylfenoxylátov (APE – 
frei).Byk 1610 a BYK 1615 sú doporučené pre omietkoviny a disperzné farby pre 
vnútorné a vonkajšie použitie v oblasti OKP od 35 – 80 %. 
 
BYK Cera - špecialista na vosky. 
 
Voskové aditíva.  
 
Ceraflour® 914, Ceraflour® 915, Ceraflour® 916 
 
Pri použití Ceraflouru 914,915 a 916 dosahujú sa vo vodných a rozpúšťadlových 
systémoch štrukturované povrchy.Caraflour 914  a Ceraflour 915 sú štrukturované 
vosky na báze polypropylénového vosku.Ceraflour 916 je zmes polypropylénového 
vosku a polyméru.Táto zmes garantuje veľmi dobrú odolnosť voči oderu.Tieto tri 
produkty sa odlišujú veľkosťou dosahovanej štruktúry.Ceraflour 914 dosahuje jemnú 
štruktúru,Ceraflour 915 strednú a Ceraflour 916 veľkú štruktúru. 
 
Aquamat® 270 
 
Aquamat 270 je nová vodná vosková disperzia na báze modifikovanej zmesi 
polyetylénového vosku.Na základe nového výrobného postupu je množstvo pevných 
častíc 55 %.Aquamat 270 má bimodálne rozdelenie veľkosti častíc. Toto bimodálne 
rozdelenie umožňuje väčšie matovanie a následne sa zlep- šuje odolnosť voči 
poškrabaniu a zlepšujú sa vlastnosti anti-blokingu. 
 
 
 
BYK Gardner – komplexné riešenie merania vlastností náterových látok a 
plastov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leskomer Micro-TRI-gloss 
 
Meranie lesku pomocou prístrojovej rady Micro-gloss uľahčuje dosahovanie 
výsledkov v zmysle platných kvalitatívnych noriem.Prístroj je vždy pripravený,vrátane 
kalibračného puzdra a to v laboratóriu,vo výrobe,u zákazníka… má veľkosť približne 
malej digitálnej kamery a sedí vždy bezpečne v ruke.Vďaka prehľadnému menu 
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umožňuje veľmi jednoduchú obsluhu.Pre meranie lesku je Micro-gloss prístrojom 
prvej voľby. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spektrálny fotometer New Specro-guide gloss 
 
Nový prístroj spectro-guide gloss spája v jednom prístroji meranie odchýľky 
farebného odtieňa a zároveň lesku při uhle 60 °.Takže pri meraní jednotlivých 
odtieňov sa dá vylúčiť odchýľka farebného odtieňa v závislosti na rozdielne lesklom 
povrchu.K prístroju je samozrejme dodávaný software easy-link,ktorý umožňuje 
prenos nameraných dát do PC a následné spracovanie výsledkov, či už do 
trendových analýz resp.vytvorením skúšobného protokolu. 
 
Firma BYK Gardner vo svojom sortimente ponúka i ďaľšie prístroje na meranie 
fyzikálnych vlastností náterových látok v tekutom i v suchom stave (výtokové 
poháriky,grindometre, hrúbkomery,nanášacie pravítka,štruktúrometre Wave-scan, 
prístroje na stanovenie oteruvzdornosti,omývateľnosti, zasychania) a mnoho 
iných,ktoré sú potrebné pre firmy pracujúce podľa noriem EN DIN ISO. 
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V oblasti surovin pro výrobce barev a zpracovatele plastů pracuje PLASTOCHEM jako 
výhradní technicko-obchodní zastoupení následujících partnerů :  
 

 

 
• COGNIS AUSTRIA GmbH, Rakousko – přísady do barev a laků, polymerizační přísady a 
vodní sklo, 
• COGNIS DEUTSCHLAND GmbH, divize COK PLASTICS TECHNOLOGY, Německo –
přísady do plastů, mazadla, změkčovadla, antistatika, kovová mýdla, tepelné stabilizátory PVC,
• ROBERT KRAEMER GmbH & Co., Německo – přírodní a syntetické pryskyřice do barev, 
laků a lepidel, 
•  REAGENS DUTSCHLAND GmbH, Německo - olovnaté stabilizátory, aditiva.  

Naší maximální snahou je zabezpečovat našim odběratelům nejvyšší kvalitu zboží i služeb.
Všichni naši smluvní partneři pracují v režimu kvality ISO. 
  
Potřebám zákazníků především z České a Slovenské republiky slouží sklad PLASTOCHEMU 
v Brně a Bratislavě, ve kterém je našim odběratelům většina surovin k dispozici k okamžitému 
odběru.  
 
Přísady do barev a laků :  
 
• síťovací činidla  
• dispergační činidla  
• tixotropní činidla pro vodné a nevodné systémy  
• odpěňovače všeho druhu  
• rozlivová činidla  
• povrchově aktivní látky  
• zahušťovadla  
• různé druhy pryskyřic pro průmysl lepidel, barev a laků  
• vytvrzovadla  
• emulgátory  
• speciální produkty pro polymerizaci  
• vodní sklo  
 
PLASTOCHEM BRNO,     Telefon: 548 21 27 33 – 34  
spol. s r.o.       Telefax: 548 21 30 11 
Olomoucká 63       e-mail: trade@plastochem.cz
  
627 00 BRNO       www.plastochem.cz   

PLASTOCHEM, VŠECHNO PRO ZÁKAZNÍKA !! 
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Zastúpenie pre ČR a SR 

 

PONÚKAME   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

www.cinkarna.si 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.helios.si 
 
 

 
 
            
           
           
    

 
  Tel.: 00421 33 5348 711 
  Fax : 00421 33 5348 713 
 
  Mobil:  00421 905 479 002 
  E-mail: tama@tama.sk 

 

www.tama.sk 

 

TAMA s.r.o.  
Na Výsluní 201/13 
100 00 Praha 10 

TAMA SLOVAKIA a.s. 
Sladovnícka 15 
917 01 Trnava 

Domacryl  - acrylic resins, 2K cold plastics 
Domalkyd - alkyd resins 
Domemul  - water dispersions 
Domopol  - saturated polyester resins 
 
Heliomin   - amino resins 
Heliopol    - unsaturated polyester resins 
Heliovil     - vinylester resins 

Titanium dioxide 

Resins 

 
Rutil RC 82  
Rutil RC 84  
Rutil RC 813  
Rutil RC 823  
Rutil RC 833 

... spýtajte sa nás na ceny. 

... spýtajte sa nás na ceny. 
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Additives &
Specialty Products

Přehled aditiv

Smáčecí a dispergační aditiva

Aditiva upravující tekutost a rozliv
Odpěňovače a odvzdušňovače
Modifikátory reologických vlastností
Přísady proti škraloupovatění

Aditiva zlepšující adhezi
Katalyzátory, síťovadla

Sušidla, konzervanty

Additives &
Specialty Products

Charakteristika additiv

Malá množství
Zlepšují vlastnosti
Stabilizují vlastnosti
Snižují výskyt vad
Zvyšují stabilitu při 
skladování

 

Additives &
Specialty Products

Nomenklatura & legenda barev

X=  Additol®
V=  vývojový výrobek 
L=  pro rozpouštědlové (s/b) nebo kombinované systémy
W= pro vodou ředitelné (w/b) systémy
K=  Katalyzátor
U=  Aditiva pro UV tvrditelné aplikace

pro s/b systémy ( XL 480 )
pro w/b systémy ( VXW 6208 )
pro s/b & w/b systémy ( VXL 4930 )
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Additives &
Specialty Products

Smáčecí a dispergační aditiva
Technologie mletíTechnologie mletí
PŘÍMÉ MLETÍ

Základní pojivo,
Smáčecí prostředky

Žádný vliv na 
vlastnosti pojiva,

Nízká flexibilita

SRÁŽECÍ TECHNOLOGIE

Disperganty,
Surfaktanty

Velký vliv na 
vlastnosti pojiva,

Vysoká flexibilita

MLECÍ PRYSKYŘICE

Speciální pryskyřice,
Smáčecí prostředky

Malý vliv na 
vlastnosti pojiva,

Vysoká flexibilita

 

Additives &
Specialty Products

Smáčecí a dispergační aditiva

Smáčecí Smáčecí aditivaaditiva
Nízkomolekulární typy

XL 250
XL 255N

Vysokomolekulární typy

XL 260
VXL 6212
VXL 6237

Speciální produkt

VXL 6244N 
(pouze pro UP)

 

Additives &
Specialty Products

Smáčecí a dispergační aditiva
DisperDispergačnígační aditivaaditiva

Vysoce polární 

XW 330
Matné NH

Středně polární

VXW 6200
Lesklé NH

Málo polární
VXW 6208
Lesklé NH
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Additives &
Specialty Products

Smáčecí a dispergační aditiva

UniverzálníUniverzální mlecímlecí
pryskyřicepryskyřice

XW 6516

 

Additives &
Specialty Products

Smáčecí a dispergační aditiva

Interakce

ProtiProtifloflotačnítační aditivaaditiva

 

Additives &
Specialty Products

Smáčecí a dispergační aditiva
ProtiflotačníProtiflotační aditivaaditiva

XL 203

Neionogenní

Aniontové

XL 204
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Additives &
Specialty Products

AditivaAditiva zabraňujícízabraňující usazováníusazování
Organické, malý vliv na lesk

XL 270

Organické, malý vliv na lesk, neobsahují silikon

VXW 6387

Bentonitové, hlavní použití u primerů - nízký lesk

XL 280

Smáčecí a dispergační aditiva

 

Additives &
Specialty Products

Aditiva pro tekutost a rozliv

Špatné smáčení substrátu (poor wetting)
Špatný rozliv (poor leveling)
Krátery (craters)
Pomerančový povrch (orange peel)
Rybí oči (fish eyes)
Defekty při stříkání (spray-mist)
Nízký skluz (low slip)
Nízká odolnost poškození (low mar 
resistance)

 

Additives &
Specialty Products

Hlavní Hlavní druhydruhy

(Meth-)akrylové kopolymery

Silikony

Fluorované surfaktanty

Aditiva pro tekutost a rozliv
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Additives &
Specialty Products

(Meth-)akrylové kopolymery

Modaflow
AQ 3000

XW 395

Polarita

Po
vr

ch
ov

á 
ak

ti
vi

ta

Nereaktivní

Aditiva pro tekutost a rozliv

 

Additives &
Specialty Products

(Meth-)akrylové kopolymery

Reaktivní

Polarita

Po
vr

ch
ov

á 
ak

ti
vi

ta

VXW 4971

XW 390

VXW 6214

VXW 6396

Aditiva pro tekutost a rozliv

 

Additives &
Specialty Products

Silikonové typy

Povrchová aktivit
a

XL 123N

XL 125

XL 122

XW 329

VXL 4930

Aditiva pro tekutost a rozliv
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Additives &
Specialty Products

Modaflow®

Vlastnosti & charakteristiky

Zlepšují tekutost a rozliv

Neobsahují silikon

Akrylové kopolymery

Proti kráterům/rybím očím/pinholes

Aditiva pro tekutost a rozliv

 

Additives &
Specialty Products

Modaflow® typy

Molekulární 

ost

Modaflow
2100

Pryskyřice 
Multiflow

Modaflow
AQ3025

Pryskyřice 
Modaflow

Modaflow
AQ3000

Aditiva pro tekutost a rozliv

 

Additives &
Specialty Products

Povrchové napětí

Pryskyřice Pryskyřice 
ModaflowModaflow

ModaflowModaflow
21002100

XL 480XL 480

XL 490/50XL 490/50

VXW 4971VXW 4971

XW 395XW 395
ModaflowModaflow
AQ3000AQ3000

(Meth-)akryláty

Aditiva pro tekutost a rozliv
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Additives &
Specialty Products

Povrchové napětí
Silikony

XW 329XW 329 XL 122XL 122

VXL 4930VXL 4930

XL 123NXL 123N XL 125XL 125

Aditiva pro tekutost a rozliv

 

Additives &
Specialty Products

Povrchové napětí

Fluorem modifikované (meth-)akryláty

XW 390XW 390
VXW 6214 VXW 6214 VXW 6396VXW 6396

VXL 6230VXL 6230

Aditiva pro tekutost a rozliv

 

Additives &
Specialty Products

Odpěňovače a odvzdušňovače
Negativní účinky způsobené tvorbou pěny

Špatné rozemletí pigmentu
Zvětšení objemu
Puchýře
Dírky (pinholes)
Nevyhovující lesk
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Additives &
Specialty Products

Mikropěna

Makropěna

Povrch

Odpěňovače a odvzdušňovače

 

Additives &
Specialty Products

Defoamer aigainst
Macro foam

XW 372N

XW 376

VXW 6393

VXW 4973
VXW 6386

VXW 6210

VXL 4951

VXW 6392

Účinnost

ilita

Aditiva proti 
makropěně

Odpěňovače a odvzdušňovače

 

Additives &
Specialty Products

Aditiva proti 
mikropěně

VXL 6501

VXW 4926

Účinnost
VXW 4909

ilita

VXW 6500

VXW 5907

Odpěňovače a odvzdušňovače
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Additives &
Specialty Products

Modifikátory reologických vlastností

Závislost na smykovém napětí

10- 5

10 2110- 2

10- 4

10 5
10 410 3

10- 3

S - 1

Sedimentace

Doprava
Skladování

Sušení

Míchání
Třesení

Výroba
dispergování

míchadla

perlové mlýny

Aplikace
štětcem
stříkáním
válečkem

 

Additives &
Specialty Products

PUR záhustky
Pro vysoká smyková napětí

Pro střední smyková napětí

VXW 6360

VXW 6388

Modifikátory reologických vlastností

 

Additives &
Specialty Products

Výrobky

Speciální ketoxim (in-can prevence)

Speciální fenolická pryskyřice

Kombinovaný produkt

XL 297

XL 109/ 50LG

XL 197

Aditiva proti škraloupovatění
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Additives &
Specialty Products

Aditiva zlepšující adhezi

Kovové substráty
Na bázi derivátů fosforečných esterů

XL 180

XL 186

Adheze 

mezi 

vrstvami

 

Additives &
Specialty Products

Aditiva zlepšující adhezi

Plastové substráty

Flash primer

VXL 4950

 

Additives &
Specialty Products

Katalyzátory

Na bázi neblokovaných kyselin

Anorganické kyseliny Organické kyseliny

XK 406N

XK 381

VXK 6378

XK 350
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Additives &
Specialty Products

Katalyzátory

Blokované sulfonové kyseliny

Vy
pa

lo
va

cí
 

te
pl

ot
a

XW 335
VXK 6364

VXK 6395

VXK 6357

 

Additives &
Specialty Products

Katalyzátory

PUR- systémy

Obsahující cín

VXK 6365

 

Additives &
Specialty Products

Sušidla

Pro urychlení síťující reakce u 
systémů zasychajících na vzduchu

Primární sušidla: Co, Mn, Fe

Sekundární sušidla: Zn, Ba, Ca

Koordinační sušidla: Zr

 



 

 527

Additives &
Specialty Products

Sušidla

Kombinovaná sušidla

VXW 6206
(Co, Li, Zr)

neobsahují NPE

VXW 4952
(Co, Mn, Zr)
pre-emulzní

VXW 4940
(Co, Ba, Zr)
pre-emulzní

VXW 6240
(Co, Ba, Zr)
koncentrát

 

Additives &
Specialty Products

Konzervanty

Klasifikace

Fungicidy
Biocidy

Algicidy

Baktericidy

 

Additives &
Specialty Products

Konzervanty

Výrobky
VXW 6370

(Film)

VXW 6372
(Film)

VXW 6371
(In-can)

 





 
 

BENTONE DE 140405 
The information in this publication is intended to serve as guide but is not necessarily complete and is given without warranty. We
recommend all users to determine the suitability of our products for their intended uses and caution them to comply with statutory
obligations and to avoid infringing rights of third parties. We encourage users to contact us to discuss problems involving our
products in order to facilitate their use. 

 

1

 
Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. 
Salzburg – Baden – Budapest – München - Warschau 

 
A - 5020  Salzburg  
Münchner Bundesstraße 121                                 

  +43 (0) 662 / 43 15 41-0 
   +43 (0) 662 / 43 15 41-20 
 Salzburg@poro.at 

www.poro.at 
 
A-2500 Baden bei Wien 
Wiener Straße 89 

 +43 (0) 2252 / 82 8 70-0 
  +43 (0) 2252 / 82 8 70-14 
 Baden@poro.at 

 
PORO Additive Praha  

 +420 (2) 74 02 10-56  
  +420 (2) 74 02 10-69 
 Praha@poro.at 

 

Dipl.-Ing. Peter Cagan  
 +43 (0)664 / 434 0 265  
 Peter.Cagan@poro.at 

BENTONE® DE 
 
BENTONE DE rheological 
additive is a special processed 
hectorite clay gellant modified 
for easy dispersion designed 
for the aqueous architectural 
coatings market. 
Its fine particle size and unique 
beneficiation provides easy 
incorporation without the need 
for excessively high shear 
forces. 
 

PORO
®

 
 
 
SALES INFORMATION SHEET 
 
BENTONE® DE 
A refined hectorite clay thickener modified for 
easy dispersion to be used in aqueous 
architectural coating formulations 
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