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NÁTĚROVÉ HMOTY V ČESKÉ REPUBLICE NA PRAHU TŘETÍHO 
TISÍCILETÍ 

 

COATINGS IN CZECH REPUBLIC AT THE BEGINNING OF THE THIRD 
CENTURY 

 
Jan Bandžucha, Igor Ferenčíkb 
a Barvy a laky Hostivař, a.s., b Synpo a.s. Pardubice, Česká republika 

 
Summary 

This paper describes paint industry in Czech Republic during last 15 
years. Data about production, consumption, import and export the 
coatings in Czech republic are given. Discussion about problems of future 
trends in the Czech coatings market. 
Key words: Cotings, production, market 

 
 

Úvod 

Máme-li popisovat trh s nátěrovými hmotami, musíme si nejprve položit otázku 

co je to vlastně ta nátěrová hmota. Odpověď na ni není zcela jednoduchá. 

Klasická definice nám říká, že nátěrová hmota se skládá ze tří složek – pojiva, 

rozpouštědla a aditiv. Zároveň se připouští, že naprosto nezbytnou složkou je pojivo, 

které v zásadní míře určuje vlastnosti nátěru. Obecně je pojivo látka organického či 

anorganického původu, schopná za určitých podmínek přecházet bez výrazných 

objemových změn ze stavu plastického nebo viskózního do stavu pevného. Spojuje 

mezi sebou částice pigmentů a plniv s podkladem a vytváří tím hotový nátěr.  

Díky této definici jsou pojivy nejen látky vyloženě klasické (oleje, modifikované 

oleje, šelak) a standardní polymerní (polyakryláty, epoxidy, polyestery, polyurethany, 

alkydy apod), ale i anorganická (vodní sklo, cement, vápno) a organická (asfalty, 

dehty). 

Mimo této „klasické“ definice nátěrových hmot se v současné době prosazuje 

hledisko použití. Podle této definice je důležité konkrétní předpokládané použití a 

užitné vlastnosti. Použití pojivové báze je v této definici druhořadé. Rozhodující jsou 

předpokládané vlastnosti nátěrů v různých segmentech trhu. 
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Nejvýrazněji se tento trend projevuje ve statistikách USA. Třídění podle 

konečné spotřeby zavádí v Evropě organizace CEPE. Tradiční třídění podle klasické 

definice (pojiv) je používáno v Německu. Méně specifikované jsou přehledy ve 

Francii a Velké Británii. 

Pokud přijmeme široký pohled klasické definice na námi probíranou 

problematiku počet výrobců nátěrových hmot se výrazně zvýší a rovněž objem takto 

definovaných hmot bude výrazně vyšší. 

 

Charakteristika trhu NH 

Máme-li charakterizovat aktuální stav výroby nátěrových hmot v ČR lze toto 

učinit vlastně jedním slovem – roztříštěnost. Proč? Je to zajímavé, ale je to dáno 

„historickým“ vývojem po roce 1990. Prvním faktorem byla až do nedávné doby 

téměř úplná absence zahraničního kapitálu v tomto výrobním segmentu. Druhým pak 

snaha mnoha lidí ať už více či méně úspěšně vyrábět nátěrové hmoty. Výsledkem je 

existence více jak sta výrobců velmi rozdílných velikostí. Přitom je třeba si uvědomit, 

že s výjimkou výrobců v oblasti typické „stavařiny“ a firmy HOB Prima u nás 

neexistují velcí, ba ani střední výrobci nátěrových hmot. Produkce i těch největších 

firem nedosahuje ani hodnoty 10 kt ročně.  

Velký počet firem jsou tzv. minivýrobci. Jsou to malé firmy, mnohdy doslova 

s pár zaměstnanci (1 až 5 lidí), které byly před lety přehlíženy a ti velcí jim hanlivě 

říkali a dodnes mnohdy říkají „garážisti“. Drtivá většina firem působících v oboru má 

dnes méně než 25 zaměstnanců.  

 
Tab. 1 Struktura firem vyrábějících NH podle počtu zaměstnanců v ČR.  

Počet 
zaměstnanců méně než 5 5 – 25 více než 25 

Četnost  67 % 23 % 10 % 

Pramen: ČSÚ a vlastní šetření 

 

Přesto nelze tyto firmy v žádném případě podceňovat. Ve většině případů mají 

velmi solidní vybavení a rovněž technickou kvalitou výroby se většinou neliší od těch 
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největších hráčů na našem trhu. Díky své pružnosti dokáží daleko lépe vyhovět 

potřebám zejména regionálních zákazníků, na které jsou často navázáni. Pro 

ilustraci možností minivýrobců uvádíme příklad jedné firmy, kdy jeden člověk (majitel, 

zásobovač, dělník...) dokáže za rok vyrobit a odplnit ca 200 t nátěrových hmot. Jedná 

se možná o extrémní případ, který nicméně ukazuje na vynikající produktivitu práce 

některých lidí působících v oblasti výroby nátěrových hmot. Udržení výroby v těchto 

malých podnicích je umožněno zřejmě následujícími faktory: nízké mzdové náklady, 

zvládnutí požadavků na ekologii, dobrá spolupráce s dodavateli surovin, rychlé 

zavedení tónování ve výrobě i prodeji. 

Malá velikost našich výrobců vynikne ve srovnání s některými předními 

Evropskými výrobci NH. 

 

Tab. 2 Charakteristika některých předních Evropských výrobců NH (2003). 

Firma Stát pořadí 
Prodeje 
(mil. Euro) 

Počet 
zaměstnanců 

Akzo Nobel Holandsko 1 5233 29400 
ICI Velká Britanie 2 3090 15610 
SigmaKalon Holandsko 4 1700 10400 
Tikkurila Finsko 10 440 2300 
Yasar Turecko 14 200 2100 
Meffert SRN 16 195 810 
CIN Portugalsko 18 173 1099 
Sto SRN 20 152 3840 

Pramen: ECJ 

 

Vývoj výroby  

Popsat výrobu nátěrových hmot v ČR je nesmírně složitý problém. Zásadní 

dostupné práce v tomto oboru chybí. Pokud pomineme snahu některých firem popsat 

si trh v určitých segmentech pro svou potřebu, lze vycházet pouze z dat ČSÚ. Zde 

lze vycházet z odvětvové klasifikace ekonomických činností OKEČ 24.3. Tento 

sektor zahrnuje výrobu: 

• nátěrových hmot, fermeží, emailů a laků 

• připravených pigmentů, plnidel a barev, výrobu frit a glazur, keramických potahů a 

podobných přípravků 
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• tmelů 

• těsnění a vícesložkových plnidel a podobných nežáruvzdorných náplňových a 

krycích preparátů 

• organických směsných rozpouštědel a ředidel 

• tiskařských černí 

 

Tato charakteristika je z našeho pohledu na jednu stranu příliš široká, protože 

zahrnuje i výrobní činnosti, které nás při sledování oboru NH nezajímají a na druhou 

stranu nepostihuje podle našeho názoru zcela oblast tzv. stavební chemie. Navíc 

není zcela jasné do jaké míry tato statistika postihuje ony dříve zmíněné minivýrobce.  

Pokud vyjdeme z našeho dlouhodobého průzkumu, můžeme odhadnout 

výrobu NH v ČR (za dobu její existence) takto:  

 

Tab. 3 Odhad výroby (kt) NH v České republice v letech 1992 až 2005. 

Rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Výroba 95 90 80 72 70 74 74 
Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Výroba 80 89 97 100 109 117  

Pramen: Vlastní šetření 

  

Zjištěná data ukazují na významný pokles výroby v devadesátých letech, 

spojený s otevřením hranic a zrušením obchodních bariér. Výroba se 

vzpamatovávala celé desetiletí, a v podstatě až příchod nových firem zejména 

z oblasti stavební chemie ji dokázal pozvednout na úroveň z počátku devadesátých 

let. 
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Vývoj dovozů NH v ČR 

Pokud se týká dat z oblasti dovozu a vývozu nátěrových hmot je situace 

daleko příznivější. Stačí znát příslušná čísla celních nomenklatur. V našem případě 

se jedná o HS (4) 

- 3205 – laky barevné 

- 3208 – barvy a laky nátěrové založené na polymerech 

- 3209 – barvy a laky nátěrové ostatní založené na polymerech 

- 3210 – barvy a laky nátěrové ostatní pigmenty vodní 

Pokud se jedná o oblast stavební chemie jde o HS (6) 

- 321490 přípravky nežáruvzdorné k povrchové úpravě fasád, stěn, podlah, stropů 

Pokud se jedná o NH na bázi asfaltu jedná se o HS (6) 

- 680790 – výrobky z asfaltu nebo podobných materiálů ostatní 

V internetové databázi ČSÚ byla nalezena následující data. 

 

Tab. 4 Dovoz a vývoz NH v ČR (kt). 

Rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Dovoz  29 34 41 46 50 50 

Vývoz  13 22 27 24 22 17 

Saldo  - 16 -12 -14 -22 -28 -33 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Dovoz 51 58 60 63 67 68  

Vývoz 13 14 12 11 10 11  

Saldo -38 - 44 - 48 - 52 - 57 - 57  

Zdroj dat: ČSÚ a archiv autorů 

 

Z dat je zcela zřejmý postupný rozklad výroby nátěrových hmot, zejména 

okolo roku 2000. Vždyť saldo v této době narostlo na více než dvojnásobek (mezi 
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léty 1996 a 2002). V posledních letech lze naopak vysledovat tendenci zvolňování 

výše dovozu stabilizaci salda. Toto je s největší pravděpodobností dáno nasyceností 

trhu. Vliv rostoucích vývozů můžeme naopak zcela vyloučit, protože exportní 

schopnost našich výrobců je trvale nízká a v podstatě od roku 1999 se drží mezi 11 

až 13 kt ročně. Tato trvalá neschopnost našich výrobců nás sice nepřekvapuje, je ale 

nicméně zarážející, protože ve srovnání s vyspělými státy EU jsme v tomto ohledu 

raritou. S největší pravděpodobností je to dáno těmito faktory: 

1. Nepřítomností (míníme tím výrobní provoz) silného zahraničního výrobce 

v naší zemi. 

2. Naši výrobci mají s největší pravděpodobností dost starostí na našem trhu a 

neoplývají příliš velkou ochotou „plýtvat“ silami na zahraničních trzích. 

3. Nízká kapitálová síla našich převážně malých výrobců. 

4. Významný vývoz je reálný pouze do východní Evropy. Ale ani zde není 

jednoduchá situace, protože na těchto trzích už jsou pevně uchyceny silné 

koncerny AKZO, Tikkurila, ICI, Becker apod. 

 

Na okraj této problematiky je nutno podotknout, že někteří naši výrobci volili cestu 

kapitálové expanze a mají už své zahraniční výrobní „dcery“ a další je připravují, 

nebo o nich minimálně uvažují. 

 

Spotřeba nátěrových hmot v ČR 

Z takto získaných dat lze posléze dovodit i spotřebu nátěrových hmot v ČR. 

Vědomě upozorňujeme na dvě úskalí se kterými je tento odhad spojen. Prvním 

úskalím je otázka tzv. reexportů. Např. přesun nátěrových hmot vyrobených v ČR na 

Slovensko a posléze jejich případný opětovný prodej v ČR. Druhým úskalím je 

případná chyba zjišťování velikosti výroby jednotlivých firem. 
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Tab. 5 Odhad spotřeby NH v ČR v letech 1992 až 1995. 

Rok 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Výroba 95 90 80 72 70 74 74 
Saldo n.a. 16 12 14 22 28 33 
Spotřeba n.a. 106 102 86 92 102 107 
Meziroční 
nárůst 
(%) 

- n.a. - 3,8 - 15,7 +7,0 +10,9 +4,9 

 

Tab. 6 Odhad spotřeby NH v ČR v letech 1999 až 2005. 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Výroba 80 89 97 102 109 117  
Saldo 38 44 48 52 57 57  
Spotřeba 118 133 145 154 165 174  
Meziroční 
nárůst 
(%) 

+ 10,3 +12,7 +9,0 + 6,2 + 7,1 + 5,4  

 

Že takto dovezená spotřeba nátěrových hmot v ČR má svoji vypovídací 

schopnost lze dokumentovat spojitostí poklesu spotřeby výroby v polovině 

devadesátých let, kdy spotřeby z roku 1996 bylo dosaženo až v roce 1998. A dále 

dramatického růstu po roku 2000, který je velmi významně podpořen až donedávna 

stálým růstem stavební výroby, jako významného spotřebitele. European Coting 

Journal uvádí průměrnou spotřebu (per capita) v ČR (2002) 12 l, z námi získaných 

dat vychází 15 kg. 

Ze získaných dat lze dále učinit s jistou pravděpodobností závěr, že i při 

stávajícím růstu dochází k postupnému nasycení trhu, protože tempo růstu spotřeby 

postupně, ale nezadržitelně klesá. 

 

Prognóza dalšího vývoje výroby NH v ČR 

A jaký osud přinese výrobcům nátěrových hmot následující dekáda? Tato 

předpověď je ošidná. Můžeme pouze konstatovat, že rozvojové trendy v ČR budou 

obdobné s ostatními zeměmi EU. Před výrobci nátěrových hmot budou stát dvě 

základní skupiny problémů – ekonomika a legislativa, které se budou vzájemně 

ovlivňovat. 



 10

Z ekonomického úhlu pohledu lze očekávat další růst mzdových nákladů i 

nákladů na energii a nákladů na nákup surovin, které bude nutno promítnout do růstu 

cen. Případné dovozy i vývozy pak může významně ovlivnit stále posilující koruna. 

Zde bude na malých výrobcích, aby hledali úspory například ve sdružování pro 

zabezpečení společného zásobování a marketingu . 

Do popředí jednoznačně vystoupí otázka ochrany životního prostředí a to ve 

své dvojí podobě. Jednak jako legislativní tlak EU a na druhé straně postupně 

rostoucí uvědomění všech občanů (zákazníků) o ochraně svého životního prostředí.  

V současné době se postupně řeší nejen otázka snižování obsahu aromátů 

v nátěrových hmotách, ale zejména snižování obsahu těkavých organických látek jak 

v rozpouštědlových, tak i ve vodouředitelných nátěrových hmotách. V blízké 

budoucnosti lze očekávat dopady schválené směrnice REACH. I když zde se jedná 

zejména o výrobce surovin pro výrobu nátěrových hmot, může omezení, případně 

zastavení výrob některých běžně používaných surovin pro NH nastolit velmi obtížně 

řešitelné formulační problémy v nátěrových hmotách. 

Ve vzdálenější budoucnosti lze očekávat jednak tlak problematiku odpadů 

v oblasti NH, kterou podle našeho názoru pocítí zřejmě výrazně oblast 

vodouředitelných NH a dále snahu o stále větší zapojování přírodních obnovitelných 

surovin do procesu výroby nátěrových hmot. V této oblasti lze s největší 

pravděpodobností dosáhnout významného pokroku použitím geneticky 

modifikovaných rostlin. 

Je třeba si však uvědomit, že každý pokrok něco stojí. Obáváme se, že 

výsledkem všech postupných změn ke kterým budou dotlačeni výrobci nátěrových 

hmot v konečném efektu pocítí spotřebitelé na výrazně vyšší ceně produktu. Na nás, 

výrobcích nátěrových hmot, je, aby byl tento trend vyvážen co nejvíce možným 

kvalitativním přínosem, tj. růstem kvality dodávaných nátěrových hmot.  
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PROBLÉMY SPOJENÉ S OCHRANOU POMOCÍ NÁTĚRŮ OCELOVÝCH 
POVRCHŮ VYSTAVENÝCH ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM 

 

PROBLEMS CONNECTED WITH  PROTECTION OF STEEL SURFACES  
BY COATINGS EXPOSED TO ATMOSPHERIC EFFECTS 

 
Jaroslava Benešová1,  Miroslav Svoboda1), Jaroslav.Jarušek2) 

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

Pod pojmem ocelové povrchy jsou v tomto příspěvku míněny ocelové stožáro-

vé a mostní konstrukce, potrubní mosty, krytiny a jiné ocelové povrchy chráněné  

organickými povlaky a zhotovenými z nátěrových hmot zasychajících za běžných 

atmosférických podmínek. Ocelové stožárové, mostní a podobné  konstrukce vybu-

dované v minulosti měly předpokládanou životnost padesát až sto let a některé i 

mnohem delší, jako na příklad světoznámá Eiffelova věž. Pro ochranu proti atmosfé-

rickým vlivům byly a jsou tyto konstrukce chráněny organickými povlaky. Organické 

povlaky používané v minulosti i současné se tak dlouhou životností  nevyznačují. Je 

proto nutné je za určitou dobu obnovit, aby chráněná ocelová konstrukce mohla 

dlouhodobě plnit svoji funkci pro niž byla určena. 

S ohledem na ekologické požadavky jsou pro ochranu kovových povrchů a ta-

ké pro obnovovací údržbové nátěry upřednostňovány zejména vysokosušinové a 

vodou ředitelné materiály. Příspěvek je věnován problémům ochrany ocelových po-

vrchů a sledování poškození ochranných povlaků při urychlených zkouškách a při 

jejich vystavení vlivům atmosféry v přírodních podmínkách. Cílem je získání údajů o 

ochranných vlastnostech povlaků pro  možnost predikce jejich chování v těchto pod-

mínkách na základě urychlených laboratorních zkoušek. 

Mnoho pracovníků si neuvědomuje příčinu související se snížením doby 

ochranné  účinnosti organických povlaků po odstranění v sedmdesátých letech ze 

základních nátěrů  pigmentů na bázi olova1. V minulosti přítomnost  těchto pigmentů  

způsobovala, že rozpustné soli přítomné na kovovém povrchu, zejména v korozních 

produktech, nebyly aktivní. Hlavními druhy rozpustných solí, které se vyskytují na 

natíraném ocelovém  povrchu jsou chlorid sodný, síran sodný, chlorid manganatý,  
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síran manganatý, chlorid vápenatý, dusičnan amonný a soli obsažené 

v anorganických hnojivech. 

Značné poškození údržbového organického povlaku vzniká při jeho zhotovení 

na povrchu kontaminovaným rozpustnými solemi 2. Poškození se projevuje vznikem 

puchýřků, rzi, hrbolky  anebo ztrátou přilnavosti k podkladu. Poškození vyvolá již ma-

lé množství kontaminujících látek nebo korozního produktu podél  hranic zrn krystalů 

na ocelovém povrchu a to i v případě otryskávání až k bílému kovu. Kontaminace 

chloridy je rozhodující v mořských podmínkách (u nás je v okolí používaných posy-

pových solí v zimním období). Chloridový anion je nejvíce nebezpečný, protože může 

snadno migrovat pod nátěrem. Roztok obsahující chloridy se vyznačuje vysokým 

osmotickým tlakem, což přispívá k difúzi vody, ztrátě přilnavosti a puchýřkování nátě-

ru. Otryskávání není příliš vhodný způsob pro odstranění rozpustných solí 

z ocelového povrchu. Také vysokotlaké čištění pouhým vodným paprskem nevede 

k výraznému odstranění rozpustných solí z ocelového zarezavělého povrchu. Zlep-

šení se dosáhne přídavkem do vody kolem 1 % hm. prostředku, který umožňuje lepší 

jejich odstranění. O tomto prostředku není však uvedená bližší informace ani vysvět-

len mechanismus jeho účinku3. 

Chloridy kontaminující ocelový povrch jsou též obsaženy ve rzi a mikroskopic-

kých prohlubních na povrchu kovu, které se neodstraní ani otryskáváním. Doporuču-

je se maximální hodnota kontaminujících chloridů 5 - 25 µg/cm2. Chloridy, které zů-

stanou po otryskávání v mikropórech se mohou  odstranit úpravou povrchu kyselinou 

fosforečnou. Vhodným způsobem je použití, při čištění vodním paprskem, přídavků   

zajišťujících snížení pH vody vodného paprsku. Je nutno mít stále na zřeteli, že roz-

pustné soli, jako jsou sírany obsažené ve rzi, nejsou po zarezavělém povrchu rozptý-

leny rovnoměrně, ale vytvářejí hnízda (aglomerace). Síranová hnízda byla zdoku-

mentována a prostudována4). Na znalostech o charakteru síranových hnízd lze vy-

světlit příčinu proč čištění zarezavělého ocelového povrchu, které vede k odstranění 

korozních produktů a starých nátěrů dochází k zadržování na něm  rozpustných síra-

nů, což se zlepší aplikací kyseliny fosforečné. Tato hnízda jsou překryty hydroxido-

vou membránou5),  která brání vymývání z nich síranů vodou6. 

Lze tedy říci, že přídavkem kyseliny fosforečné do vody používané pro čištění 

vodním paprskem se vytvoří podmínky pro narušení hydroxidové membrány a od-

stranění z ocelového povrchu rozpustných síranů obsažených v aglomeracích. Je 
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možné, že přídavek kyseliny fosforečné do vody používané pro čištění vodním pa-

prskem společně s eventuálně přidanou  povrchově aktivní látkou,  povede k lepší 

smáčivosti ocelového zarezavělého povrchu  a tím umožní ještě lépe jej připravit pro 

zhotovení základního nátěru. Je vhodné poznamenat, že všechny druhy rozpustných 

solí, které se mohou vyskytnout na ocelovém povrchu nevyvolávají korozi ocelového 

podkladu a poškození nátěrů stejně intenzivně. To potvrzují zkoušky7 provedené s  

rozpustným solemi zaměřenými na stanovení stimulace koroze oceli a jejich vliv na 

poškození nátěru. Ocelové vzorky byly namáčeny do roztoku solí o koncentraci 0,1 

M a 0,01 M  na dobu 5 minut a pak vysušeny při teplotě 60 °C a opatřeny polyureta-

novým  nátěrem  a alkydovým nátěrem o tloušťce 20 mikrometrů. Poté byly vzorky 

vystaveny působení 100 % relativní vlhkosti na dobu 7, 14, 28 a 42 dnů. Značný vliv 

na korozi oceli mají NaCl, NH4Cl, Na2SO4 , Na2SO3 a FeSO4. Vliv NaCl je však o něco 

menší než vliv NH4Cl, Na2SO4 a Na2SO3. Vliv FeSO4 je o něco větší než vliv přede-

šlých třech solí. Dusičnan sodný a dusičnan amonný podporují výrazně puchýřkování 

nátěrů. V menší míře ovlivňují korozi ocelového podkladu. Chlorid zinečnatý nevyka-

zuje žádný vliv na korozi pod nátěry a vykazuje dokonce určitý inhibiční účinek na 

korozi ocelového podkladu. Pomocí instrumentální analýzy bylo prokázáno, že vodí-

kové vazby (můstky) vznikají mezi molekulami vody a C= O skupinami povlaku. Voda 

pak proniká povlakem mnohem rychleji než kyslík. Čištění ocelového povrchu vod-

ním paprskem před zhotovením údržbových nátěrů však má význam, jak ukazují na-

příklad výsledky inspekční prohlídky mostu Quebec Bridge po 5 letech po čištění 

vodním vysokotlakým paprskem a ultra vysokotlakým vodním paprskem8. 

Požadavek pro čištění vysokotlakým vodním paprskem celé konstrukce zahr-

noval čištění ultra vysokotlakým vodním paprskem všech korozí poškozených míst. 

Poté následovalo zhotovení ochranného povlaku. Vrstvy rzi  byly  odstraněny. Přilna-

vý starý nátěr obsahující olovnaté složky byl ponechán. Vyžadovala se taková odol-

nost nátěru, aby nátěr vykazoval po dvou letech a pěti letech stupeň 9. Nátěr je po 

pěti letech v dobrém stavu.  

Pro ochranu ocelových povrchů vystavených atmosférickým vlivům je snaha 

využít pro nové a údržbové povlaky nátěrové systémy z vodou ředitelných nátěro-

vých hmot. Rozšíření těchto materiálů pro ochranu povrchu ocelových konstrukcí 

stojí v cestě několik, zatím plně nezvládnutých problémů. Nátěry z vodou ředitelných 

nátěrových hmot na bázi disperzních pojiv, což jsou většinou akrylátová a styren-
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akrylátová pojiva, vyžadují pro vytvoření  nátěru, který je sice velmi rychle zaschlý, 

avšak potřebuje delší čas na dokončení vnitřních pochodů, které vedou k vytvoření 

souvislého povlaku, než je tomu v případě nátěrů z běžných rozpouštědlových nátě-

rových hmot. Dle některých názorů je to přibližně dva měsíce9. To však nelze vždy 

plně akceptovat pro nátěry objektů vystavených již v průběhu zhotovování povlaků 

stíženým provozním podmínkám. V čerstvém stavu jsou tyto nátěry snadno propust-

né pro vodu, která je nutnou podmínkou pro vznik a průběh koroze podkladu pod 

nátěrem. Vzhledem k tomu, že vodou ředitelné nátěrové hmoty jsou založeny na 

různých druzích pojiv, která jsou v podstatě blízká pojivům obsaženým 

v rozpouštědlových nátěrových hmotách, je také propustnost povlaků z různých vo-

dou ředitelných nátěrových hmot pro vodní párů různá. Je proto nutno při navrhování 

nátěrových systémů z vodou ředitelných nátěrových hmot vycházet z komplexních 

znalostí konkrétních materiálů. Je nutno mít na zřeteli, že jediné v čím se tyto materi-

ály navzájem shodují je, že se mohou být ředěny vodou. 

Zkoušky uskutečněné s nátěry z disperzních vodou ředitelných nátěrových 

hmot ukazují, že při vystavení atmosférickým vlivům dochází k „dozrávání,“ což vede 

ke zvýšení jejich ochranné účinnosti10. Zkoušky byly provedeny tak, že část nátěrů 

byla vystavena účinkům atmosféry a postupné odběry vzorků byly použity  pro určení 

stavu podkladu a pro stanovení odolnosti v neutrální solné mlze a kondenzační ko-

moře. Při těchto zkouškách bylo zjištěno, že čím byla delší expozice (až do určité 

limitní doby)  vzorků na atmosféře, tím vyšší byla odolnost při laboratorních zkouš-

kách. Bylo sledováno korozní napadení podkladu po odstranění nátěru. Korozním 

zkouškám byly podrobeny vzorky kondicionované po dobu až 12 měsíců v laboratoři 

a také vystavené stárnutí působením vyšší teploty nebo také střídavým působením 

vody. Provedené zkoušky poukázaly na význam „dozrání“ nátěrů z disperzních nátě-

rových hmot. Jedním z prvních požadavků vedoucích ke kvalitním nátěrům z vodou 

ředitelných nátěrových hmot  je zaručení dokonalé čistoty natíraného povrchu. Vodou 

ředitelné materiály jsou mnohem více citlivé na některý druh a to i nepatrného zne-

čištění jako  jsou  například mastnoty, než nátěrové hmoty obsahující organická roz-

pouštědla (organické těkavé látky – VOC). Vyšší stupeň znečištění ocelového po-

vrchu mastnotami se negativně projeví již při zhotovování základních nátěrů z vodou 

ředitelných nátěrových hmot. Vznikají jasně viditelná místa nepokrytá dokonale nátě-

rem (nátěrovou hmotou). Nepatrné znečištění se při zhotovení základního nátěru se  
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neprojeví ihned. Zakládá však podmínky pro sníženou jeho přilnavosti, která vede při 

vystavení účinkům atmosféry k zjevnému podkorodování, zejména od místního po-

škození nátěru a ve vlhkém prostředí ke snadnému vzniku puchýřků. To potvrzují 

zkoušky vystavení vzorků nátěrů z běžných disperzních nátěrových hmot V 2043 + 

V 2044 na různě odmaštěném a upraveném ocelovém povrchu. Tloušťka nátěrových 

systémů byla kolem 55 mikrometrů. 

Obrázky znázorňují vzhled nátěrů po pětileté expozici na atmosférické korozní stani-

ci.  

 
Obr.1 Vzorek č.1X – úprava povrchu před zhotovením nátěru –odmaštění v trichlorethylenu 
a v etanolu. 

 
Obr.2 Vzorek č.2Y - úprava povrchu před zhotovením nátěru – odmaštění v trichlorethylenu 
a v etanolu a alkalické odmaštění pomocí lázně z  přípravku Synalod 86. 
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Obr. 3 Vzorek č.3Z – úprava povrchu před zhotovením nátěru – odmaštění v trichlorethylenu 
a etanolu, alkalické odmaštění pomocí lázně z přípravku Synalod 86 a fosfátováno v lázní 
zinečnatého fosfatizačního přípravku 

 

Laboratorní hodnocení odolností vzorků nátěrů metodou arktického zkušební-

ho cyklu zachycuje tabulka 1. Z této tabulky je vidět, že odolnost při zkouškách obou 

základních druhů nátěrů tj. nátěrů z vodou ředitelné nátěrové hmoty a 

z rozpouštědlové nátěrové hmoty je významně ovlivněna úpravou podkladového ko-

vu.  

Arktický zkušební cyklus propracovaný v minulosti ve  SVÚOM, popsaný ve 

výzkumné zprávě SVÚOM 1/88 je následující: 

                 kondenzační komora s SO2  ……… 24 h (ČSN 03 8130) 
                 termostat + 50  …..…………………   7 h 
                 mrazicí box  - 50 °C ………………. 16 h 
                 manipulační prostoj  ……………….   1 h 

 

K tomuto zkušebnímu cyklu lze mít kritickou připomínku v tom smyslu, že bylo 

by pravděpodobně výhodnější ponechat vzorky v termostatu s teplotou   + 50 °C po 

dobu 16 hodin  a v mrazícím boxu s teplotou  - 50 °C po dobu 7 h a mrazící box za-

řadit za kondenzační komoru. Srovnávací zkoušky s použitím uvedeného cyklu a 
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cyklu s jiným střídáním teplot neprokázaly však podstatné rozdíly  ve výsledcích 

zkoušek. 

 

Tab. 1 Výsledky hodnocení odolnosti vzorků nátěrů z vodou ředitelných nátěrových 
hmot (V 2043/0840 + V 2044/1000) a rozpouštědlových alkydových nátěrových hmot 
(S 2016/0110 + S 2013 /1000) metodou arktické cyklové zkoušky. Byly použity 3 
stejné vzorky. 

Poř.č. Nátěrový sys-
tém 

Tloušťka 
nátěrů, 
µm 

1Z 2Y 3Z Počet 
cyklů 

D Koroze 

1 V2043 + V2044 60 - 70 + - - 35 P1 0 
2 dtto 60 - 70 + + - 35 P2 0 
3 dtto 70 - 80 + + + 35 0 0 
4 S2016 + S2013 100 - 120 + - - 1(x) R 100 % 0 
5 dtto 100 - 105 + + - 1 (y) R 100% 0 
6 dtto 100 - 120 + + + 35 0 0 

 
Poznámky k tabulce 1: 1X, 2Y, 3Z – odmaštění ocelových vzorků před zhotovením 

nátěrů. V případě 3Z je ještě zařazeno fosfátování v zinečnaté fosfatizační lázni. 

D, E – stav vzorků po zkouškách (D – puchýřky P, rozpraskání R, koroze 0 – bez 

korozního napadení) P1 – puchýřky v okolí řezu, P2 – méně než v případě P1. 

(x) – obrázek 4 znázorňuje poškození nátěrů. Stejné poškození je též v případě (y). 

Podobné vzorky byly podrobeny cyklové zkoušce, která zahrnovala vystavení 

vzorků působení prostředí kondenzační komory s SO2 po dobu 8 h, ponor vzorků na 

dobu cca 1 minuty do 3 % Na2SO4 a poté 16 hodin vystavení vorků prostředí labora-

toře. Získané výsledky jsou zachyceny v tabulce 2. 
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Obr. 4 Na obrázku  je zachycen vzhled nátěrového systému odpovídající vzorku poř. č. 4 po 
jednom arktickém cyklu.  U vzorků tohoto typu bez řezu nedošlo k poškození. 

 

Tab. 2  Výsledky hodnocení odolnosti nátěrů z vodou ředitelných nátěrových hmot a 
rozpouštědlových alkydových nátěrových hmot. Zkouška zahrnovala 89cyklů. Byly 
použity 3 stejné vzorky. 

Poř.č. Nátěrový sys-
tém 

Tloušťka 
nátěrů,µm

A B C Koroze v okolí 
řezu, mm2 

1 V2043 + V2044 65 + - - 977 
2 dtto 65 + + - 453 
3 dtto 64 + + + 187 
4 S2016 + S2013 101 + - - 1480 
5 dtto 105 + + - 793 
6 dtto 116 + + + 353 

 

Z provedených zkoušek je vidět, že stupeň odmaštění ocelového povrchu do-

plněný o fosfátovou vrstvičku má pro nátěry z vodou ředitelných nátěrových hmot  a 

také rozpouštědlových nátěrových hmot  pro  jejich ochranné vlastnosti rozhodující 

význam. Zde plně platí rčení, že na dokonale upraveném kovovém povrchu horší 

nátěrový systém poskytne lepší ochranu, než lepší nátěrový systém na nedokonale 

upraveném kovovém povrchu. Pro úplnost je vhodné poznamenat, způsoby před-

běžné úpravy B a C uvedené v tabulce 2  lze uplatnit hlavně v sériové výrobě. 
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Praktické zkušenosti s aplikací nátěrů z vodou ředitelných nátěrových hmot a 

výsledky atmosférických zkoušek takovýchto nátěrů na atmosférických korozních 

stanicích poskytují cenné poznatky pro korelaci laboratorních zkoušek,  případně pro 

propracování nových laboratorních zkušebních metod.Výsledky některých  laborator-

ních zkoušek s nátěry z vodou ředitelných nátěrových hmot a nátěrů 

z rozpouštědlových nátěrových hmot často vyznívají v neprospěch nátěrů z vodou 

ředitelných nátěrových hmot. Naproti tomu závěry získané pomocí atmosférických 

korozních stanic mívají opačný charakter. Do značné míry to ukázaly provedené cyk-

lové laboratorní zkoušky. Tak například vrchní bílý nátěr  z běžného dlouhého  pen-

taerytritolového  alkydu o tloušťce kolem 25 mikrometrů po pětileté expozici na atmo-

sféře téměř celý zmizí, kdežto  nátěr z disperzní akrylátové nátěrové hmoty buď si 

zachoval výchozí hodnotu své tloušťky,nebo, což jak se zda je častější případ jeho 

tloušťka se zvětší.  To ukázalo studium destrukce organických pojiv atmosférickými 

vlivy uskutečňované ve Výzkumném ústavu nátěrových hmot pracovní skupinou pod 

vedením Ing.K.Řeháčka. S  tím byly v souladu též výsledky hodnocení zkoušek nátě-

rů vystavených atmosférickým vlivům uskutečněné ve SVÚOM a publikovaná  práce, 

která se opírá o vystavení nátěrů na pozinkovaném ocelovém povrchu různé pojivo-

vé báze účinkům atmosféry  po dobu 10 let, jak to ukazuje11 následující tabulka 3. 

Výchozí hodnota přilnavosti v případě akrylátového nátěrového systému se 

snížila na obou stranách vzorku (vystavené přímému působení atmosféry tj. lícová 

strana a odvrácena strana) z 5 MPa na 3 MPa. U nátěrového systému s vrchním al-

kydovým nátěrem se snížila z výchozí hodnoty 2 MPa na 0 (přední  strana) a 0,75 

MPa (odvracená strana vzorku). Chlorkaučukový nátěrový systém vykázal změnu 

z výchozí hodnoty 1 MPa na 0 (přední  a odvracená strana). Nátěrový systém epoxi-

dový se železitou slídou měl výchozí hodnotu přilnavosti 3 MPa a po 10 leté zkoušce 

vykazoval 2,25 MPa (přední strana vzorku) a 2 (odvrácená strana vzorku).  

V oblasti základních nátěrů z vodou ředitelných nátěrových hmot se jako anti-

korozní pigmenty používají fosforečnan zinečnatý, boritanové pigmenty a pigmenty 

obsahující molybdenanovou složku. Molybdenanové antikorozní pigmenty vykazují 

údajně účinnost odpovídající antikorozním pigmentům na bázi olova a chromanové-

ho aniontu12. Pro vodou ředitelné nátěrové hmoty je vhodnější molybdenan vápenatý, 

než molybdenan zinečnatý a který je vhodnější pro rozpouštědlové epoxidové a al-

kydové nátěrové hmoty. Samozřejmým požadavkem na antikorozní pigment je, aby 
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koncentrace aktivní složky byla v něm dostatečně vysoká, což zaručí odpovídající její 

obsah ve vodě difundující nátěrem ke kovovému podkladu. Zda se však, že obsah 

této aktivní molybdenanové složky v nabízených antikorozních pigmentech není  

v některých antikorozních pigmentech dostatečně vysoký. V tom pravděpodobně bu-

de příčina, proč ne vždy se získá dostatečná ochranná účinnost základních nátěrů a 

to jak z rozpouštědlových, tak také vodou ředitelných nátěrových hmot. 

 

Tab. 3 Změna tloušťky různých nátěrů při vystavení po dobu 10 let na atmosférické 

korozní stanici. 

Nátěrový systém Výchozí tloušťka, µm Tloušťka po 10 letech, 
µm 

Akrylátový, dvojvrstvý z vodou 
ředitelného materiálu 110 175 

Základní nátěr epoxidový, vrchní 
nátěr alkydový 55 45 - 50 

Jednovrstvý chlorkaučukový 45 25 
Jednovrstvý dvousložkový epo-
xidový se železitou slídou 110 75 

 

Pro základní nátěry z vodou ředitelných nátěrových hmot byl vyvinut a vy-

zkoušen antikorozní pigment tvořený borofosforečnanem Mg-Zn13 a železitanem  

hořečnatým14. Zatím nedošlo v oblasti vodou ředitelných nátěrových hmot k široké-

mu uplatnění inhibitorů koroze pro zvýšení antikorozní účinností základních nátěrů. 

Výjimkou je použití inhibitorů koroze pro zamezení vzniku bleskové koroze. Proble-

matice bleskové koroze je věnována rozsáhlá práce15.  

Určité nadějné výsledky o účinnosti zkoušených inhibitorů koroze poskytují 

provedené zkoušky. Zkoušky byly uskutečněny se  vzorky nátěrů z modelových nátě-

rových hmot, které byly zhotoveny ve výzkumné složce podniku Barvy Tebas na zá-

kladě společných zkušeností Barvy Tebas a SVÚOM   s inhibitory koroze v různých 

oblastech ochrany kovů proti korozi a propracovaných zkušebních metod. Ocelové 

vzorky byly před zkouškou odmaštěny organickým rozpouštědlem a etanolem. 

Do zkoušek byly zařazeny tři inhibitory koroze: inhibitor č.1 je doporučován ja-

ko látka vhodná pro zamezení bleskové koroze. Inhibitory č. 2  a č.3 jsou doporučo-
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vané jako antikorozní složka v nátěrech z vodou ředitelných nátěrových hmot. Byly 

použity přídavky do emulzní alkydové a disperzní akrylátové nátěrové hmoty. Získa-

né výsledky zachycuje tabulka 4. Z různých disperzních materiálů jsou styren-

akrylátová a akrylátová pojiva vhodná pro základní nátěry na kovy16. Tyto poznatky 

vedly k volbě pro zkoušky také nátěrů tohoto charakteru.  

V  tabulkách  4, 5, 6 a 7 jsou uvedeny výsledky zkoušek nátěrů bez a 

s inhibitory koroze v kondenzační komoře dle DIN 50 017, solné mlze dle ČSN EN 

ISO 7253 , cyklovým postupem a na atmosférické korozní stanici. Puchýře dle ČSN 

EN ISO 4628-2; Koroze dle ASTM D 610 (10 bez korozního napadení, 0 – více než 

50 % plochy napadené korozí). Přilnavost dle ČSN ISO 2409 (0 – výborná přilnavost, 

5 – velmi nízká přilnavost). A – nátěr z emulzní nátěrové hmoty, B – nátěr z disperzní 

nátěrové hmoty 

 

Tab. 4 Výsledky zkoušek v kondenzační komoře. 

Nátěr 
Inhibitor/ 
% hm 
 

Tloušťka 
nátěru 
µm 

Puchýře za dobu  
zkoušce, h 
   48             480 

Koroze vzorků 
za dobu, h 
     48          480 

Přilnavost 
stupeň/doba 
zkoušky, h 

A0 0 96 3(S1) 4(S1-S2) 10 10 
2/48 

2,3/480 

A1 1/0,5 98 3(S2) 3(S2) 10 9 
1,5/48 

2,3/480 

A2 2/2,4% 87 3(S1-S2) 3(S1-S3) 10 10 
0/48 

1,6/480 

A3 3/2,4% 103 3(S2) 4(S2) 9 8 
1,3/48 

2/480 

B0 0 117 5(S1) 5(S4-S5) 10 10 
1/48 

3/480 

B1 1/0,44 100 0 3(S3) 10 10 
0/48 

0/480 

B2 2/2,22 114 0 0 10 10 
1/48 

0,8/480 

B3 3/2,22 105 4(S2-S3) 5(S5) 10 10 
0/48 

3,5/480 
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Tab. 5  Výsledky zkoušek v solné mlze po dobu 120 hodin. 

Nátěr 
Inhibitor/ 

% hm 
Tloušťka 

nátěru, µm Puchýře 
Koroze 

 
Přilnavost-

stupeň 

AO 0 98 4(S2-S3) 9 -x 

A1 1/0,5 104 2-3(S3) 9 4,6 
A2 2/2,4 96 3(S3) 10 4,5 
A3 3/2,4 105 2(S2-S3) 8 3,6 
B0 0 120 4(S3-S5) 10 -x) 
B1 1/0,44 116 4(S2-S4) 10 -x) 
B2 2/2,22 132 3-4(S4) 10 -x) 
B3 3/2,22 105 5(S3-S5) 10 -x) 

Poznamka: x) Pro značný výskyt puchýřů přilnavost nebyla stanovena. 

 

Tab. 6 Výsledky 3 cyklů cyklové zkoušky x). 

Nátěr Inhibitor/ 
% hm. 

Tloušťka 
nátěru, µm

Puchýře Koroze Přilnavost-
stupně 

A0 0 84 3(S1-S2) 10 5 
A1 1/0,5 105 3(S1) 10 5 
A2 2/2,4 78 4(S2) 10 5 
A3 3/2,4 116 3(S1) 10 5 
B0 0 113 2(S2) 10 0 
B1 1/0,44 107 0 10 0 
B2 2/2,22 134 2(S2) 10 5 
B3 3/2,22 118 2(S1-S2) 10 0 

x)Použitá cyklová zkouška je následující: 
Po Kondenzační komora s SO2 – 8 h; Vystavení vzorků teplotě   75°C - 16 h 
Út  Kondenzační komora s SO2 – 8 h; Vystavení vzorků teplotě –20°C - 16 h 
ST Kondenzační komora s SO2 – 8 h; Vystavení vzorků teplotě   75°C - 16 h 
Čt  Kondenzační komora s SO2 – 8 h; Vystavení vzorků teplotě –20°C - 16 h 
Pá Kondenzační komora s SO2 – 8 h; Vystavení vzorků teplotě laboratoře 16 h +48 h  
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Tab. 7  Stav vzorků po jednoročním vystavení na korozní atmosférické stanici. 

Nátěr 
Inhibitor/ 

% hm. 
Tloušťka 

nátěru, µm Puchýře Koroze Přilnavost-
stupně 

A0 0 85 0 10 0 
A1 1/0,5 84 0 10 0 
A2 2/2,4 84 0 10 0 
A3 3/2,4 105 0 10 0 
B0 0 94 0 10 0,3 
B1 1/0,44 100 0 10 1 
B2 2/2,22 101 Oj.S2 10 0 
B3 3/2,22 103 3(S2) 8 2,3 

 

Tab. 8  Výsledky zkoušky nátěrů  - odolnost proti vlhkostí dle ČSN 03 8131. 

Doba ex-
pozice, (h) Nátěr 

Tloušťka 
nátěrů,( 

µm) 

Koroze dle 
ASTM 

D610,(stupeň)

Puchýře 
ČSN EN 

ISO 4628-2 

Přilnavost 
ČSN ISO 

2409 
240 ND 156-258 10 0 - 
dtto ES 159 10 0 - 
dtto dtto 166 10 2(S2) - 
dtto EE 160 10 3(S3) - 
dtto dtto 195 10 2(S2 – S4) 5 
480 ND 156 10 2(S2) 0 až 1 
dtto dtto 258 10 (2S2) - 
dtto dtto 237 10 2(S2) 0 až 1 
dtto ES 142 10 2(S2) 0 
dtto dtto 166 10 2(S2) - 
dtto EE 174 10 2(S4) 5 
dtto dtto 180 10 2(S4-S5) - 
720 ND 173 10 2(S2) 0 až 1 
dtto dtto 258 10 2(S2) - 
dtto ES 159 10 2(S2) 0 
dtto dtto 166 10 2(S2) 0 
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V tab. 8 jsou uvedeny výsledky zkoušek vzorků nátěrů z vodou ředitelných ná-

těrových hmot o vyšších tloušťkách. Vzorky nátěrů označené ND jsou z disperzní 

nátěrové hmoty; vzorky nátěrů označené ES jsou z disperzní akrylátové nátěrové 

hmoty a vzorky nátěrů označené EE jsou z dvousložkové epoxidové vodou ředitelné 

nátěrové hmoty. Zkoušky byly uskutečněné stanovením odolnosti proti vlhkosti dle 

ČSN 03 8131. 

Výsledky zkoušky zachycené v tabulce 8 poukazují na vznik puchýřků (což do 

značné míry závisí na době zkoušky) u všech zkoušených vzorků. 

Výsledky jednoročního hodnocení stavu nátěrů na atmosférické korozní stani-

cí v návaznost na tabulku č. 8, 9 a 10 uvádí tabulka 11. 

 

Tab. 9  Výsledky zkoušky nátěrů v solné mlze  ČSN EN ISO 7253. 

Nátěr Doba zkoušky
Rozsah 

tloušťek nátě-
rů, (µm) 

Puchýře dle 
ČSN  EN ISO 

4628-2 

Koroze dle 
ASTM D 610 

(stupně) 
ND 120 210 - 268 0 10 
ES dtto 185 - 187 0 10 
EE dtto 142 - 169 2 – 3(S2) 10 
ND 240 210 - 268 0 10 
ES dtto 185 - 187 0 10 
EE dtto 142 - 169 4 – 5(S2) 10 
ND 720 210 -268 0 10 
ES dtto 185 - 187 0 10 

 

Uskutečněné laboratorní urychlené zkoušky s nátěry z vodou ředitelných nátě-

rových hmot o tloušťkách kolem 100 mikrometrů prokázaly význam aplikace inhibito-

ru koroze, označeného A, zejména se to týká  zkoušky při vysoké relativní vlhkosti. 

Nátěry o vyšších tloušťkách z vodou ředitelných nátěrových hmot  vykazují při zkouš-

ce odolnosti vlhkostí vznik puchýřků. Při zkoušce v solné mlze,  dochází k menšímu 

zatížení vodou následkem její nižší aktivity v daném korozním prostředí. Cyklová 

zkouška méně působí během doby zkušebního cyklu vysokou vlhkostí, což se proje-

vuje  tím, že nevznikají puchýřky. Pět cyklů této zkoušky měly menší vliv   z hlediska 
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vzniku puchýřků, než  jednoroční vystavení nátěrů účinkům povětrnosti (tab. 10 a 

11). 

 

Tab. 10 Výsledky cyklové zkoušky nátěrů. 

Nátěr Počet cyklů 
Rozsah 

tloušťek nátě-
rů, (µm) 

Puchýře dle  
ČSN EN ISO 

4628-2 

Koroze dle 
ASTM D 610 

(stupně) 
ND 3 233 - 258 0 10 
ES dtto 148 - 174 0 10 
EE dtto 163 - 202 0 10 
ND 5 233 -258 0 10x) 

ES dtto 148 - 174 0 10 
EE dtto 163 - 202 0 10 

x) pod nátěrem dochází ke korozi podkladu 

 

Tab. 11 Stav vzorků nátěrů ND, ES a EE po jednoroční expozici na atmosférické ko-

rozní stanici. 

Nátěr 
Rozsah tloušťek 

(µm) 
Puchýře dle ČSN 

EN ISO 4628-2 
Koroze dle ASTM 

D 610 (stupně) 
ND 180 – 328 0 10 
ES 152 – 186 0 10 
EE 183 – 242 2 – 3 (S1) 10 

 

Na základě provedených laboratorních a povětrnostních zkoušek lze vyslovit 

názor, že vznik puchýřků je v první řadě určován druhem pojiva nátěru. Tloušťka ná-

těru jistě také ovlivňuje dobu vzniku puchýřků, avšak při dlouhodobé zkoušce vý-

znam tloušťky je značně menší než chemické složení pojiva použité nátěrové hmoty 

(nátěru). Při zhotovování nátěrů v praxi se místní rozdíly v tloušťkách pohybují 

v určitých mezích a nikoliv řádově, což jistě nemá pak rozhodující vliv na ochranné 

vlastnosti nátěrových systémů. 

Pro predikci chování nátěrů v praktických podmínkách na základě výsledků 

laboratorních zkoušek není zatím dostatek experimentálních výsledků. Lze však vy-
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slovit názor, že pro chování nátěrů v praktických podmínkách je nutno vycházet 

z výsledků získaných pomocí souboru zkušebních metod a nikoliv pouze pomocí 

jedné zkušební metody. V použitých zkušebních metodách zahrnujících mínusové a 

plusové teploty je nutno potlačit přílišné působení vlivu vysoké vlhkosti, vlastní sou-

časným laboratorním zkušebním postupům. 

Laboratorní poměrně dlouhodobé zkoušky (solná mlha, cyklová zkouška  a 

zkouška při vysoké vlhkosti) a jednoroční vystavení vzorků na korozní atmosférické 

stanici nátěrů z vysokosušinových nátěrových hmot zatím nevykázaly poškození. To 

je jistě pozitivní a svědčí o vysokých ochranných vlastnostech těchto systémů, avšak 

to zatím neposkytuje dostatek podkladů pro možnost predikce jejich chování 

v praktických podmínkách na základě  laboratorních zkoušek.  Z možných kritérií  je 

vhodné sledování změny přilnavosti a podkorodování  řezu v průběhu urychlených a 

atmosférických zkoušek. 

Je žádoucí hledat možností širšího uplatnění nátěrů z vodou ředitelných nátě-

rových hmot při ochraně kovových povrchů vystavených atmosférickým vlivům. Akry-

látové vrchní nátěry se vyznačují  za těchto podmínek vysokou odolností. Určitým 

řešením je možnost kombinace rozpouštědlového základního nátěru 

z rozpouštědlových nátěrových hmot, které nejsou na rozdíl od vodou ředitelných 

materiálů tak citlivé na nepatrné zamaštění natíraného povrchu, s vrchními vrstvami 

z vodou ředitelných disperzních nátěrových hmot. Výsledky pětiletých zkoušek na 

atmosférické korozní stanici ukázaly na tuto možnost. Opačný postup tj. kombinace 

základního nátěru z vodou ředitelné nátěrové hmoty a vrchního rozpouštědlového 

alkydového nátěru vyzněla zcela negativně. Došlo totiž ke značnému rozpraskání 

vrchního alkydového nátěru. Naproti tomu  systém tvořený základním rozpouštědlo-

vým nátěrem a vrchním nátěrem z disperzní vodou ředitelné nátěrové hmoty nátěrem 

rozpraskání nevykázal a při nejmenším vedl k zachování po pěti letech výchozí 

tloušťky celého nátěrového systému. Je možné, že nátěrový systém tvořený základ-

ním alkydovým nátěrem z vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi emulzního pojiva, 

například alkydového, a vrchní nátěry z vodou ředitelných nátěrových hmot nebo i 

rozpouštědlových nátěrových hmot budou prokazovat dobré výsledky. Zatím nemá-

me k dispozici informace, zda takové zkoušky byly uskutečněny. 
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SILIKONOVÉ PRYSKYŘICE A EMULZE PRO NÁTĚROVÉ HMOTY 
 

SILICONE RESINS AND EMULSIONS FOR PAINT MATTERS 
 

Pavel Veselý, Karel Bezkočka 
Lučební závody a.s. Kolín, Česká republika 
 

Summary 
Silicone resins are branched alkyl or aryl substitued polysiloxanes based 
on Si-O bonds formed with two- and three-functional monomers. They are 
produced as solutions in aromatic solvents. These silicone resins are used 
in industry of paint matters especially as binders for heat-resistant paints. 
Methylsilicone and methylfenylsilicone resins have the most important 
position in this case. These resins provide for paint matters very 
interesting properties as hydrofobicity, electroinsulating properties and 
resistance against weathering, oxidation and UV radiation. Silicones can 
be also emulsified to form of water emulsion. Possibility of using of these 
emulsions exists in waterborne paint matters. Some of these emulsions 
can have also film forming function. Silicone emulsions cause in 
formulation of paints increase of hydrofobic effect. Nowadays, content of 
volatile organic compounds in emulsions is also important question. 
Key words: Silicone, silicone resin, silicone emulsion, volatile organic 
compound 

 
 
Silikonové pryskyřice 

Obecně jsou polysiloxany (silikony) polymerní látky charakterizované opakující 

se strukturní jednotkou:  

  R1   
   I 
[-Si-O-]n 
   ı 
  R2 

 

kde R1 a R2 jsou organické substituenty (především alkyly a aryly). Shrneme-li 

v krátkosti výhody polysiloxanů, získáme následující: 

• odolnost vůči nízkým i vysokým teplotám, malá změna vlastností v závislosti na 

teplotě; 

• hydrofobní účinky; 
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• odolnost vůči UV záření, oxidaci vzdušným kyslíkem, ozonu, tj. vysoká odolnost 

vůči povětrnosti; 

• k ostatním materiálům jsou netečné, nekorozívní a biologicky inertní; 

• dobré elektroizolační vlastnosti (vysoká elektrická pevnost v širokém frekvenčním 

rozsahu). 

Silikonové pryskyřice jsou prostorově rozvětvené polysiloxany tvořené dvoj- a 

trojfunkčními monomerními jednotkami. Ve zmíněném základním polysiloxanovém 

skeletu je část alkylových skupin (R1, R2) nahrazena siloxanovou vazbou s dalším 

polysiloxanovým řetězcem. Poměr počtu uhlovodíkových substituentů a křemíku 

(R/Si) se tedy u těchto sloučenin, na rozdíl od polydimethylsiloxanů, pohybuje 

v rozmezí 1 – 2. Pokud jsou uhlovodíkové skupiny stejné (např. methyly), pak 

obecně platí, že čím menší je poměr R/Si (větší počet trojfunkčních jednotek), tím 

tvrdší a křehčí tato pryskyřice bude. Obdobným parametrem charakterizujícím 

hustotu sesítění a tudíž i tvrdost a křehkost filmu je poměr počtu dvojfunkčních a 

trojfunkčních stavebních jednotek. Čím bude tento parametr nižší, tím opět bude ve 

výsledku film tvrdší a současně křehčí. Volbou substituentu se vlastnosti pryskyřice 

mění rovněž velmi výrazně. Vzhledem k tomu, že od silikonové pryskyřice se při 

praktickém použití očekává v první řadě vysoká tepelná odolnost, používají se 

obecně substituenty, které jsou co nejodolnější vůči oxidaci za vysokých teplot. 

Z tohoto hlediska jsou zajímavé zejména fenyly. Průmyslové využití mají 

v současnosti výhradně pryskyřice methylsilikonové a methylfenylsilikonové.  

 

Výroba silikonových pryskyřic  

Základní surovinou pro výrobu silikonových pryskyřic jsou chlorsilany. Velmi 

zjednodušeně si je možné syntézu pryskyřice představit jako hydrolýzu chlorsilanů 

(resp. směsi chlorsilanů) za vzniku příslušných alkylsilanolů.  

R1SiCl3 + 3 H2O          R1Si(OH)3 + 3HCl 

R1R2SiCl2 + 2H2O               R1R2Si(OH)2 + 2HCl  

 

Nestabilní alkylsilanoly poté navzájem kondenzují za vzniku rozvětveného 

siloxanového řetězce a odštěpení vody podle zjednodušeného schématu: 
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          R1      R1                                  R1    R1      R1 
           I            I                         I     I       I 
OH – Si – OH + OH – Si – OH           ...– O –Si – O –Si – O –Si – O –...  + H2O 
 I      I               I     I            I     
          OH               R2                      O           R2      O – Si…  
                  I 
              …– O – Si – O –…. 
                  I 
        R1 
 
 

Reakce probíhá ve dvoufázovém systému, přičemž odpadní HCl a voda 

přechází do vodné fáze a pryskyřice (resp. ještě poměrně reaktivní oligomerní 

polysiloxany) je po skončení reakce rozpuštěna ve fázi toluenové, resp. xylenové. 

Výsledkem je tedy roztok oligomerních prostorově sesítěných polysiloxanů 

v příslušném rozpouštědle. Tyto oligomery obsahují poměrně velké množství ze 

stérických důvodů nezkondenzovaných OH skupin, které navzájem doreagovávají až 

během tepelného vytvrzování filmu. Tato reaktivní centra je rovněž možné využít při 

modifikaci jiných organických pryskyřic (alkydových, epoxidových, akrylátových atd.), 

se kterými je možné provést kondenzační reakce obdobné kondenzaci silanolů a to 

jak prostým smísením za studena (vzájemná kondenzace zde probíhá až při výpalu 

nátěrové hmoty), tak i za tepla prováděnou kopolymerací před použitím pojiva do 

formulace nátěrové hmoty. Pro mísení za studena jsou vhodné pouze s jinými 

organickými pryskyřicemi dobře mísitelné pryskyřice methylfenylsilikonové. Oproti 

tomu methylsilikonové pryskyřice jsou s organickými pryskyřicemi mísitelné velmi 

omezeně, a proto se hodí pouze k tepelně prováděným kopolymeracím.  

Methylsilikonové pryskyřice se vyrábějí ze směsi methyltrichlorsilanu (MTS) a 

dimethyldichlorsilanu (DDS), methylfenylsilikonové pryskyřice navíc 

z fenyltrichlorsilanu (FTS) a difenyldichlorsilanu (DFDS). Změnami vzájemných 

poměrů těchto surovin lze pak vyrobit pryskyřice s poměrně širokým rozmezím 

vlastností dle potřeby při různých aplikacích.  
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Vlastnosti a použití silikonových pryskyřic (laků) 

U methylsilikonových laků se zpravidla požaduje, aby zasychaly na vzduchu 

při normální teplotě do nelepivého stavu. Pokud je prováděno jejich tepelné 

vytvrzení, pak probíhá při teplotě od 180°C. Působením vysoké teploty dochází 

k následné kondenzaci hydroxylových skupin, která při nižší teplotě nebyla (převážně 

ze stérických důvodů) umožněna. Ve většině případů k vytvrzení methylsilikonových 

laků není nutné použití katalyzátorů. Methylsilikonové pryskyřice se většinou 

dodávají rozpuštěné v aromatických rozpouštědlech, jsou však relativně dobře 

rozpustné i v bezaromátových lakových benzínech. Tyto pryskyřice vykazují 

výbornou hydrofobitu a tepelnou odolnost do 230°C, nátěrové hmoty z nich 

formulované pak mají podle stupně naplnění a druhu plniva tepelnou odolnost až 

400°C. Vyznačují se také velmi dobrými elektroizolačními vlastnostmi. Jak již bylo 

uvedeno, jednou z nevýhod methylsilikonových laků je, že nejsou za studena 

mísitelné s organickými pryskyřicemi akrylátovými, polyuretanovými, epoxidovými, 

polyesterovými atd.  

Přítomnost fenylových skupin v methylfenylsilikonových lacích přináší oproti 

methylsilikonovým lakům zejména zvýšení odolnosti těchto laků vůči oxidaci a tím i 

zvýšenou tepelnou odolnost. Podle obsahu fenyl skupin je tepelná odolnost 

vytvrzeného filmu 250°C až 300°C. Naproti tomu se methylfenylsilikonové pryskyřice 

vyznačují poněkud menší hydrofobitou filmu než pryskyřice methylsilikonové. 

Důležitou vlastností těchto pryskyřic pro průmysl nátěrových hmot je možnost 

vzájemného mísení s organickými pryskyřicemi jako jsou akryláty, epoxidy, 

polyuretany a polyestery i za studena. Nejvhodnějšími rozpouštědly 

methylfenylsilikonových pryskyřic jsou aromatické uhlovodíky (toluen, xylen), 

případně ketony. V bezaromátových lakových benzínech jsou rozpustné velmi 

omezeně. Ke svému vytvrzení vyžadují tepelné zpracování zpravidla min. při 200°C, 

někdy ještě navíc přídavek katalyzátoru, aby došlo k dokončení kondenzace silanolů. 

Pro svoje výborné elektroizolační vlastnosti a velice vysokou tepelnou odolnost našly 

použití v řadě elektrotechnických a elektronických aplikací. Rovněž se používají jako 

pojivové fáze pro vysoce tepelně stálé nátěrové hmoty. Na současném trhu jsou 

z nich formulovány zejména silikonové základní antikorozní barvy s tepelnou 

odolností 400°C až 700°C.  
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Silikonové pryskyřice vyráběné v Lučebních závodech a.s. Kolín, jejich 
vlastnosti a použití 

V současném sortimentu Lučebních závodů a.s. Kolín se nachází jednak 

zástupci methylsilikonových pryskyřic, jednak i pryskyřic methylfenylsilikonových, a to 

ve formě roztoků v toluenu, xylenu, ev. dalších rozpouštědlech (silikonové laky).     

Do skupiny methylsilikonových laků spadá Lukosil M 130. Do skupiny 

methylfenylsilikonových pak Lukosil 150 X, Lukosil 200, Lukosil 200 X, Lukosil 4101, 

Lukosil 4107, Lukosil 901 a Lukosil 4102. Vlastnosti nejvýznamnějších typů 

silikonových laků vyráběných v Lučebních závodech a.s. Kolín. jsou souhrnně 

uvedeny v tab.1. 

 

Tab. 1 Základní parametry vybraných silikonových laků Lukosil. 

 M 130 150 X 200 (X) 4107 
Obsah netěkavých 

složek [hm.%] 
 

 
50 + 2 

 
50 ± 2 

 
50 ± 2 

 
50 ± 2 

Konzistence 20°C [s] 
 

24 - 51 36 - 71 43 – 90 10 - 55 

Měrná hmotnost 
[g/cm3] 

 

 
1,01 

 
1,01 

 
1,01 

 
1,02 

Doba zasychání      
[min.] / teplota [°C] 

 

 
60 / 20 

 
10 / 150 

 
70 / 250 

 
5 / 200 

Max. doba vytvrzení 
[min.] / teplota [°C] 

 

 
120 / 180 

 
360 / 250 

 
480 / 250 

 
10 / 300 

 

 Lukosil M 130 je 50 hm.% roztok methylsilikonové pryskyřice v xylenu, pracuje 

se též na možnosti změny rozpouštědla na toxikologicky a ekologicky přijatelnější 

bezaromátový lakový benzín. Při výrobě této pryskyřice se vychází 

z dimethyldichlorsilanu (dvojfunkční stavební jednotka) a methyltrichlorsilanu 

(trojfunkční stavební jednotka). Jejich hydrolýzou a následnou polykondenzací 

v xylenovém roztoku dochází k tvorbě oligomerních rozvětvených strukturní celků.   

U Lukosilu M 130 jsou tyto celky natolik velké, že při zasychání laku dochází po 

odpaření rozpouštědla během 1 hodiny k tvorbě suchého nelepivého filmu. Jelikož se 

však nejedná o kompletní prostorovou síť, nevykazuje tento film vlastnosti pro 
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silikonovou síť charakteristické. Například se vyznačuje nízkou odolností vůči 

nepolárním rozpouštědlům (aromáty, benzíny apod.), ale neodolává ani 

rozpouštědlům polárním (ethanol apod.). Tepelná odolnost takovéhoto filmu je též 

významně nižší než u plně sesítěné struktury, při záhřevu dochází dokonce ještě ke 

creepovému efektu. Tento plně nesesítěný film vykazuje tvrdost 31,6 % (útlum kmitů 

kyvadla, měřeno na filmu tloušťky 75 µm). Pro získání všech charakteristických 

vlastností silikonových pryskyřic (odolnost vůči vysokým teplotám, proti působení 

chemikálií atd.) je nutné film Lukosilu M 130 tepelně vytvrdit, což je důležité zejména 

pro oblast vysoce tepelně odolných nátěrových hmot. Doba potřebná k vytvrzení 

v závislosti na teplotě je uvedena v tab.1. Dobu a teplotu výpalu je možné snížit 

přídavkem katalyzátoru. V případě Lukosilu M130 se používá Lukosil katalyzátor      

C 61. Při tomto procesu dochází ke kondenzaci koncových hydroxyskupin a tudíž 

k tvorbě prostorové sítě. Takovýto film již výborně odolává polárním rozpouštědlům a 

velmi odolný je i vůči rozpouštědlům nepolárním. Plně sesítěný film odolává teplotám 

250°C a vykazuje tvrdost 39,1 %. 

Lukosil M 130 je používán zejména jako pojivo pro výrobu tepelně odolných 

nátěrových hmot na kovové povrchy (silikonové stříbřenky, základní, antikorozní 

nátěrové hmoty a emaily atd.). Vzhledem ke své vysoké elektrické pevnosti je 

používán rovněž jako elektroizolační lak (tištěné spoje), jako pojivo elektroizolačních 

a tepelně odolných směsí a při výrobě elektroizolačních desek. Lukosil M130 lze 

rovněž použít i jako mechanicky odolný separační nátěr na úpravu forem pro lisování 

a odlévání pryskyřic, plastických hmot a kaučuků (pro toto použití však musí být 

bezpodmínečně tepelně vytvrzen). 

Mezi methylfenylsilikonové pryskyřice s největším využitím v průmyslu 

nátěrových hmot patří Lukosil 150 X a Lukosil 200 či Lukosil 200 X. Jak Lukosil     

150 X, tak i Lukosil 200 X jsou 50 hm.% roztoky methylfenylsilikonových pryskyřic ve 

xylenu. Lukosil 200 je pak 50 hm.% roztok methylfenylsilikonové pryskyřice 

v toluenu. Donedávna byl v Lučebních závodech a.s. Kolín též vyráběn Lukosil 150 

(roztok v toluenu), avšak vzhledem k preferování xylenu jako rozpouštědla u této 

pryskyřice ze strany zákazníků a vzhledem ke zpřísněné klasifikaci toluenu (zejména  

R 63 Možné poškození plodu v těle matky) bylo od výroby Lukosilu 150 upuštěno.  

Při výrobě Lukosilu 150 X se vychází ze směsi methyltrichlorsilanu, 

dimethyldichlorsilanu a fenyltrichlorsilanu. Podíl počtu dvojfunkčních stavebních 
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jednotek (DDS) a stavebních jednotek trojfunkčních (MTS + FTS) je u této pryskyřice 

cca 0,61, tzn. že na dvě dvojfunkční stavební jednotky připadají více než tři stavební 

jednotky trojfunkční. Zjednodušené schéma struktury je znázorněno na obr.1.  

 
                   | 
                  O 
                   | 
      Me – Si – Me       
    |              | 
   O            O           Me         Me   
 |     |             |             | 

 Ph – Si – O –  Si – O – Si – O – Si – O – 
|              |             |             | 

          O            Ph         Me          O 
     |                                          | 
                                    – O  – Si – O – 
                                                | 
                                               Ph 

 
Obr. 1 Struktura pryskyřice Lukosil 150 X. 

 
Při výrobě Lukosilu 200 X (a 200) se vychází z dimethyldichlorsilanu a 

fenyltrichlorsilanu. V tomto případě je podíl počtu dvojfunkčních stavebních jednotek 

(DDS) a stavebních jednotek trojfunkčních (FTS) cca 1,01. Počet dvojfunkčních a 

trojfunkčních stavebních jednotek je tedy téměř shodný. Zjednodušené strukturní 

schéma silikonové pryskyřice Lukosil 200 X je znázorněno na obr.2. 

 
                             

                 | 
          Ph          Me          O           Me         Ph   

            |             |              |             |             |            
– O – Si – O – Si – O –  Si – O – Si – O – Si – O – 
         |             |              |             |             | 

           O          Me          Ph         Me          O 
     |                                       | 
                                        Me – Si – Me 
                                                   | 
                                                 O 
                                                   | 

 
Obr. 2 Struktura pryskyřice Lukosil 200 X. 

Z uvedených dílčích závěrů vyplývá, že Lukosil 150 X tvoří oproti Lukosilu  

200 X výrazně hustější prostorovou síť. Jaký má toto dopad na vlastnosti obou 
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pryskyřic? Nejvýznamnější odlišnosti se nacházejí v oblasti mechanických vlastností 

filmu, kdy film Lukosilu 150 X (viz tab.3) vykazuje  tvrdost 40,5 % po vysušení a   

43,3 % po výpalu, kdežto Lukosil 200 X pouze 14,8 % po vysušení a 37,5 % po 

výpalu. Film Lukosilu 150 X je tedy tvrdší než film Lukosilu 200 X. S tím souvisí i 

vyšší pružnost Lukosilu 200 X oproti Lukosilu 150 X, resp. vyšší křehkost filmu 

v případě Lukosilu 150 X.  

 Dalším charakteristickým údajem je poměr počtu fenyl a methyl skupin 

v pryskyřicích. Lukosil 150 X vykazuje tento poměr cca 0,70, Lukosil 200 X cca 0,49. 

Celkově, pokud bude molárně vztažen obsah fenyl skupin vůči obsahu stavebních 

jednotek, lze dospět k závěru, že Lukosil 150 X obsahuje cca 0,57 molu a Lukosil 

200 X cca 0,50 molu fenyl skupin na 1 mol stavebních jednotek (chlorsilanů). Lukosil 

150 X tedy vykazuje vyšší obsah fenyl skupin než Lukosil  200 X. Nejedná se však   

o nijak významný rozdíl.   

 Zajímavé je rovněž srovnání diskutovaných parametrů, tj. poměru počtu 

dvojfunkčních a trojfunkčních stavebních jednotek a poměru počtu fenyl a methyl 

skupin, s Lukosilem M 130 (viz tab.2). 

 
Tab. 2 Porovnání obsahu stavebních jednotek a substituentů u Lukosilů. 

 Lukosil 150 X Lukosil 200 X Lukosil M 130 
Počet dvojfunkčních 
jednotek / počet 
trojfunkčních 
jednotek 
 

 
0,61 

 
1,01 

 
0,18 

Počet fenyl skupin / 
počet methyl skupin 

0,70 0,49 0 

 

Lukosil M 130, jak bylo uvedeno, neobsahuje žádné fenyl skupiny a vykazuje 

tudíž v porovnání s oběma methylfenylsilikonovými pryskyřicemi nižší teplenou 

odolnost filmu. Počet trojfunkčních stavebních jednotek u Lukosilu M 130 převyšuje 

více než 5,5-krát počet jednotek dvojfunkčních a film by měl tedy vykazovat nejvyšší 

tvrdost. Avšak, jak je patrné z tab.3, není tomu tak. To lze vysvětlit tím, že počet 

trojfunkčních jednotek je tak vysoký, že při syntéze pryskyřice a rovněž při jejím 

výpalu za definovaných podmínek (doba a teplota jak syntézy, tak i výpalu) nemůže 

ze stérických důvodů docházet ke kondenzaci všech hydroxy skupin, tzn. u Lukosilu 



 36

M 130 zůstává největší množství nezreagovaných OH – skupin a tvrdost filmu 

Lukosilu M 130 je tak nižší než u Lukosilu 150 X. Je rovněž zřejmé, že tvrdost 

výsledného filmu je závislá na době a teplotě výpalu. U Lukosilu 150 X je použitá 

teplota 300 °C po dobu 3 hod. již natolik vysoká, že v omezené míře může docházet 

k oxidaci methyl skupin a následně k tvorbě dalších Si-O vazeb a tudíž i k dalšímu 

výraznému nárůstu tvrdosti takovéhoto filmu. V případě použití vyšších teplot než 

180°C dojde u Lukosilu M 130 rovněž k výraznějšímu nárůstu tvrdosti filmu. 

Vzhledem k vysokému počtu reaktivních center (OH – skupiny) a malé velikosti 

alkylů (methyly) lze při výpalu Lukosilu M 130 pro dosažení potřebné míry sesítění 

použít kratší dobu a nižší teploty.  

Jak již bylo naznačeno, pro dosažení očekávaných parametrů filmů (odolnost 

vysokým teplotám, rozpouštědlům atd.) je u methylfenylsilikonových laků, podobně 

jako u Lukosilu M 130, nutné jejich tepelné vytvrzení. Lukosil 200 (a 200 X) bez 

vypálení ani nevytváří nelepivý film (proto tak nízká tvrdost jeho pouze vysušeného 

filmu), u Lukosilu 150 X sice dochází k vytvoření nelepivého filmu během maximálně 

5 hodin při 20°C, je to však film podobných vlastností jako u nevytvrzeného filmu 

Lukosilu M 130. Maximální doby a teploty nutné pro vytvrzení jednotlivých laků jsou 

uvedeny v tab.1. Vliv tepelné úpravy filmů na jejich tvrdost je uveden v tab.3.            

Ke zkrácení doby vytvrzování je možné použít u Lukosilů 150 X, 200 X a 200 

podobně jako u Lukosilu M 130 přídavek Lukosil Katalyzátoru C 61. 

 

Tab. 3 Tvrdosti filmů silikonových laků Lukosil (kyvadlo, tloušťka filmu 75 µm). 

Lukosil Způsob úpravy filmu Tvrdost [%] 
M 130  vysušený 60 min. / 20°C 31,6 
M 130  vytvrzený 360 min. / 180°C 39,1 
150 X vysušený 360 min. / 20°C 40,5 
150 X  vytvrzený 180 min. / 250°C 43,3 
150 X vytvrzený 180 min. / 300°C 49,2 
200 X vysušený 30 min. / 200°C 14,8 
200 X  vytvrzený 240 min. / 250°C 37,5 
4101  vysušený 10 min. / 200°C 16,2 
4101  vytvrzený 180 min. / 200°C 38,4 
4107  vysušený 5 min. / 200°C 17,7 
4107  vytvrzený 120 min. / 250°C 43,5 
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Lukosil 150 X se používá pro formulaci nátěrových hmot s tepelnou odolností 

nad 500°C, kde je rovněž možné tuto pryskyřici kombinovat i s jinými organickými 

pojivy (alkydy, polyestery apod.). Dále se používá jako lepící lak pro výrobu slídových 

izolantů, azbestového papíru a impregnované sklotkaniny.  

Lukosil 200 (resp. 200 X) se používá především jako elektroizolační lak při 

výrobě elektrických motorů, při izolaci elektrických točivých strojů určených pro trvale 

vlhké prostředí a pro výrobu vysoce tepelně odolných nátěrových hmot (nad 500°C), 

popř. k modifikaci vlastností jiných organických pojiv při výrobě nátěrových hmot. 

Tyto laky lze vzájemně neomezeně mísit, čímž lze při vhodné kombinaci 

dosáhnout požadovaných parametrů výsledného filmu.  

Z dalších methylfenylsilikonových pryskyřic vyráběných v Lučebních závodech 

a.s. Kolín je nutné zmínit Lukosil 4101, jehož použití je obdobné jako u Lukosilu 200, 

avšak tato pryskyřice může být vzhledem k obsahu katalytické složky vypalována za 

nižších teplot a kratších časů.  

Zajímavostí je Lukosil 4107, což je speciální lak pro antiadhezní, tepelně a 

mechanicky odolné a zdravotně nezávadné povrchové úpravy zejména 

v potravinářském průmyslu (skleněné, hliníkové a ocelové nádobí, formy pro lisování 

a odlévání plastických hmot, parafinu a asfaltu). Tepelná odolnost vytvrzeného filmu 

je 250 až 300°C. Obsahuje speciální katalyzátor bez těžkých kovů. Mechanické 

vlastnosti filmu lze ještě zvýšit naplněním vhodnými plnivy a pigmenty. Nanesený film 

je přizpůsoben k vytvrzování v tunelové peci. Doba vytvrzení je 10 min. / 300°C nebo 

120 min. / 250°C. 

Poněkud oddělenou kapitolou jsou methylfenylsilikonové pryskyřice s vysokým 

obsahem sušiny. Jedná se o Lukosil 901 (roztok v toluenu) a Lukosil 4102 (roztok 

v acetonu), které jsou používány především jako pojivo pro výrobu skelných 

laminátů.  

 

Silikonové emulze pro použití v nátěrových hmotách 

Polysiloxany lze též emulgovat do vodného prostředí pro použití ve vodou 

ředitelných nátěrových hmotách. Přídavek silikonové emulze způsobí v nátěrové 

hmotě zejména dvě významné změny. První z nich je nárůst hydrofobity 
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(vodoodpudivosti) suchého filmu nátěru. Druhou je pak zvýšení difuzivity pro plyny. 

V některých aplikacích může být zvýšená propustnost např. pro vodní páru zajímavá.  

Silikonové emulze vyráběné pro užití v průmyslu nátěrových hmot jsou dvojího 

typu. Prvním typem jsou emulze filmotvorné, které po odpaření vody vytvářejí suchý 

film, tzn. mohou ve formulaci nahrazovat funkci pojiva. V podstatě se jedná o, při 

syntéze částečně sesítěné, methyl či methylfenylsilikonové pryskyřice rozpuštěné ve 

vhodném rozpouštědle (xylen, toluen) a převedené za pomoci emulgátorů do 

neionogenní vodné emulze. Tyto typy mohou suplovat ve vodou ředitelných 

nátěrových hmotách funkci disperzních pojiv, částečně je nahrazovat s následným 

zvýšením difuzivity pro plyny a vytvořením výrazného hydrofobního efektu u 

nátěrového filmu. Takovou silikonovou emulzí je v sortimentu Lučebních závodů a.s. 

Kolín Lukofob ELX. Jedná se o vodnou neionogenní emulzi s obsahem 35 hm. % 

methylsilikonové pryskyřice rozpuštěné ve xylenu. Používá se především jako 

pojivová a hydrofobizační složka nátěrových hmot ve stavebnictví. Výrobci 

nátěrových hmot byly pomocí Lukofobu ELX formulovány vodou ředitelné silikon-

akrylátové fasádní nátěrové hmoty a také silikon - akrylátové strukturní tenkovrstvé 

omítkoviny. Problémem Lukofobu ELX je vyšší obsah těkavých organických látek 

(VOC) – 35 hm.%. 

Druhým typem jsou emulze nefilmotvorné. Ty po odpaření vody suchý film 

nevytvářejí. V tomto případě se jedná o neionogenní emulze alkylalkoxysilanů nebo  

lineárních či roubovaných oligo- a polysiloxanů. Tím, že tyto emulze netvoří vlastní 

film, nemohou nahrazovat ve formulaci nátěrových hmot pojivo. Tyto emulze jsou do 

nátěrových hmot dodávány za účelem výrazného zvýšení hydrofobního efektu. Tím, 

že netvoří vlastní síť a že nenahrazují část pojiv v nátěrových hmotách, nemají tyto 

emulze v podstatě žádný vliv na propustnost nátěrového filmu pro plyny. Jejich 

výhodou je, že prakticky neobsahují žádné těkavé organické látky. Takovými 

emulzemi jsou Lukosiol E 35 a Lukosiol E 60, což jsou vodné neionogenní emulze 

methylterminovaných lineárních polydimethylsiloxanů. 

Novým vývojovým výrobkem Lučebních závodů a.s. Kolín je Lukofob EVO 50. 

Jedná se o vodnou 50 hm.% neionogenní emulzi alkylalkoxysilanu. Jde tedy o emulzi 

nefilmotvornou, avšak oproti Lukosiolům E 35 a E 60 má jednu významnou výhodu, a 

tou je, že použitý alkylalkoxysilan se při zasychání nátěrové hmoty může fixovat 

k substrátu, tj. např. k plnivům či pigmentům. U Lukosiolů E 35 a E 60 může 
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v průběhu doby docházet k poklesu obsahu silikonového podílu v suchém filmu 

nátěrové hmoty vlivem difúze do savého podkladu či strháváním např. dešťovou 

vodou. V případě Lukofobu EVO 50 je tento pokles daleko méně výrazný.  

Uvedené emulze samozřejmě obsahují vhodné typy emulgátorů (Lukofob 

ELX, Lukofob EVO 50 – obsahují snadno odbouratelné ethoxylované alkoholy - 

APEO free). Po zaschnutí nátěrové hmoty s obsahem těchto emulzí zůstává 

emulgátor ve filmu stále přítomen a umožňuje tím částečné smočení jeho povrchové 

vrstvy, tzn. v této fázi není hydrofobní povrchový efekt tak opticky zřejmý (méně 

výrazný tzv. odperlovací efekt), nedochází však k průniku kapalné vody do hmoty. 

S časem pak relativně rychle dochází k poklesu obsahu emulgátorů v nátěrovém 

filmu (difúze do savého podkladu, vymývání vodou – rychlé, neboť emulgátory jsou 

ve vodě dobře rozpustné) a tím k výraznému nárůstu povrchového hydrofobního 

efektu.    

Jak již bylo konstatováno, nevýhodou Lukofobu ELX je vyšší obsah těkavých 

organických látek (VOC). Transpozicií směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2004/42/ES do českého právního řádu v podobě vyhlášky č. 509/2005 Sb., která 

novelizuje vyhlášku č. 355/2002 Sb. (Příloha č.14) k zákonu č. 86/2002 sb. (Zákon   

o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů) ve znění pozdějších 

předpisů dochází k omezení obsahu těkavých organických látek v některých barvách 

a lacích a v produktech pro opravy nátěru vozidel od 1.1.2007 a od 1.1.2010, tzn. 

tyto barvy a laky s obsahem těkavých organických látek vyšším než jsou stanovené 

limity (mimo výjimek uvedených ve vyhlášce – odst. 1) a 9) nebudou moci být po 

těchto datech uváděny na trh v České republice (uvádění na trh v jednotlivých 

členských zemích EU závisí na tom, kdy proběhne transpozice směrnice 2004/42/ES 

do národních právních předpisů jednotlivých zemí). Pro potřeby zákona č. 86/2002 

Sb. jsou jako těkavé organické látky označeny jakékoliv organické sloučeniny nebo 

směsi organických sloučenin, s výjimkou methanu, jejichž počáteční bod varu je 

menší nebo roven 250°C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 kPa. V tab.4 jsou 

uvedeny limity stanovené vyhláškou v části II.A (významná s ohledem na potenciální 

využívání vodných silikonových emulzí) přílohy č.14 pro vodou ředitelné nátěrové 

hmoty a je v ní dále uvedena limitní hranice obsahu Lukofobu ELX v uvedených 

typech nátěrových hmot tak, aby hodnota obsahu VOC nebyla překročena, jestliže 

hypoteticky nebude předpokládána další přítomnost VOC v nátěrové hmotě. 
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Metodami přípustnými pro stanovení obsahu těkavých organických látek dle přílohy 

č.14 novelizované vyhl. č. 355/2002 Sb. jsou metody dle normy ISO 11890-2 

zavedené v ČSN EN ISO 11890 – 2: Nátěrové hmoty – Stanovení obsahu těkavých 

organických látek (VOC) – Část 2: Plynově-chromatografická metoda  pro stanovení 

obsahu VOC [g/l] a dle normy ASTM D 2369: Standard Test Method for Volatile 

Content of Coatings  pro stanovení obsahu VOC za přítomnosti reaktivních ředidel 

[g/l].  

 

Tab. 4  Maximální prahové hodnoty obsahu VOC od 1.1.2007, resp. 1.1.2010 a 
z nich přepočtené hodnoty obsahu silikonové emulze Lukofob ELX u vodou-
ředitelných nátěrových hmot  

Limity VOC 
(připraveno k použití) 

[g/l] 

Max. obsah Lukofobu 
ELX 
[g/l]  

 
Podkategorie 
    produktů od 

1.1.2007 
od 

1.1.2010 
od 

1.1.2007 
od 

1.1.2010 

a 
matné nátěrové hmoty pro stěny a 
stropy, stupeň lesku ≤ 25@60° 
 

 
75 

 
30 

 
214,3 

 
85,7 

 
b 

lesklé nátěrové hmoty pro stěny a 
stropy v interiéru, stupeň lesku ≥ 
25@60°C 
 

 
150 

 
100 

 
428,6 

 
285,7 

c 
nátěrové hmoty pro venkovní stěny 
z minerálního podkladu 
 

 
75 

 
40 

 
214,3 

 
114,3 

d 
vnitřní/venkovní barvy na dřevo a kov 
pro vybavení a obklady budov 
 

 
150 

 
130 

 
428,6 

 
371,4 

 
e 

vnitřní/venkovní laky a mořidla na 
vybavení budov, včetně silnovrstvých 
lazurovacích hmot na dřevo 
 

 
150 

 
130 

 
428,6 

 
371,4 

f vnitřní/venkovní nefilmotvorná mořidla 
 150 130 - - 

g základní nátěrové hmoty 
 50 30 142,9 85,7 

h penetrační nátěrové hmoty 
 50 30 142,9 85,7 

i 
jednosložkové nátěrové hmoty se 
speciální funkcí 
 

 
140 

 
140 

 
400 

 
400 

 
j 

vícesložkové nátěrové hmoty se 
speciální funkcí pro specifické účely, 
např. na podlahy 
 

 
140 

 
140 

 
400 

 
400 

k vícebarevné nátěrové hmoty 
 150 100 428,6 285,7 

l nátěrové hmoty s dekorativními efekty 
 300 200 857,1 571,4 

měrná hmotnost Lukofobu ELX = 1,00 g/cm3 
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Při v minulosti prováděných zkouškách bylo zjištěno, že pro dosažení 

významného vlivu silikonového podílu na diskutované vlastnosti musí být přídavek 

silikonové emulze minimálně 20 hm.% počítáno na sušinu pojiv. Z tab.4 je patrné, že 

v případě některých podkategorií vodou ředitelných nátěrových hmot by mohlo být 

zabudování Lukofobu ELX po počátku platnosti uvedených omezení problematické. 

Z tohoto důvodu věnuje útvar technického rozvoje Lučebních závodů a.s. Kolín 

zvýšenou pozornost vývoji silikonových emulzí pro nátěrové hmoty bez nebo 

s minimálním obsahem VOC. Jedním z kroků při tomto vývoji je právě formulace 

Lukofobu EVO 50. Ten sice obsahuje alkylalkoxysilan, který vzhledem ke svému 

bodu varu nižšímu než 250°C spadá do kategorie VOC, avšak s přihlédnutím 

k možné fixaci molekul této sloučeniny k substrátům při aplikování nátěrových hmot 

se zde vyskytuje určitá analogie mezi posuzováním reaktivních ředidel a uvedeným 

alkylalkoxysilanem s ohledem na zatřídění či nezatřídění do skupiny VOC.  
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NOVÉ BEZROZPOUŠTĚDLOVÉ A HIGH SOLID ALKYDY V SORTIMENTU 
SPOLCHEMIE, a.s. 

 
NEW SOLVENT FREE AND HIGH SOLID ALKYD RESINS IN SPOLCHEMIE  

 
Alexandr Poliščuk, Jan Hyršl 
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí n.L., Česká republika 
 

Summary 
Alkyd resins are used like binders for paintings and coatings for tens years 
and there is not reason to reduce their use. It is expected significant shift 
to high solid, solvent free and water born binders, because of tendency of 
reduce VOC. The physical and chemical properties, varnish evaluation 
and applications are described in the paper for next tree products: high 
solid ChS Alkyd LRU 765 W80 and ChS Alkyd TRIA 701 N85 and solvent 
free ChS Alkyd TRI 841.  
Key words: alkyd resin, high solid, solvent free, coating, VOC 

 
 
Úvod 

Již mnoho desetiletí jsou alkydové pryskyřice využívány jako pojiva pro 

dekorativní i průmyslové nátěrové hmoty a nezdá se, že by se jejich využívání přes 

všechny prognózy znatelně snižovalo. Celosvětová výroba alkydových pryskyřic 

představuje cca 1,150  mil. tun/rok a roční trh alkydových pryskyřic v západní Evropě 

je odhadován na 300 000 t (100 % sušina). 

        Protože již za půlroku nabývá platnosti nová legislativa EU, zaměřená na 

omezování obsahu těkavých organických látek –VOC (především aromatických), 

očekává se výrazný posun směrem  k  bezrozpouštědlovým, vysokosušinovým a 

vodou ředitelným pojivům. V této oblasti již delší dobu probíhá intenzivní vývoj ve 

všech světových firmách. Z hlediska ochrany životního prostředí je používání nových 

typů alkydů s vyšší sušinou trvalou snahou výrobců pojiv, avšak z ekonomických a 

technických důvodů ne vždy u výrobců nátěrových hmot. Hlavními problémy 

typických konkurenčních vysokosušinových a bezrozpouštědlových pojiv je totiž: 

• Dlouhé zasychání a prosychání 

• Špatný povrch -vrásnění 
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• Nízká tvrdost 

• Vysoká cena  

 

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 vodouředitelných alkydových disperzí. Jedná se o pojiva, 

která jsou schopna konkurovat srovnatelným výrobkům předních zahraničních 

výrobců.  

V letošním roce byl stávající provozní sortiment pojiv rozšířen o dva nové typy 

alkydů: 

• Bezrozpouštědlový  CHS Alkyd TRI 841 

• Vysokosušinový CHS Alkyd LRU 765 W80.  

        

CHS Alkyd TRI 841 byl vyvinut vloni a během posledního roku úspěšně prošel 

rozsáhlým provozním ověřením. Je to bezrozpouštědlový pentaerythrit-isoftalový 

alkyd modifikovaný nenasycenými mastnými kyselinami. Olejová délka alkydu je 84 

%. Fyzikálně chemické vlastnosti produktu jsou v níže uvedené tabulce: 

 

Tab.1  

Obsah netěkavých 
podílů, 
% hm. 

Číslo kyselosti, 
mg KOH/g 

Viskozita, 
mPa.s/23 °C 

Barva, 
mg I2 /100 cm3 

98,0 – 100,0  < 10 3000 - 3500 < 12 

 

Zasychání lakového filmu (suchá tloušťka 35 až 45 µm): do 1. stupně - 3,0 hodiny 

do 4. stupně - 6,0 hodin. 
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Tab.2 Hodnocení fyzikálně mechanických vlastnosti lakového filmu ChS Alkydu TRI 
841. 

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 

Provozní  operace 

01/05 6,8 7,7 14,
3 100/100 10 <3 1 35 40 

03/05 6,8 8,0 15,
5 100/100 10 <3 0 ÷1 30 35 

 

        Z tabulky je zřejmé, že alkyd vykazuje velmi dobré fyzikálně mechanické a 

lakařské vlastnosti a vzhledem k jeho vysoké olejové délce má i patřičnou tvrdost. 

Kromě toho testy na UV – panelu  prokázaly jeho dobrou odolnost ke žloutnutí, což 

do značné míry rozšiřuje oblast jeho aplikace. Alkyd je jako pojivo vhodný pro 

přípravu rychleschnoucích lazur, impregnačních a napouštěcích nátěrů na dřevo a 

savé podklady, ale i elastických emailů.  

Z hlediska vysoké tažnosti, a tedy odolnosti vůči zkřehnutí a ztrátě adheze, je 

výhodný i pro nátěrové hmoty na ochranu dřevěných stavebních prvků a 

antikorozivní ochranu rozměrných kovových konstrukcí. Jde tedy např. o střechy, 

stožáry a mosty, kde je třeba spojit dostatečnou tloušťku filmu, výbornou tažnost a 

nižší pracnost vzhledem k možnosti nanášet vysokou tloušťku filmu. Vzhledem k  

jeho vynikajícím rheologickým vlastnostem nachází uplatnění i jako reaktivní ředidlo 

pro jiné alkydové pryskyřice (třeba pro dlouhé alkydy, přípravu modifikátů atd). Sféra 

aplikace daného produktu je opravdu široká. 

Druhým nově zavedeným výrobkem je vysokosušinový CHS Alkyd LRU 765 
W80. Tento produkt byl speciálně vyvinut na požadavek fy DIOTROL pro ochranu a 

restaurování dřevěných výrobků. V konkurenci s nejkvalitnějšími zahraničními pojivy 

obstál nejlépe ve formulacích této firmy pro silnovrstvé lazury při testování na QUV 

Panelu po 2000 hodinách. Jedná se o rychleschnoucí high solid uretanizovaný alkyd 

o olejové délce 76 % rozpuštěný v lakovém benzínu Varsol 40. Alkyd má následující 

fyzikálně chemické vlastnosti: 
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Tab.3  

Obsah netěkavých 
podílů, 
% hm. 

Číslo kyselosti, 
mg KOH/g 

Viskozita, 
mPa.s/23 °C 

Barva, 
mg I2 /100 cm3 

78,5 – 81,5 max. 6 4500 - 5500 < 17 

 

Zasychání lakového filmu  (tloušťka 35 až  45 µm): do 1. stupně - 2,0 hodiny 

do 4. stupně - 3,0 až 4,0 hodiny 

Výsledky hodnocení fyzikálně mechanických vlastnosti jsou v následující tabulce: 

 

Tab.4  

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 

Poloprovozní a provozní  operace   

01/05 7,0 11,
4 

16,
1 100/100 10 <3 0 40 45 

03/06 9,1 13,
6 

18,
9 100/100 10 <3 1 45 35 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že lakařské a fyzikálně mechanické vlastnosti high 

solid alkydu LRU 765 W80 jsou obdobné jako u klasických  dlouhých alkydů, tvrdost 

je vyšší než odpovídá olejové délce  

Tento alkyd vyniká velmi rychlým zasycháním (což bylo jedním z mnoha 

požadavků zákazníka), vykazuje lesklý elastický film a velmi dekorativní vzhled. 

Daný produkt je zvlášť vhodný pro rychleschnoucí vysokosušinové nátěrové hmoty, 

napouštěcí a lazurovací nátěry na dřevo a jiné savé podklady, přípravu povětrnostně 

odolných emailů, průhledných laků na kov i dřevo. Je vhodný jak pro venkovní, tak i 

pro vnitřní použití. 
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Jako přiklad uvádíme níže vyhodnocení formulace nátěrové hmoty připravené 

na bázi CHS Alkydu LRU 765 W80. Jedná se o syntetický bílý email dle níže 

uvedené receptury:      

 

Suroviny      [kg] 
ChS Alkyd LRU 765 W 80          33,41 
Pretiox RG15     21,90 
Blan-fix       5,70 
Exkin 2       0,50 
Varsol 40     37,39 
Nuodex Combi  APB     1,10 
Celkem:               100,00  
 

Tab.5  Lakařské hodnocení emailu. 

Zasychání do stupně, hodin Tvrdost kyvadlem [%] 

1 2 3 4 5 3d 10d 20d 30d 

Tloušťka 
filmu 

[µm] 
NH  - 

LRU 765 

1,5 2 2,5 3 24 11,4 17,3 - 22,6 25 - 35 

 

Tab.6 Hodnocení mechanických vlastností  (10. den). 

Tloušťka 
 filmu 
 [µm] 

Ohybová 
 zkouška 

 [mm] 

Odolnost 
 úderu   
[cm] 

Odolnost 
hloubením 

[mm] 

Přilnavost 
 

[stupeň] 

NH  -  
LRU 765  

30 - 35 <3 100/100 10 1-2 

 

Po zaschnutí vyniká email velmi dobrým rozlivem, vzhledem, vysokou tvrdosti 

a leskem.  

        Kromě výše uvedených pojiv byly v letošním roce ukončeny vývojové práce a 

v současné době probíhá i poloprovozní ověřování dalšího nového produktu 

vyvinutého pro formulaci vysokosušinových nátěrových hmot. Jedná se o high solid 

CHS ALKYD TRIA 701 N85. Je to pentaerythritol-isoftalový alkyd modifikovany 

nenasycenými mastnými kyselinami o olejové délce 70% rozpouštěný 



 47

v bezaromátovém benzínu Exxsol D 40 o sušině 85%.  Fyzikálně chemické vlastnosti 

daného produktu jsou následující:   

 

Tab.7  

Obsah netěkavých 
podílů, 
% hm. 

Číslo kyselosti, 
mg KOH/g 

Viskozita, 
mPa.s/23 °C 

Barva, 
mg I2 /100 cm3 

83,0 – 85,0  < 10 1000 - 2000 < 15 

 

Zasychání lakového filmu (tloušťka 35 až 45 µm): do 1. stupně - 4,0 hodiny 

do 4. stupně - max. 8,0 hodin. 

Hodnocení fyzikálně mechanických vlastnosti ChS Alkydu TRIA 701 N85 je uvedeno 

níže: 

 

Tab.8 

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 

Laboratorní  operace 

88/05 10,
2 

16,
5 

26,
9 85/70 8,0 <3 2 30 35 

06/06 12,
4 

20,
1 

32,
5 80/70 8,0 <3 2 30 35 

 

Na níže uvedeném obrázku je pak porovnáno žloutnutí modelových emailů  při 

expozici na QUV –A Panelu u nových  pojiv CHS-ALKYDU TRI 841 a TRIA 701 N85 

s klasickými alkydy. 
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Obr.1 Vliv expozice v QUV–A Panelu na žloutnutí modelových emailů standardních a 
nových alkydů s OKP 15 % obj. 
 

 Je všeobecné známo, že při zasychání vysokosušinových a 

bezrozpouštědlových typů alkydů (zvlášť  jejich lakových filmů v těch silnějších 

vrstvách) dochází k zvrásnění povrchů a vzniku skoro neprodyšného škraloupu, což 

má za následek neúměrnou dobu prosychání. Tento jev je způsobený 

nerovnoměrností prosychání filmu v jeho tloušťce,  je těžce překonatelný a na jeho 

odstranění neexistuje široký výběr universálních postupů. 

Nové vyvinuté high solid alkydy jako jsou TRIA 701 N85, TRIM 551 N80 a 

další jsou zbavené tohoto podstatného nedostatku, což znázorňuje níže uvedený 

obrázek:  
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Obr. 2     Standardní HS alkyd       CHS-ALKYD 701 N85          CHS-ALKYD TRIM  

           551 N80. 

 

Nový produkt CHS Alkyd TRIA 701 N85 vyniká rychlým zasycháním, vysokou 

tvrdostí a současně houževnatostí, vykazuje nízkou viskozitu a tak svými 

mechanickými a lakařskými vlastnostmi spojuje výhodné vlastnosti středních a 

dlouhých alkydů.  

Unikátní výhodou je, že při nanášení na podklad nedochází k vrásnění ani 

v silných vrstvách  (120 µm a více). Má malý sklon ke žloutnutí. Alkyd je určený pro 

rychleschnoucí nátěrové hmoty a impregnace na dřevo a savé podklady, přípravu 

laků, antikorozivních nátěrů a emailů pro ochranu kovových povrchů.      

Tolik tedy o naších nových výrobcích vyvinutých v poslední době v rámci 

výzkumu Spolchemie, a.s.     

 



 50

NOVEL HIGH SOLID SYSTEMS BASED ON SILICONE-EPOXY HYBRID 
RESINS - READY FOR EMISSION REDUCTION IN EUROPE 

 

NOVÉ VYSOKOSUŠINOVÉ SYSTÉMY NA BÁZI HYBRIDNÍCH SILIKON-
EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘIC PRO SNÍŽENÍ VOC V EVROPĚ 

 
Markus Hallack, Christiane Volmer-Sawitowski, Udo Schiemann 
Degussa  Tego Coating & Ink Additives, Degussa Tego Chemie Services GmbH, 
Germany  
 

Summary 
New and improved coating properties are the key to successful marketing 
of novel high solid resin systems. Coating systems which utilize materials 
derived from different Amino-Silane-based technology exhibit improved 
surface appearance (gloss, yellowing) and other physical properties. 
Results are given in this paper that the addition of various amino-silane 
compounds improves the physico-chemical coating properties of the new 
class of high solid Silicone-Epoxy-Hybrid Resins. Environmental benefits 
due to the usage of high solid systems without any isocyanate curing 
agents. The environmental friendly technology based on unique siloxane 
chemistry. 

Key words: coating, Silicone-Epoxy-Hybrid Resins, surface 
 
 

Coating systems traditionally used in the protective coatings industry rely almost 

entirely on organic resin systems. By exploring inorganic silicon-based chemistry, a 

siloxane epoxy hybrid polymer has been developed which combines the properties of 

organic and inorganic compounds in a new class of resins for protective coatings.  

Silicon is the premier building block of inorganic materials. On earth, it makes 

up more than 25% of the planet’s crust and is the second commonest element after 

oxygen. The strong chemical affinity between silicon and oxygen means that they 

only occur naturally in the particularly stable form of Si-O–compounds as well as SiO2 

as sand and quartz, because silicon forms very stable single bonds with the electron 

negative oxygen.  
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Chemistry of polysiloxane 

Silicones are able to form a rigid molecular binding of three-dimensional SiO2. 

Silicones, in chemical terms “polyorganosilioxanes,” are polymeric compounds in 

which silicon atoms join with oxygen as chains or networks. The remaining valences 

of silicon link with organic groups, the structure is similar to organically modified 

quartz. The organic groups open up this rigid quartz framework to a three- 

dimensional organic silicone linear structure as in polydimethylsiloxanes chains (-[O-

Si(Me)2]n – O-Si(Me)2 –). The approach of adding silicone-organic carbon-containing 

groups combines the durability of quartz with the many qualities of modern plastics.  

Analogous to silicone fluid, three dimensional, brittle silicone resins are 

created by the polycondensation of trifunctional methyltrichlorsilane (Si(Cl)Me3). Co-

hydrolysis with dimethyldichlorsilane (Si(Cl2)Me2) and tetra chlorosilane (Si(Cl2)), 

respectively produces softer or harder resin grades. Polysiloxane resins are formed 

through hydrolysis, co-condensation, and polymerization reactions. 

Siloxanes with a higher dimensional structure are typically produced by 

hydrolytic condensation reaction by being cross-linking with organochlorosilanes (fig 

1: type Q, D, T and M). Not only the number, but also the nature of the reactive and 

unreactive constituents in the monomers can vary, which gives the resins their 

special properties.  

They can withstand continuous temperatures of 200° - 250°C and for short 

periods up to 600°C. In addition, they have ideal dielectric properties and very good 

mechanical qualities. The chemical nature of the (Si-O) units makes them extremely 

resistant to atmospheric or chemical breakdown and not affected by sunlight and 

ultraviolet attack. 
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Fig. 1 Structure of Siloxane Resins. 
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The behavior of a mono- (M), di- (D), tri- (T) or tetra- (Q) functional building 

block in the synthesis of siloxane resins are described as follows: The mono-

functional silanes are used as chain-stoppers, the di-functional units (D) are used to 

build linear chains, and introducing tri- or tetra-functional units into the chain enables 

cross-linked structures. 

 

Why should siloxane-epoxy hybrid chemistry be interesting to the formulator? 

The versatility of siloxane chemistry has resulted in the formulation of an 

organic-inorganic siloxane hybrid binder with the siloxane as the matrix and epoxy 

and alkoxy functionality in the side chains. The novel chemistry of siloxane hybrids 

achieved by the chemical reaction of an aliphatic epoxy with a polysiloxane results in 

a combination product whose unique chemical and physical characteristics allow its 

use as a durable resin for the protective coatings industry. 

A siloxane-epoxy hybrid resin combines the advantages of epoxy resin with the 

strength of the polysiloxane. This produces a two-component ambient curing 

thermoset system. The low viscosity siloxane polymer in this resin can be formulated 

with low VOC and very high solids.  

 
Tab. 1  2-component siloxane-epoxy hybrid coating formulation. 
Component A (Resin)   p.b.w.  Supplier 
 
Siloxane-Epoxy Resin       32.4              Degussa Tego Coating & 

Ink Additives 
Tinuvin® 292 (1:1 in Butanol)  1.0  Ciba 
TEGO® Airex 900  0.5  Degussa, Tego Coating &  
Kronos® 2160  26.1  Kronos, Inc. 
Talkum AT Extra  2.0  Norwegian Talc 
Ink Additives 
Aerosil® R 972    1.0  Degussa 
Butyl Acetate  5.0  Many Sources 
 

Grind in a Ball Mill 
 
Siloxane-Epoxy Resin    32.0  Degussa Tego Coating &  
        Ink Additives 
 

Component B (Hardener) 
 

Dynasilan AMEO   16.0  Degussa 
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Tab. 2  Properties of the siloxane-epoxy coating formulation. 

 Pot life (25 °C)   4.5 hours 
 Drying times (25 °C) touch  4 hours 
 thorough  8 hours 
 Adhesion on primer cross hatch DIN 53 151  Gt 0 
 Hardness pencil hardness  F 

 pendulum hardness (König) DIN 53 157  86 
 Gloss 60° angle  87 
 Recoat time (25 °C) minimum  6 hours 
 

 
Application testing 

Because a major focus of the coatings industry is to reduce material and labor 

costs while obtaining improved corrosion protection, we tested a two-coat system 

consisting of 75 microns of a zinc-epoxy primer that was top coated with 125 microns 

of a siloxane-epoxy hybrid coating. This formulation was compared with a 3-coat 

zinc-epoxy primer that consisted of 75 microns of a zinc-epoxy primer top coated with 

125 microns of an epoxy, and 50 microns of polyurethane. Both formulations were 

evaluated to determine resistance to specific chemicals, and in accelerated corrosion 

testing such as salt spray and in a humidity chamber.  

 

 

 
Fig. 2  Profile of Anti-corrosion Coating Systems. 
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Tab. 3  Resistance to Specific Chemicals after 24 hours and after 7 days. 
 Zinc Dust/Siloxane / Epoxy Zinc Dust/ Epoxy /Polyurethane 

 200 Microns Dried 250 Microns Dried 
Chemical Film Thickness Film Thickness 

 24 h 7 days 24 h 7 days 
 Sodium hydroxide (50 %) 2 3 2 5 
 Ammonium hydroxide, conc. 2 3 3 4 
 Hydrochloric acid 1 molar 4 4 2 5 
 Sulfuric acid 1 molar 2 4 4 6 
 Nitric acid 1 molar 2 3 4 6 
 Citric acid 1 molar 1 2 2 3 
 Acidic acid 1 molar 2 5 2 4 
 Acetone 1 1 1 1 
 MIBK 1 1 1 2 
 Xylene 1 1 1 1 
 Butyl acetate 2 2 2 2 
 Ethyl alcohol 1 1 1 1 
 White spirit 1 1 1 1 
 Note:  Substrate: Bare Steel 
           Surface Preparation: Sand Blasted to SA 2.5 
           Drying/Aging before Test: 10 Days Air Dry at Room Temperature 

 Rating: 1 (excellent)     3 (satisfactory)     6 (poor) 
 
 
Tab. 4  Salt Spray Test Results. 

Test Method Zinc Dust / Siloxane / 
Epoxy 

Zinc Dust / Epoxy / 
Polyurethane 

 200 microns dried  250 microns dried  
 film thickness film thickness 

 Salt Spray Test - DIN 53 167 
 5,000 hours 2  1 - 2 
 Note: Substrate: Bare Steel 
Surface Preparation: Sand Blasted to SA 2.5 
Drying/Aging before Test: 10 Days Air Dry at Room Temperature 

 Rating: 1 (excellent)   3 (satisfactory)     
 
 

QUV accelerated weathering tests were conducted on this coating formulation 

to determine gloss and color retention. These tests (fig 4, 5 and Table II) in 

combination with the specified acceptance criteria are currently considered as severe 

performance test requirement for protective coating systems in the coatings industry. 
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Tab. 5   Humidity Test Results. 

Test Method Zinc Dust /Siloxane / 
Epoxy 

Zinc Dust / Epoxy 
/Polyurethane 

 200 microns dried  250 microns dried  
 film thickness film thickness 

 Humidity Test - DIN 50 021 
 5,000 hours 1  1 - 2 
Note: Substrate: Bare Steel 
Surface Preparation: Sand Blasted to SA 2.5 
Drying/Aging before Test: 10 Days Air Dry at Room Temperature 

 Rating: 1 (excellent)   3 (satisfactory)    
 
 

Coating systems based on this hybrid resin have been evaluated for gloss and 

color retention through accelerated weathering via QUV testing. Gloss and color 

retention are two of many factors that help to describe the weather ability of a coating 

and its ability to withstand weather-related effects such as sunlight, humidity, wind 

and temperature. The qualitative comparison of gloss and color retention showed that 

the siloxane-epoxy based coating outperformed the best polyurethane based coating 

system. 

 
Tab. 6  QUV Weathering. 

Test Method Zinc Dust /Siloxane / 
Epoxy 

Zinc Dust / Epoxy / 
Polyurethane 

5,000 hours; Lamp UV-B 200 microns dried  250 microns dried 
Cycles 4 h/4 h film thickness film thickness 
Gloss Retention 
Initial Gloss – 90 % (600 
angle) 30% 10% 

Color Retention (delta E) 4.5 10.5 
Chalking 1 5 
Note: Substrate: Bare Steel 
Surface Preparation: Sand Blasted to SA 2.5 
Drying/Ageing before Test: 10 Days Air Dry at Room Temperature 

 Rating: 1 (excellent) ... 3 (satisfactory) ... 6 (poor) 
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Fig. 3  QUV B – delta E values. 
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Graph 1.  QUV B test series: Gloss 60°. 
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Graph 2.  Pendulum Hardness. 

 
Suggested corrosion and marine applications 

Combating corrosion can be an expensive and daunting challenge. High-solids 

siloxane-epoxy resin coating systems can be used in various applications including 

structural steel, storage tank exteriors, offshore platforms, marine structures, bridges, 

industrial plants, concrete walls and floors and the exteriors of railroad cars.  

This new epoxy siloxane coating system enables the zinc primer to be 

protected by a single topcoat based on the innovative siloxane–epoxy hybrid resin 

that combines the advantages of organic polymers and silicones in a single polymer.  

This results in reduced application time, less overspray, and less complex 

maintenance for corrosion protection. Furthermore, the reduced number of coats and 

overspray results in about 70% less solvent emission into the atmosphere. 

In addition, the siloxane-epoxy coating provides excellent dirt-repellent and 

anti-graffiti properties. After the removal of the graffiti, there was no observable 

change in the gloss. For marine applications, like boat tops and underwater 

construction, we observed easy removal of fouling layers on the treated surfaces.  
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Conclusion  

The chemically combined organic-inorganic hybrid resin presents an interesting 

opportunity to formulators as the prototype of a new class of materials in the design 

of high performance industrial and specialty coatings with specific benefits.  

• High volume solids (90 %) and low VOC 

• High build application characteristics by standard application equipment 

• Excellent color and gloss retention 

• Excellent corrosion resistance in two-coat systems 

• Easy removal of fouling layers of such special surfaces 

• Cost-effective two-coat alternatives to multiple-coat organic based coating 

systems 

• Compliance with the most severe requirements of health, safety, and 

environmental regulations  
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VINYL ACETATE /ETHYLENE EMULSIONS, THE ULTIMATE BINDERS 
FOR HIGH PERFORMANCE ENVIRONMENTAL FRIENDLY INTERIOR 

PAINTS 
 

EMULZE TYPU VINYLACETÁT/ETHYLEN JAKO HLAVNÍ POJIVA PRO 
VYSOCE ÚČINNÉ EKOLOGICKÉ INTERIÉROVÉ NÁTĚRY 

 
Stephan Krieger,  
Celanese Emulsions, Industriepark  Höchst, 65926 Frankfurt, Germany 
 
 
1. Introduction 

With 62% of the approximately 5.4 Mio tons of paints and coatings produced in 

Europe in 2002, decorative paints are the largest segment of this industry 

(Figure 1). Interior decorative paints are considered to be the largest sub-segment, 

representing more than 50% of the production of decorative paints. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

(Figure 1: CEPE statistics 2002 for paints and lacquers, approx. 5.4 Mio tons) 
 
 

In the recent years, volatile organic compound (VOC) emissions, which are 

mostly caused by the presence of solvents and plasticizers in the paint formulation, 

have been one of the most important issues affecting the industry. This is notably 

due to the fact that the solvent content in coatings still varies a lot between the 

different systems, ranging from 70% for solvent-based wood stains down to less than 

0,07% (Figure 2) for emission-free interior decorative paints, according to the Blue 

Angel label in Germany.  
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Fig. 2  Solvent content of different coating systems. 
 

Driven by changes in the legislation and pressure from end-users and 

consumer protection agencies, a strong trend towards the reduction of total VOC in 

paints and coatings, especially in interior decorative paints, has been observed in 

Europe. In response to those changes, the transition from solvent-based paints to 

water-borne coating systems has been a significant step to achieve the targeted 

decrease in VOC. However, recent tests conducted by consumer protection agencies 

have shown that the presence of solvents and plasticizers in water-borne paints, 

even at low levels, caused those paints to considerably deteriorate indoor air quality. 

Solvents and plasticizers are two types of coalescing agents used in water-borne 

emulsion-based paints. Generally coalescing agents with a boiling point less than 

250°C are called solvents, while organic liquids with a boiling point higher than 250°C 

are called plasticizers. 

Emission-free paints, i.e. water-borne paints formulated without solvent or 

plasticizer, are an effective answer to the deterioration of indoor air quality caused by 

conventional water-borne paints containing coalescing agents. Traditionally produced 

with Vinyl Acetate Ethylene (VAE) emulsions, emission-free paints have been a 

dominant technology in Scandinavia and in Germany for more than 10 years, and 

provide consumers with superior indoor air quality, whilst maintaining excellent 

performances in terms of washability, hiding power, workability and colour intensity. 

By using the core shell technology it is possible to introduce a hard VAE polymer 
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phase into a soft film forming VAE polymer phase, which leads to VAE emulsions 

with excellent blocking resistance. Such kinds of emulsions are suitable for low 

emission semi gloss and gloss paints.  

 

2. Interior paints 

It is estimated that approx. 45% of the paints produced in Europe are water-

borne interior decorative paints. They contain polymer emulsions (dispersions) as 

binder for the pigments and fillers. Although these interior paints are water-borne, 

most of them still contain solvents and plasticizers which cause emissions of VOC, 

and result in the deterioration of indoor air quality in painted rooms. Those coalescing 

agents are added to the formulation to allow good film formation during drying and 

provide good performances of the paint film, such as washability. The properties and 

need for coalescing agents in interior paints are strongly related to the chemical 

nature of the emulsion polymer. In order to understand why interior paints contain 

different levels of solvents and plasticizers, it is important to understand the function 

of the emulsion within the paint.   

One of the most important properties of an interior decorative paint is the wet 

scrub resistance, which characterizes the washability of the paint film. In water-borne 

paints, the wet scrub resistance correlates directly with the hardness of the binder 

used in the paint and therefore with the glass transition temperature Tg of the 

polymer contained in the binder. According to norm EN 13300 interior paints are 

classified into five scrub resistance classes (Tab.1). Class 2 and 3 are the usual 

range for matt interior paints, which typically contain 8% to18% polymer emulsion as 

binder. 

 
Tab.1 Wet scrub resistance classes according EN 13300, wet scrub test is done 
according ISO 11998. 

 
 
 

Class 1 : < 5 µm at 200 scrubs
Class 2 : ≥ 5 µm and < 20 µm at 200 scrubs
Class 3 : ≥ 20 µm and < 70 µm at 200 scrubs
Class 4 : < 70 µm at 40 scrubs
Class 5 : ≥ 70 µm at 40 scrubs
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However, a high glass transition temperature Tg is not enough to obtain good 

mechanical properties of the paint film: only a homogeneous polymer film will give 

good performances and a high scrub resistance.  

The ability of an emulsion-based paint to form a homogeneous, crack-free and 

rigid film during drying is measured by its minimal film formation temperature, which 

is driven by the minimal film formation temperature (MFFT) of the binder and by the 

presence of solvents and plasticizers in the paint. 

 

Dispersion in water
(solid content: 20-60%)

Phase I

concentration and ordering
water evaporates

Phase II
deformation of particles
sintering

Phase III
coalescence
rupture of interstitial particle 
membranes

Phase IV
maturation, polymer diffusion
mechanically stable film

occurs 
only if 

T> MFFT

 
                     

Fig. 3  Film formation process. 
 

During drying, the emulsion transforms from a colloidal dispersion to a polymer 

film (Figure 3). This film formation process can only occur if the film is formed at or 

above the MFFT. If the drying occurs at a temperature below the MFFT, no film 

formation will be possible and the result of the drying process will be a film with 

cracks and without mechanical stability. 

The MFFT of the emulsion correlates directly to the glass transition 

temperature Tg of the polymer: the higher the glass transition temperature Tg, the 

higher the MFFT. However, the level of correlation varies between the different 

polymer emulsions. For example, polymers like Styrene Acrylate (S/A), which are 

commonly used in conventional water-borne decorative paints, have nearly identical 
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Tg and MFFT. On the contrary, other systems such as Vinyl Acetate Ethylene (VAE) 

emulsions allow the formation of a film at a significantly lower temperature than their 

Tg.  For interior decorative paints, the MFFT of the paint must be below 5°C (Figure 

4). 
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Fig. 4 Hydroplastification effect with VAE copolymers. 
 

Because of the high MFFT of the binders used for conventional water-borne 

interior paints, the addition of solvents or plasticizers is necessary to lower the MFFT 

of the paint and therefore allow the formation of the film. Emission-free paints, on the 

other hand, are formulated without solvents or plasticizers because they use binders 

like VAE emulsions, which allow an excellent film formation at low temperatures 

without the need of solvents or plasticizers.  

 

3. Emission-free interior decorative paints 

As a result of the deterioration of indoor air quality caused by conventional 

water-borne paints, a strong trend developed in several European countries to 

formulate paints without any coalescing agents. Because of the absence of solvents 
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and plasticizers, which are the primary contributors to VOC emissions, such paints 

are called emission-free or low-emission.  

This trend is especially pushed by national labels like Blue Angel in Germany, which 

can be attributed only to paints that contain less than 700 ppm of in-can total VOC 

(DIN ISO 55649), and exclude the use of all solvents and plasticizers. Figure 5 

shows the gas chromatogram (GC) of an emission-free interior paint in comparison 

with a plasticizer-containing interior paint. 

 
In-can VOC Determination of an interior paint 

free of solvents and plasticizers with addition of high boiling
plasticizers

Emissions

Intensity Intensity

Time

No Emissions

 
   
Fig. 5  Head space GC measurement according DIN ISO 55649. 

 

Consumer protection agencies have also contributed to the trend towards 

emission-free paints in Europe by starting to test paints for their actual emissions and 

impact on indoor air quality, and by promoting the use of those emission-free paints 

for their superior environmental properties. 

Northern Europe and Germany are the largest users of emission-free paints in 

Europe, with more than 50% of market share for interior decorative paints already 

transitioned to this technology. The recent introduction of emission-free paints in 

other European countries shows that the trend towards the elimination of coalescing 

agents in paints is growing and that emission-free paints are likely to become one of 

the sub-segments of the decorative paint industry with the highest growth potential. 
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Technology 

The production of interior decorative paints without solvents and plasticizers 

was made possible by the development of “soft” emulsions which combine a low 

minimal film formation temperature allowing a good film formation without coalescing 

agents (MFFT of approximately 0°C), and an adequately high glass transition 

temperature Tg which provides superior mechanical resistance.  

Soft emulsions, used in emission-free paints, can be based on several 

polymers, like soft styrene Acrylate, Soft Pure Acrylate or Vinyl Acetate Ethylene.  

However, the substantially higher Tg of VAE emulsions compared to Soft S/A 

emulsions at the same MFFT of 0°C (Tab. 3) allows paint formulated with VAE 

emulsions not only to exclude coalescing agents from the paint formulation, but also 

to develop much better performances (e.g. in terms of scrub resistance) than 

emission-free paints formulated with soft S/A emulsions.  

 
Tab. 3  Tg of VAE and S/A emulsions with MFFT 0°C. 
 

 VAE Emulsions Styrene Acrylate Emulsions 
MFFT 0°C 0°C 
TG 12-17°C 5-9°C 

   

This unique feature of VAE emulsions is due to the hydrophilic properties of 

VAE copolymers (in presence of VAE copolymers, water softens the polymer during 

the film formation), and it explains why VAE emulsions have become the European 

standard for the production of emission-free interior decorative paints.  

Another innovative development is the application of core-shell technology, already 

common in acrylic emulsions, allowing the combination of low MFFT and high block 

resistance.  

 Celanese has transferred the core-shell technology to VAE emulsions. Due to 

this technology it is possible to introduce a hard VAE polymer phase into a low-

temperature film forming VAE polymer phase.  Such kind of emulsions are showing 

two glass transition temperatures or a higher average glass transition temperature in 

comparison with standard VAE emulsions (Figure 6.).  
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As a result it is possible to increase the gap between average Tg of VAE emulsions 

and MFFT.  

• Mowilith LDM 1871 /Standard VAE:       Tg: 12°C  MFFT: 0°C 
• Mowilith LDM 1852:/Core Shell VAE       Tg: 22°C (average)  MFFT: 3°C 

 
 

1 .  T g =  9 ° C 2 .  T g =  3 1 °C

 

Fig. 6 Heterogeneous VAE emulsion which is containing two polymer phases and is 
having therefore two Tg’s. 
 

 Further optimisation of the VAE emulsion technology relating to the cross-

linker system and the stabilizer system has nearly closed the gap with hard Styrene 

Acrylate emulsions. Recent tests have shown that emission-free paints based on 

VAE emulsions achieve the same high performances as conventional paints based 

on hard emulsions (i.e. hard Styrene Acrylate) and coalescing agents in terms of 

scrub resistance (i.e. washability) and block resistance, while improving the quality of 

indoor air for the end-user by avoiding the use of solvents and plasticizers (Fig. 7 ).  

In addition, the use of water-soluble protective colloids in VAE emulsions, 

which increases the hydroplastification effect, also improves the application 

properties and the workability of the paint, and finally allows an excellent 

development of colours, another key property for indoor decorative paints. 
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Fig. 7 Scrub resistance of interior paints based on different binder technologies. 
 
4. Conclusion 

In Europe, the paint and coating industry is under strong pressure to reduce 

VOC emissions. Although most interior decorative paints are already water-borne, 

many formulations of hard polymer emulsions still contain solvents and plasticizers, 

affecting the indoor air quality of the painted rooms. The use of soft emulsions with 

MFFT 0°C by contrast, makes it possible to formulate paints without any solvent and 

plasticizers. These so called emission-free paints, traditionally based on VAE 

copolymer emulsions, provide superior indoor air quality and high performances in 

terms of washability, hiding power, workability, block resistance and colour intensity. 

They are already well established in Scandinavia and Germany and there is strong 

evidence that the trend towards emission-free paints will expand to the rest of Europe 

in the upcoming years. In this environment, VAE copolymer emulsions are more and 

more becoming the European standard for emission-free interior decorative paints, 

thanks to their unique properties. 
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SPOJIVÁ PRE NÁTEROVÉ HMOTY  
 

BINDERS FOR  COATINGS  
 

Ján Kováčika , Peter Kelemena , Emil Bédib , Slovenská republika 
aVUCHT a.s. Bratislava,    bDUSLO a.s. ŠAĽA, Slovenská republika 
 

Summary 
The paper deals with about Polyvinyl acetate homopolymers, Polyvinyl 
acetate copolymers and polyacrylate dispersion as binders for coatings. 
The article shows the technical parameters of all offered dispersion. The 
difference in the quality between PVAC and Acrylate dispersion is mainly 
in viscosity, alkali resistance and particle size. 
Key words: dispersion, polyacrylate, polyvinyl acetate, copolymer, coating 

 
 
Úvod 

Disperzie ako spojivá do náterových hmôt sa vyrábajú emulznou 

polymerizáciou vhodných monomérov vo vodnom prostredí v prítomnosti 

emulgátorov, iniciátorov a ochranných koloidov. Polymérna disperzia, ktorá je 

produktom procesu emulznej polymerizácie, je koloidnou sústavou tvorenou 

guľovitými čiastočkami polyméru rozptýlenými vo vodnej fáze. Pri odparení vody sú 

tieto častice schopné navzájom sa spájať a vytvoriť súvislý film. Táto schopnosť je 

základnou podmienkou pre fungovanie disperzie v úlohe spojiva v náterovej látke.  

Schopnosť disperzných častíc vytvárať súvislý film je závislá od teploty. 

Rozhodujúcim parametrom definujúcim túto teplotnú závislosť je minimálna 

filmotvorná teplota (MFT). Pri teplotách vyšších ako MFT je materiál polymérnych 

častíc dostatočne plastický na to, aby sa po odparení vody zliali na súvislý film. Pri 

teplotách nižších ako MFT zostáva materiál častíc sklovitý, častice sa nezlievajú a 

nevytvoria film a disperzia v týchto podmienkach nefunguje ako spojivo. Aplikácia 

náterovej látky pri teplote nižšej ako MFT má fatálne dôsledky pre funkčnosť 

vytvoreného náteru. Z praktického hľadiska je výhodné, aby disperzné spojivá pre 

stavebné náterové látky mali MFT blízke 0 a tak umožnili natieranie čo najväčší 

počet mesiacov v roku.  
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Minimálna filmotvorná teplota je teda jeden z rozhodujúcich parametrov, ktorý 

ovplyvňuje funkčnosť polymérnej disperzie v roli spojiva disperznej náterovej látky. 

MFT úzko súvisí s teplotou skelnenia polyméru, ktorý tvorí disperzné častice. Zhruba 

sa dá povedať, že MFT je blízka teplote skelnenia a známa teplota skelnenia je 

dobrým približným odhadom MFT. Teplota skelnenia je charakteristická pre polymér, 

ktorý vytvára častice disperzie. Z toho vyplýva, že chemické zloženie disperzných 

častíc definuje prostredníctvom teploty skelnenia a MFT použiteľnosť disperzie pre 

výrobu stavebných náterov, stierok a omietok.  

Stavebné nátery tvoria významnú skupinu vodouriediteľných náterových látok. 

Používajú sa pre nátery omietok, betónu, keramických, drevovláknitých alebo 

drevených stien a sadrokartónu. V stavebníctve sa natierajú veľké plochy bez 

možnosti zaistiť špeciálne podmienky pre odsávanie a regeneráciu rozpúšťadiel. 

Rovnako nie je možné kontrolovať teplotné podmienky pre kvalitnú tvorbu filmu. 

Nátery interiérov sa robia pomerne často a preto musia byť náterové látky pomerne 

lacné. Náterové látky  používané v stavebníctve musia spĺňať nasledujúce 

požiadavky: 

• Absencia organických rozpúšťadiel 

• Aplikácia nezávislá na teplote 

• Nízka cena 

• Vysoká kryvosť 

• Zdravotná nezávadnosť 

• Ľahké odstránenie pri znečistení 

 

Charakteristika jednotlivých typov disperzií 

Duslo a.s. Šaľa sa nachádza v juhozápadnej časti Slovenskej republiky vo 

vzdialenosti 60 km na východ od Bratislavy, pri rieke Váh. Duslo bolo založené 

v roku 1958 s cieľom produkcie priemyselných hnojív. Výroba polyvinylacetátových 

(PVAC) disperzií bola zahájená v roku 1968. V súčasnosti je Duslo a.s. súčasťou 

spoločností Agrofert Holding a.s. a zamestnáva 2400 zamestnancov.  
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VUCHT a.s. Bratislava (výskumné pracovisko, člen Duslo group) vyvíja nové 

typy disperzií a na základe požiadaviek zákazníkov modifikuje súčasne vyrábané 

typy. Má k dispozícii potrebné prístrojové vybavenie na stanovovanie aplikačných 

vlastností vývojových vzoriek disperzií.  

Z hľadiska chemického zloženia môžeme disperzie z produkcie Duslo a.s. 

určené pre náterové hmoty rozdeliť na: 

1. Homopolyméry PVAC (Duvilax BD-20) 

2. Kopolyméry vinylacetátu s inými monomérmi (Duvilax KA-11, Duvilax VV, 

Duvilax KA-9/50, Duvilax AVVIN a Duvilax AVVEX) 

3. Kopolyméry akrylátov (Akrylax PASPOD M) 

4. Kopolyméry akrylátov s inými monomérmi (Akrylax BOND, Akrylax OMSA) 

Homopolyméry vinylacetátu  

Polyvinylacetát má teplotu skelnenia Tg = 29°C a hodnota minimálnej 

filmotvornej teploty u disperzií založených na homopolyméroch PVAC je približne 

16°C. Z týchto údajov vyplýva, že homopolyméry PVAC nie sú priamo vhodné pre 

stavebné aplikácie. Teplotu skelnenia a teda aj MFT je ale možné znížiť začlenením 

plastifikátora do zloženia polymérnych častíc disperzie. Častice nabobtnané 

plastifikátorom majú teplotu skelnenia nižšiu ako čistý homopolymér. Pridávaním 

plastifikátora je teda možné riadiť teplotu skelnenia a tým aj MFT s využitím závislosti 

tejto hodnoty od obsahu plastifikujúcej prísady.  

Homopolymérne disperzie s takouto úpravou teploty skelnenia predstavujú 

spojivá pre „low end“ aplikácie – používajú sa tam, kde minimálna cena spojiva je pre 

zákazníka rozhodujúca. Použitie nachádzajú hlavne ako spojivo v interiérových 

disperzných stierkach. Disperzia na báze plastifikovaného homopolyméru PVAC má 

v sortimente Duslo, a.s. typové označenie DUVILAX BD-20. 

Prítomnosť plastifikátora má nielen priaznivý vplyv na zníženie teploty 

skelnenia, ale spôsobuje aj niektoré nežiadúce komplikácie. Je to hlavne migrácia do 

podkladu, v dôsledku ktorej dochádza s časom ku nežiadúcim zmenám vlastností 

náteru. V poslednej dobe sa tiež pridali komplikácie spôsobené prísnejšou 

legislatívou, ktorá obmedzuje aplikáciu mnohých doteraz  používaných 

plastifikátorov. Preto je výhodnejšie používať disperzie na báze kopolymérov. 
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Kopolyméry vinylacetátu s inými monomérmi 

U kopolymérov sa zníženie teploty skelnenia nedosahuje fyzikálnym miešaním 

s vhodnou prísadou, ale zásahom do chemickej štruktúry polyméru. Kým molekula 

homopolyméru je reťazec tvorený spojením rovnakých segmentov, v molekule 

kopolyméru sa striedajú dva rôzne segmenty pochádzajúce z dvoch rôznych 

monomérov. Voľbou monomérov a ich vzájomného pomeru sa dajú riadiť vlastnosti 

kopolyméru vrátane teploty skelnenia. Najčastejšie používané monoméry na 

kopolymerizáciu s vinylacetátom sú estery kyseliny akrylovej a versatikovej. 

Duvilax KA-11 je disperzia na báze kopolyméru vinylacetátu a butylakrylátu. 

Štruktúru polyméru je možné vyjadriť vzorcom:  
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Prítomnosť segmentov butylakrylátu v reťazci znižuje teplotu sklenenia i MFT. Obsah 

butylakrylátových segmentov je volený tak, aby sa teplota skelnenia znížila na 11°C, 

čím sa MFT zníži na hodnotu blízku nule. Disperzia neobsahuje žiadny plastifikátor.   

Duvilax VV je disperzia na báze kopolyméru vinylacetátu s vinylesterom versatikovej 

kyseliny.  
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Teplota skelnenia tohto kopolyméru je 24°C, minimálna filmotvorná teplota je znížená 

na hodnotu 9°C.   

U vyššie uvedených spojív efektívnosť stúpa v poradí Duvilax BD-20, Duvilax 

KA-11 a Duvilax VV. Ako už bolo spomenuté, Duvilax BD-20 sa nepovažuje za 
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optimálne spojivo pre nátery a v súčasnosti sa využíva hlavne v interiérových 

stierkach. Nižšia efektívnosť Duvilaxu KA-11 je kompenzovaná nižšou cenou tejto 

disperzie, čo sa dá s výhodou využiť pri formulácii nízkonákladových náterových 

látok.   Z Duvilaxu VV je možné po optimalizovaní zloženia plnív, pigmentov a prísad 

pripraviť veľmi kvalitnú náterovú látku, ktorej parametre vysoko prevyšujú požiadavky 

definované normou.  

Rastúce požiadavky výrobcov náterov na kvalitu a cenu polymérnych disperzií 

podnietili vývoj disperzie, ktorá by kombinovala výhody disperzií Duvilax VV 

a Duvilax KA-11. V roku 2004 bola na trh uvedená disperzia Duvilax KA-9/50, ktorá 

spĺňa tieto podmienky. Z hľadiska chemického zloženia je to terpolymér, to znamená, 

že polymérna molekula obsahuje segmenty pochádzajúce z vinylacetátu, 

butylakrylátu a vinylesteru versatikovej kyseliny. Vysokou efektívnosťou v roli spojiva 

náterových látok sa disperzia podobá disperzii Duvilax VV, cenou sa ale blíži 

Duvilaxu KA-11. V súčasnosti sa využíva ako spojivo pre interiérové náterové látky 

značky Primalex. 

V roku 2005 bol do výroby zavedený Duvilax AVVIN. Je to vodná disperzia 

bielej farby typu „jadro-obal“, tvorená polymérnym systémom vinylacetát, ester 

kyseliny akrylovej a vinylester kyseliny versatikovej. Emulzný systém sa skladá 

z aniónaktívneho emulgátora a PVAl ako ochranného koloidu. Jej disperzné častice 

sa skladajú z dvoch vrstiev:  

• vnútornej, ktorá je tvorená polymérom s teplotou skelnenia + 31°C  

• vonkajšej, ktorá má teplotu skelnenia + 3°C.  

Na rozdiel od Duvilaxu KA-9 vykazuje Duvilax AVVIN významne nižšiu nasiakavosť 

filmu vo vode. Doporučuje sa predovšetkým ako disperzné spojivo na výrobu 

maliarskych náterových látok na vodnej báze pre interiér. Ďalej sa používa na výrobu 

tmelov a stierok. 
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Tab. 1 Vlastnosti vyššie uvedených Duvilaxov. 

Parameter 
 

rozmer KA-9/50 AVVIN 

sušina  hmotn. % min. 49 min. 50 
pH  4 - 6 6 - 7 
viskozita  R Pa.s 0,3 – 1,0 0,5 – 0,8 
viskozita  B Pa.s 0,89 – 3,0 1,0 – 3,0 
veľkosť častíc nm 180 - 240 170 - 250  

mechanická stabilita  min > 45 > 45 
MFT oC min. + 6 min. + 7 
odolnosť proti  NaOH  relat. % 20 30 

film    

odolnosť proti  NaOH  relat. % 98 90 

oteruvzdornosť  min > 45 > 45 
nasiakavosť vo vode relat. % max. 75 max. 20 
rozpustnosť vo vode relat. % max. 3 max. 6 
pevnosť  MPa 4 - 6  5 - 8 
ťažnosť  relat. % 200 - 300   100 - 300 
tvrdosť  relat. % 8 -10 6  - 8 

 

Vonkajšie nátery 

V porovnaní s vnútornými nátermi sú vonkajšie vystavené pôsobeniu 

poveternostných podmienok a nároky kladené na ne sú pochopiteľne vyššie. 

Dôležitou funkciou vonkajších náterov, popri estetickej, je ochrana muriva proti 

pôsobeniu vlhkosti. Akumulácia vlhkosti v murive je nežiadúcim javom, pretože 

spôsobuje zhoršenie jeho mechanických vlastností, zvýšenie tepelných strát 

z budovy a urýchlenie korózie muriva. 

 

Minimálna filmotvorná teplota a teplota skelnenia 

U spojív pre exteriérové nátery sú na spojivo kladené dve protichodné 

požiadavky: 



 75

1. Minimálna filmotvorná teplota (MFT) čo najnižšia, s výhodou blízka nule. 

Tomu zodpovedá aj nízka teplota skelnenia. 

2. Polymérny film spojiva by v normálnych podmienkach nemal byť lepivý, aby sa 

predišlo zašpineniu náteru prachom a zlepovaniu pri kontakte s natretou 

plochou. 

Problém spočíva v tom, že s klesajúcou teplotou skelnenia narastá u spojiva lepivosť. 

 

Alkalická odolnosť 

Stavebné nátery sa aplikujú na alkalický substrát, ktorého pH má hodnotu 

okolo 12. Kombinácia alkalického prostredia a zvýšenej vlhkosti v exteriéri vytvára 

podmienky podporujúce degradáciu polymérneho spojiva hydrolýzou. Aby sa 

predišlo tomuto nežiadúcemu procesu, spojivá určené pre exteriérové náterové látky 

musia byť odolné voči hydrolýze.  

 

Poveternostné starnutie 

Poveternostné starnutie polymérov je zložitý proces, ktorý zahŕňa 

fotochemické a oxidačné reakcie. Pri nich dochádza ku postupnej deštrukcii 

polymérov, ktorá sa prejaví zmenou ich sfarbenia a zhoršením mechanických 

vlastností. Degradácia polyméru, ktorý je  spojivom v náterovej látke spôsobuje 

kriedovanie, zhoršenie adhézie, odlupovanie a praskanie náteru ako aj zmenu jeho 

farebného odtieňa. 

U disperzie Duvilax AVVEX je problém s MFT vyriešený tak, že jej disperzné 

častice sa skladajú z dvoch vrstiev:  

• vnútornej, ktorá je tvorená polymérom s teplotou skelnenia +38°C, 

•  vonkajšej, ktorá má teplotu skelnenia –3°C.  

Duvilax AVVEX patrí teda z hľadiska zloženia disperzných častíc ku disperziám typu 

„jadro – obal“. 

Obal sa zúčastňuje hlavne v procese tvorby filmu, kým jadro ovplyvňuje vlastnosti 

polymérneho filmu po jeho vzniku. Tak sa dosiahol kompromis, ktorého výsledkom je 

nízka MFT pri relatívne nízkej lepivosti filmu.  
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Odolnosť voči alkalickej hydrolýze je u disperzie AVVEX zabezpečená zabudovaním 

vinylesterov versatikovej kyseliny do štruktúry polyméru. Tie obsahujú objemné 

alkylové skupiny, ktoré vytvárajú stérickú zábranu, ktorá chráni esterovú skupinu 

pred aniónmi OH- a tým bráni hydrolýze. Pri analýze produktov hydrolýzy 

vinylversatátových kopolymérov sa zistilo, že pred hydrolýzou nie sú chránené len 

versatátové jednotky, ale aj susedné funkčné skupiny. Vďaka ich prítomnosti 

v štruktúre kopolyméru sa dosahuje vysoká odolnosť disperzie AVVEX v alkalickom 

prostredí. Charakterizovaná je nízkou rozpustnosťou filmu v roztoku NaOH, ktorá 

dosahuje len 3 – 5 %. Doporučuje sa predovšetkým ako disperzné spojivo na výrobu 

maliarskych náterových látok na vodnej báze pre interiér a exteriér. Ďalej sa používa 

na výrobu tmelov a stierok. Po zriedení s vodou je vhodný ako penetračný roztok 

určený na napúšťanie nadmerne alebo nerovnomerne savých podkladov 

v exteriéroch ako aj v interiéroch. 

 
Kopolyméry akrylátov 

Výrazom „polyakryláty“ bývajú označované polyméry a kopolyméry kyseliny 

akrylovej a metakrylovej, ich estery, amidy alebo nitrily. Vyrábajú sa ako 

homopolyméry alebo častejšie ako kopolyméry. Všetky sa vyznačujú vynikajúcou 

odolnosťou voči poveternosti, stálosťou na svetle a transparentnosťou.  

Akrylátové disperzie sa predovšetkým uplatňujú v priemysle náterových hmôt, 

pri výrobe tenkovrstvových omietkovín v stavebníctve, v textilnom priemysle (oblasť 

netkaných textílii, vločková a pigmentovaná tlač, laminovanie textílii), v papierenskom 

a kožiarskom priemysle a pri výrobe samolepiek.  

Vodné disperzie pre náterové hmoty sa pripravujú emulznou polymerizáciou. 

Najdôležitejšie monoméry na prípravu latexov sú etylakrylát, butylakrylát, 2-

etylhexylakrylát, 2-hydroxyetylakrylát a metylmetakrylát. Pri príprave kopolymérov sa 

často používa kombinácia metylmetakrylátu s butylakrylátom resp. 2-

etylhexylakrylátom alebo kombinácia butylakrylátu s 2-etylhexylakrylátom. Výsledné 

disperzie majú veľmi nízku viskozitu, priemer častíc do 200 nm, čím získavajú 

charakteristický nádych do modra.  

Nátery na drevo sú najčastejšie formulované na báze spojiva s malými 

časticami, ktoré obsahuje sieťovateľné funkčné skupiny (-COOH, -CONH2, -OH). 

Funkcionalizácia vzniknutého polyméru umožňuje následne jeho postpolymerizačné 
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sieťovanie. Na sieťovanie je možné použiť vo vode rozpustné kondenzáty, ktoré 

obsahujú éterifikované metylolové skupiny. Sieťovanie sa dá v tomto prípade 

schematicky znázorniť nasledovne: 

 

 

 

Nové typy akrylátových disperzií zavedené do výroby v roku 2006: 

Akrylax BOND 

Terpolymérna disperzia esteru kyseliny akrylovej, metakrylovej a vinylesteru 

versatikovej kyseliny, typ „jadro / obal“. Jej disperzné častice sa skladajú z dvoch 

vrstiev:  

• vnútornej, ktorá je tvorená polymérom s teplotou skelnenia +57°C, 

•  vonkajšej, ktorá má teplotu skelnenia –18 °C.  

Emulzný systém je tvorený kombináciou anionaktívnych emulgátorov. 

 

Akrylax OMSA 

Terpolymérna samosieťovateľná „jadro / obal“ disperzia esterov kyseliny 

akrylovej, metakrylovej a maleínovej. Jej disperzné častice sa skladajú z dvoch 

vrstiev:  

• vnútornej, ktorá je tvorená polymérom s teplotou skelnenia + 45 °C, 

• vonkajšej, ktorá má teplotu skelnenia –37 °C.  

Emulzný systém je tvorený neionogenným emulgátorom. 
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Akrylax PASPOD M 

Terpolymérna sieťovateľná „jadro / obal“ disperzia esterov kyseliny akrylovej a 

metakrylovej. Jej disperzné častice sa skladajú z dvoch vrstiev:  

• vnútornej, ktorá je tvorená polymérom s teplotou skelnenia +71°C, 

• vonkajšej, ktorá má teplotu skelnenia +33 °C.  

Emulzný systém je tvorený kombináciou anionaktívneho a neionogenného 

emulgátora. Disperzia obsahuje externé sieťovadlo na báze blokovaného izokyanátu, 

prípravok na zníženie dolepovania filmu a plastifikátor. 

 

Tab.2  Vlastnosti disperzií určených pre exteriérovú aplikáciu. 

Parameter 
 

rozmer 
AVVEX 

 
BOND 

OMSA 
 

PASPOD M

sušina  hmotn. % min. 50 min. 49 min. 50 min. 50 
pH  6 - 7 6,5 – 8,0 6,5 – 7,5 5,5 – 6,0 
viskozita  R Pa.s 0,5 – 0,8 0,2 – 0,7 0,01 – 0,04 1,0 – 2,0 
viskozita  B Pa.s 2,0 – 5,0 0,5 – 1,4 0,03 – 1,0 5,0 – 8,0 
veľkosť častíc nm 140 - 200 60 - 70 90 - 120 40 - 50 

mechanická stabilita  min > 45 > 45 > 45 > 45 
MFT oC min. + 6 min. + 5 min. + 7 min. + 6 
odolnosť proti  NaOH  relat. % 80 95 97 90 

film      

odolnosť proti  NaOH  relat. % 95 98 99 95 

oteruvzdornosť  min > 45 > 45 20 > 45 
nasiakavosť vo vode relat. % max. 20 max. 25 max. 20 max. 30 
rozpustnosť vo vode relat. % max. 4 max. 5 max. 4 max. 8 
pevnosť  MPa 6 - 11 4 - 6 3 - 5 4 - 6  
ťažnosť  relat. % 50 - 200 8 - 12 5 - 8 100 - 200 
tvrdosť  relat. % 7 - 12 3 - 6 4 - 7 6 - 9 

 

Rozdiel v kvalite medzi kopolymérmi PVAC a akrylátmi je hlavne v alkalickej 

odolnosti a veľkosti častíc. Výhodou nových akrylátových disperzií sú veľmi malé 

polymérne častice, čím sa zlepšuje ich penetrácia do subtrátu. 
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Akrylax BOND je určený na prípravu fasádnych náterových hmôt, 

 akrylátových omietkovín a penetračných náterov, Akrylax OMSA na prípravu 

organosilikátových omietkovín a stierok a Akrylax PASPOD M na prípravu 

interiérových a exteriérových náterov na drevo.  

Disperzie vykazujú nízku nasiakavosť vo vode a vysokú odolnosť proti vonkajšiemu 

prostrediu.  

 

Záver 
Skúsenosti získané počas uplynulých rokov svedčia o tom, že je nutné 

reagovať na všeobecné poznatky a skúsenosti zákazníkov a doporučenia výrobcov, 

ktoré poukazujú na to, že z hľadiska použitých monomérov, ceny a funkčnosti 

jednotlivých typov sú jednotlivé typy disperzií vnímané ako vhodnejšie, alebo menej 

vhodné na vybrané aplikácie. Takéto rozdelenie v pozícii nízkeho zastúpenia na trhu 

(alebo nízkej kapacity) je potrebné akceptovať. Nie je cestou presadiť na trhu nové 

štandardy kvality, ako je napríklad uplatnenie PVAC disperzií namiesto akrylátov 

v náteroch. Vstup do nového segmentu je možný len ponukou substitučných 

produktov. 

V uplynulých rokoch výskumný a technický pracovníci VUCHT a.s. vyvinuli 

nielen nové disperzie ale aj mnoho ich modifikácií. Vlastnosti jednotlivých typov je 

možné nastaviť v širokom rozsahu a priamo na hodnoty žiadané technológiami 

odberateľov. Pri zavádzaní disperzií do používania spolupracujeme s jednotlivými 

potenciálnymi partnermi priamo na ich pracoviskách a ich požiadavky a názory 

operatívne uplatňujeme pri riešení dielčích úloh. 
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ZHODNOCENÍ KOMBINACE ZINKSILIKÁTOVÝCH A 
POLYSILOXANOVÝCH NÁTĚRŮ K PROTIKOROZNÍ OCHRANĚ 

OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ 
 

EVALUATION OF THE COMBINATION OF ZINCSILICATE PRIMERS AND 
POLYSILOXANE TOPCOATS FOR THE PROTECTION OF STEEL 

STRUCTURES 
 

Karel Denka, Jaroslava Benešováb 
aPragochema spol. s r.o., Přátelství 550,  Praha 10, Česká republika 
 bSVÚOM spol. s r.o., U Měšťanského pivovaru  934/4, Praha 7, Česká republika 
 

Summary 
Four combinations of two-coat protective systems  covering two types of 
commercially available inorganic zincethylsilicate primers, both of different 
metallic zinc content,  with two types of epoxy-modified polysiloxane 
topcoats were evaluated for anticorrosion protection performance on steel  
substrates. The standardized corrosion tests employed were continuous 
humidity cabinet and neutral salt spray, both for 1440 hours. All paint 
systems tested proved to be of superior performance with negligible 
underfilm corrosion at the scribe and even outperformed the same one-
coat polysiloxane paint, without the zincsilicate primer, but over degreased 
and sweep blasted galvanized steel directly, the anticorrosion efficiency of 
which was tested along with for a comparison. The results of the tests and 
the positive role of zinc-rich primers under the polysiloxanes for long-term 
protection of steel structures were discussed.  
Key words: zincsilicate primer, epoxy-modified polysiloxane topcoat, 
corrosion performance, protection of steel structures 
 
 

1. Úvod 
Polyorganosiloxany lze obecně charakterizovat jako polymery 

organokřemičitých sloučenin, kde ve struktuře hlavního řetězce jsou křemíkové 

atomy vzájemně vázány přes kyslík v tzv. siloxanové vazbě - O – Si - O - Si -  a zbylé 

valence na uhlovodíkové zbytky  –R (alkyly, aryly), hydroxylové -OH či alkoxidové  -

OR skupiny.  

Výsledná struktura pak může  vypadat např. takto: 
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              O-R1          O-H       R4 

              ⏐            ⏐           ⏐ 
     - O - Si – O – Si – O – Si – O -  . 

              ⏐            ⏐           ⏐ 

              R2                R3              O-R5 

 

Hydroxylové a alkoxidové skupiny jsou reaktivní a polykondenzačními 

reakcemi s dalšími pryskyřicemi, např. fenolickými, akrylátovými, polyurethanovými 

nebo epoxidovými je možné vytvořit organicky modifikované polysiloxanové 

kopolymery s různými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. V hlavním řetězci se pak 

střídají vazby   - C – C -   s polysiloxanovými a vznikají tzv. hybridní polymery, které 

poskytují kvalitativně novou pojivovou základnu k výrobě průmyslových nátěrových 

hmot s vlastnostmi  spojujících v sobě „anorganický“ charakter polysiloxanové vazby 

s „organickým“  charakterem  - C – C -  vazby [1-3]. Specifické vlastnosti 

polysiloxanových hybridních pryskyřic jsou pak určeny poměrně vysokou energií 

„anorganické“ siloxanové vazby (445 kJ/mol)  oproti  „organické“  -C – C -  vazbě 

(358 kJ/mol), což uděluje těmto pryskyřicím i nátěrům zvýšenou odolnost [4]: 

•  proti nízkým i vysokým teplotám 

•  vůči radiačnímu, slunečnímu a UV záření  

•  vůči povětrnosti 

• proti působení ozónu 

• proti ztrátě barevného odstínu a lesku 

• proti chemickému působení 

• vůči mechanickému namáhání (abrazi), zvýšená tvrdost nátěrů 

 
Na druhé straně organická část hybridní pryskyřice  přispívá v nátěrech k: 

• snazší aplikaci (nanášení) 

• pružnosti  

• houževnatosti 

• dosažení požadovaného lesku 
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• možnosti vytvrzování při běžné okolní teplotě 

Pojem hybridních povlaků anorganicko-organického charakteru však pokrývá 

širší oblast než pouze nátěry a zahrnuje i tenké vrstvy (v tloušťkách do max. několika 

µm) uplatňující se např. k povrchové úpravě skla a keramiky  (barvení, úprava indexu 

lomu, zvýšení povrchové tvrdosti – technologie Ormoglass a Ormocer) a v úplně 

poslední době i jako ekologická náhrada tradičních konverzních povlaků (náhrada 

procesů chromátování a fosfátování kovů pod nátěry). Zde se zejména uplatňují 

organofunkční silany, popř. i titaničitany a zirkoničitany, které rovněž vzájemnou 

polykondenzací za vhodných podmínek vytvářejí siloxanovou organicky 

modifikovanou strukturu.  

Hybridizací alifatického epoxidu polysiloxanem se zvýší bariérové vlastnosti 

těchto pojiv – bylo experimentálně ověřeno, že polykondenzací směsi 90% epoxidu 

s 10% polysiloxanu se výrazně zlepší ochranné vlastnosti takového nátěru oproti 

stejnému nátěru, ale formulované pouze ze 100% stejné epoxidové pryskyřice [6]. 

Vzhledem k relativně nízké viskozitě polysiloxanů oproti ostatním pryskyřicím 

je možno tyto nátěry formulovat jako vysokosušinové (75-95% obj.) s velmi nízkým 

podílem VOC, což je řadí jako velice perspektivní z hlediska ochrany životnlího 

prostředí i snížení hořlavosti. 

Polysiloxanové organicky modifikované nátěry byly vyvinuty a poprvé uvedeny 

na trh v první polovině 90. let minulého století, přičemž praktického rozšíření zatím 

doznaly tyto 2 variany: 

 dvousložkové epoxy – polysiloxanavé hybridní nátěry 

 jednosložkové akrylát – polysiloxanové hybridní nátěry 

Největších praktických zkušeností bylo zatím dosaženo s polysiloxany 

modifikovanými alifatickými epoxidy [3,5-7]. Tyto nátěry dokonce vykazují vyšší 

odolnost proti slunečnímu a UV záření (retenci lesku a barevného odstínu) než 

alifatické polyurethany. Jsou doporučovány jako vrchní všeobecně velmi odolné 

nátěry v nominální tloušťce 125 µm v kombinaci se základními nátěry s vysokým 

obsahem zinkového prachu o tloušťce 75 µm (zinkepoxidy, zinkethylsilikáty) 

k dlouhodobé protikorozní ochraně ocelových konstrukcí stavebních i 

technologických, dále dopravní techniky, např: 
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• paluby a vnější povrchy lodí 

• vnější povrchy skladovacích ocelových tanků 

• mosty 

• vrtné plošiny pro těžbu ropy z mořského dna 

• konstrukce v přímoří 

• vnější povrchy železničních vagónů, nákladních aut a autobusů 

•  elektrárny konvenční, atomové, vodní i větrné 

• petrochemická zařízení, rafinérie ropy 

Takto koncipované dvouvrstvé nátěrové systémy o celkové tloušťce 200 µm 

poskytují údajně min. stejnou ochrannou funkci jako  ochranné systémy  tří až 

čtyřvrstvé (celková tloušťka min. 250 µm) v sestavě zinkový primer/epoxy 

mezivrstva/polyurethanový email doporučované ČSN [8], což v případě 

polysiloxanového emailu modifikovaného epoxidem o obsahu sušiny 90% a obsahu 

VOC 120 g/litr přináší určitou úsporu celkových nákladů, snížení aplikačních časů, 

snížení spotřeby nátěrových hmot o 30% a snížení VOC do atmosféry až o 70% [9].   

Někteří výrobci organicky modifikovaných polysiloxanových nátěrů doporučují 

ve svých technických listech i jejich přímou aplikaci na žárově zinkované povrchy i 

když je známo, že obecně může přilnavost nátěrů k zinkovému povlaku představovat 

určitý problém.  

Cílem tohoto příspěvku bylo posoudit ochrannou funkci dvouvrstvého systému 

nátěrů zinkethylsilikátový primer/polysiloxanový email modifikovaný epoxidem 

v atmosférách o stupni korozní agresivity  C3 – C5 a provést porovnání s případem, 

kdy je stejný polysiloxan aplikován přímo na žárově pozinkovaný povrch (tj. bez 

mezivrstvy dalšího nátěru).  

 

2. Charakteristika testovaných nátěrů 

Jako základní nátěry byly použity dva typy komerčně dostupných 

dvousložkových organicky modifikovaných zinksilikátů (výrobce Pragochema spol. 

s r.o.) – Pragokor Metal E a Pragokor Metal ES – oba na pojivové bázi 
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předhydrolyzovaného ethylsilikátu, které se lišily pouze obsahem zinkového prachu: 

typ E obsahoval 83,4% kovového zinku a typ ES 76,4% v netěkavém podílu nátěru 

(zinksilikátové nátěry v dalším textu uváděny zkratkou ZSN).   Doporučené nominální 

tloušťky suché vrstvy u obou typů byly ZSN 50 – 90 µm, horní toleranční meze 

tlouš´tky 200 µm, pro zajištění přijatelné rychlosti vytvrzování jsou výrobcem 

doporučeny tyto podmínky: teplota min. 5oC a relativní vlhkost vzduchu min. 60%  

Jako vrchní vrstvy byly aplikovány 2 typy dvousložkových vysokosušinových 

polysiloxanů modifikovaných alifatickou epoxidovou pryskyřicí, dále označovaných 

jako typ I a II, které se lišily obsahem pevných látek a VOC: typ I v bílém odstínu 

96% obj. sušiny (obsah VOC 50 g/litr) a typ II v šedivém odstínu 90% obj. sušiny 

(VOC 120 g/litr). Typ II je prakticky bezrozpouštědlový a uvedené velmi malé 

množství VOC (ethanol) vzniká až důsledkem chemické vytvrzovací reakce po 

smíchání s druhou složkou. V obou případech výrobci doporučují pro přijatelný 

průběh a rychlost vytvrzování určitou min. vlhkost vzduchu 40% (optimálně 50 – 

80%) při teplotách nad 5oC. Doporučené nominální tloušťky suché vrstvy 75 – 125 

µm, kterých lze dosáhnout v jednom nánosu při aplikaci stříkáním.  

 

3. Příprava zkušebních vzorků 

Vzorky zkušebních nátěrů byly zhotoveny pneumatickým stříkáním na 

ocelovém plechu (ocel tř. 11) tloušťky 2 mm otryskaném ostrohranným abrazivem 

(ocel. drtí) na stupeň čistoty min. Sa 2,5 dle ČSN ISO 8501-1. Drsnot povrchu po 

tryskání byla stanovena profiloměrem: největší výška profilu Rz =  60 – 100 µm, 

střední aritmetická úchylka  Ra  =  14 – 16 µm. Posouzení drsnosti dle ĆSN EN ISO 

8503-1 (komparátor G): drsnost střední. Oba polysiloxanové nátěry byly naneseny na 

zinksilikátové primery vytvrzené vlhkostí na stupeň min. 4 dle  ASTM D 4752-87 

(MEK test).  

 Průměrné tloušťky obou zinksilikátových nátěrů se na jednotlivých zkušebních 

vzorcích pohybovaly v rozsahu 50 – 85 µm. Průměrné tloušťky nátěrových systémů 

stanovené dle ČSN EN ISO 2808 a přilnavosti odtrhem dle ČSN EN ISO 4624 včetně 

charakteru lomu při odtrhu jsou shrnuty v tab. 1.  

Pro porovnání chování polysiloxanového nátěru přímo na pozinkované oceli 

[12] byla zjištěna tloušťka žárově zinkového povlaku na ocelovém plechu v rozsahu 
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70 – 80 µm  V případě lehkého otryskání zinkového povlaku („sweep blasting“) pod 

nátěry bylo toto provedeno jemným nekovovým tryskacím prostředkem (korund) na 

drsnost o Rz = 20 – 25 µm. Parametry neexponovaných vzorků polysiloxanu I 

naneseného přímo na pozinkovanou ocel jsou rovněž uvedeny v tab. 1. 

 

Tab.1 Parametry testovaných nátěrových systémů a nátěrů na pozinkované oceli 
před nasazením do  zkoušek. 

Přilnavost odtrhem 
 
 

Nátěrový 
systém č. 

 
Složení nátěr. 

systému  č. 1-4 
nebo polysiloxanu 

na pozink. oceli 

Rozpětí 
průměrných 
tlouštěk-na 

pozink. oceli 
včetně  tl. Zn 
povlaku (µm) 

Odtrhová 
pevnost 
(MPa) 

Charakter lomu 
po odtrhu 

1 Pragokor Metal E 1x 
+ polysiloxan I 1x 185 - 220 2,5 

100% kohezní 
v zákl. nátěru 

(100% B)  

2 Pragokor Metal ES 
1x + polysiloxan I 1x 190 – 220 1,7 - „ - 

3 Pragokor Metal E 1x  
+ polysiloxan II 1x 115 – 170 1,9 - „ - 

4 Pragokor Metal ES 
1x + polysiloxan II 1x 115 - 200 1,2 - „ - 

- 
polysiloxan I na 

pozink. oceli 
odmaštěné 

145 - 160 6,5 
smíšený lom 

adhezně (A/B)-
kohezní (B) 

- 
polysiloxan I na 

pozink. oceli jemně 
otryskané 

185 - 245 8,8 
smíšený lom 

adhezně (A/B)-
kohezní (B) 

 

4. Použité zkušební metody 

Ochranná funkce nátěrů v atmosférách o stupni korozní agresivity C3 

(střední), C4 (vysoká), C5-I (velmi vysoká průmyslová) a C5-M (velmi vysoká 

přímořská) dle [10] byla posuzována v korozních laboratorních zkouškách  

doporučených v [11]: 

1. Odolnost vůči vlhkosti dle ČSN EN ISO 6270-1. Podmínky zkoušky: 100% relativní 

vlhkost nepřetržitě, teplota uvnitř korozní komory 38+-2oC, teplota vnějšího 

prostředí laboratoře 23+-2oC, zkušební komora SVÚOM, doba expozice max. 

1440 hod.  



 

 87

2. Zkouška v neutrální solné mlze dle ČSN EN ISO 7253. Podmínky zkoušky: 

nepřetržité působení mlhy 5% roztoku chloridu sodného, 100% relativní vlhkost, 

teplota  35+-2oC, korozní komora Heraus Votsch, doba expozice max. 1440 hod. 

Pro posouzení míry podkorodování v místě poškození nátěrů byly zkušební 

vzorky opatřeny vrypy  k podkladu a po zkoušce vyhodnoceny dle přílohy A [11]. 

      Přilnavost nátěrů byla hodnocena metodou kolmého odtrhu dle ČSN EN ISO 

4624, použité zařízení hydraulický odtrhoměr  P.A.T GM 01, měřící rozsah 0 – 20 

MPa, použité lepidlo epoxidové dvousložkové UHU.  

 

5. Výsledky korozních zkoušek a jejich hodnocení 

Výsledky korozní zkoušky po expozici 1440 hod ve zkoušce odolnosti proti 

vlhkosti jsou uvedeny v tab. 2 a ve zkoušce solná mlha v tab. 3. Pro porovnání jsou 

rovněž uvedeny výsledky chování polysiloxanového nátěru přímo na žárově 

pozinkované oceli odmaštěné a jemně tryskané [12]. 

 
Tab.2 Hodnocení nátěrových systémů na tryskané oceli a polysiloxanového nátěru  

na zinkovaném povrchu v korozní zkoušce čistá kondenzace.   

Přilnavost odtrhem Nátěr. systém č. 
1-4 nebo 

polysiloxan.nátěr 
na pozink. oceli 

Koroze 
v ploše dle 
ČSN EN ISO 

4628-3 

Puchýře 
v ploše dle 
ČSN EN ISO 

4628-2 

Odtrhová 
pevnost 
(MPa) 

Charakter 
lomu po 
odtrhu 

 
1 

 
Ri 0 

 
0 

 
2,0 – 2,2 

100% 
kohezní 

v zákl. nátěru 
(100% B) 

2 Ri 0 0 1,4 – 3,2 - „ - 
3 Ri 0 0 1,2 – 2,2 - „ - 
4 Ri 0 0 0,2 – 1,2 - „ - 

polysiloxan I 1x na 
pozink. oceli 
odmaštěné 

 
Ri 0 

 
4 (S2) 

 
3,0 

smíšený lom 
adhezně 

(A/B)-kohezní 
(B) 

polysiloxan I 1x na 
pozink. oceli 

jemně tryskané 
Ri 0 0 7,8 - „ -  

 



 

 88

Z tabulky je patrné, že  prakticky vůbec nedošlo ke znehodnocení nátěr. 

systémů ZSN/polysiloxan ani jejich ochranné funkce. Naproti tomu v případě 

polysiloxanu přímo na odmaštěné pozinkované oceli je patrný vznik puchýřů, zatímco 

na jemně otryskané pozinkované oceli rovněž zůstává ochranná funkce zachována 

podobně jako u nátěr. systémů ZSN/polysiloxan. 

 
Tab.3 Hodnocení nátěrových systémů na tryskané oceli a polysiloxanového nátěru   

na zinkovaném povrchu v korozní zkoušce solná mlha. 

Přilnavost odtrhem 
Nátěr. systém č. 1-

4 nebo 
polysiloxan.nátěr 
na pozink. oceli 

Koroze 
v ploše 

dle 
ĆSN EN 

ISO 
4628-3 

Koroze 
v okolí 
vrypu 
(mm) 

Puchýře 
v ploše 
dle ČSN 
EN ISO 
4628-2 

Odtrhová 
pevnost 
(MPa) 

Charakter 
lomu po 
odtrhu 

 
1 

 
Ri 0 

 
0,5* 

 
0 

 
2,2 - 3,4 

100% kohezní 
v zákl. nátěru 

(100% B) 
2 Ri 0 0,5 – 2 0 1,4 – 2,6 - „ - 
3 Ri 0 0 0 1,8 – 2,6 - „ - 
4 Ri 0 0,5 0 0,4 – 1,6 - „ - 

polysiloxan I 1x na 
pozink. oceli 
odmaštěné 

 
Ri 0 

 
16,3 

 
3 (S2 – 

S5) 

 
0,2 

smíšený lom 
adhezně 

(A/B)-kohezní 
(B) 

polysiloxan I 1x na 
pozink. oceli jemně 

tryskané 

 
Ri 0 

 
7,8 

 
0 

 
8,2 

 
- „ - 

Vysvětlivka k tabulce: *) – podkorodování ve vrypu bílou rzí (korozní produkty zinku) 
 

I v této zkoušce je zřejmé zachování ochranné účinnosti všech nátěrových 

systémů ZSN/polysiloxan a nízká míra podkorodování ve vrypu. Naproti tomu u 

polysiloxanů přímo na odmaštěné pozinkované oceli došlo k výskytu puchýřů a 

značnému podkorodování v okolí vrypu. V případě jemného otryskání zinkového 

povlaku pod nátěry se sice puchýře nevytvoří, ale i zde je k významně vyšší 

podkorodování než  u nátěrových systémů.  

Rozdíl v míře podkorodování mezi testovanými nátěrovými systémy na 

otryskané oceli a polysiloxanovými nátěry přímo na pozinkované oceli je patrný 

z fotografického zdokumentování zkušebních vzorků po odstranění nátěrů v okolí 

řezu po 1440 hod expozice ve zkoušce solná mlha (obr. 1- 3). 
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.  

                odmaštěný podklad                                  jemně otryskaný podklad 

Obr.1a 2 Podkorodování polysiloxanového nátěru od řezu na pozinkované oceli 
odmaštěné a jemně tryskané. 

 

 

Obr. 3.  Podkorodování nátěrového systému  ZSN/polysiloxan I  na otryskané oceli. 

 

6. Závěry 

Na základě provedených zkoušek lze pro technickou praxi formulovat tyto 

závěry: 

1. Všechny čtyři testované nátěrové systémy typu ZSN/polysiloxan na otryskané 

oceli prokázaly v provedených korozních zkouškách vysokou ochrannou funkci 

(min. 15 roků) v atmosférách o stupni korozní agresivity  C3, C4, C5-I a C5-M. 

Byly tedy potvrzeny předpoklady formulované např. v [3], že dvouvrstvý nátěr. 

systém o celkové nominální tloušťce 200 µm a složení zinkový primer (epoxidový 

nebo ZSN) + vrchní epoxidem modifikovaný polysiloxanový nátěr  vykazuje min. 

stejnou ochrannou funkci jako 3 – 4 vrstvé nátěrové systémy o celkové. min. 

tloušťce 250 µm doporučované v  [8] k protikorozní ochraně ocelových konstrukcí. 
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Tato náhrada nátěry o celkově nižší tloušťce je zřejmě umožněna výrazně lepšími 

bariérovými vlastnostmi epoxipolysiloxanů než  samotných epoxidů či 

polyurethanů.  

2. Mezi oběma ZSN (liší se pouze obsahem zinkového prachu) ve funkci základní 

vrstvy pod polysiloxanové nátěry nebyly prakticky zjištěny žádné rozdíly 

v ochranné účinnosti.  

3. Výrazně nižší hodnoty odtrhové pevnosti testovaných nátěrových systémů 

ZSN/polysiloxan oproti těmto hodnotám v případě polysiloxanů přímo na 

pozinkované oceli lze vysvětlit, s ohledem na kohezní lom (prakticky vždy ve 

vrstvě ZSN), obecně vyšší heterogenitou uvnitř vrstvy ZSN. Tato heterogenita je 

zřejmě způsobena vysokou četností pórů (v rozměrech řádově nanometry až 

desítky nanometrů) v pojivovém gelu vyplněnými nerozpustnými korozními 

produkty zinku. Nižší kohezní pevnost  ZSN při odtrhu je obecně jejich vlastností, 

která však nesnižuje jejich proklamované ochranné a mechanické vlastnosti, např. 

tvrdost a odolnost proti abrazi.  

4. Oproti nátěr. systémům ZSN/polysiloxan na otryskané oceli došlo u 

polysiloxanových nátěrů aplikovaných přímo na odmaštěnou pozinkovanou ocel 

k výrazně vyššímu podkorodování od řezu a ke značnému poklesu přilnavosti. 

Lepší než pouhé odmaštění se jeví jemné otryskání zinkového povlaku pod 

nátěry, ale i v tomto případě je stále míra podkorodování vyšší než u nátěr. 

systémů ZSN/polysiloxan. Z  vyhodnocení zkoušek plyne, že navzdory tvrzení 

některých výrobců polysiloxanových nátěr. hmot, aplikace polysiloxanových nátěrů 

přímo na pouze odmaštěnou pozinkovanou ocel není vhodná [12]. 

5. Polysiloxanové nátěry lze údajně aplikovat i na primery bez zinkového prachu, tj. 

pigmentované např. zinkfosfátem, ale odolnost proti podkorodovánl se výrazně 

snižuje na hodnotu 5 – 10 mm [13]. Kombinace polysiloxanů se základními nátěry 

s vysokým obsahem zinkového prachu (epoxid či ZSN) se tedy jeví jako optimální 

varianta, protože  zinkové základní nátěry výrazně snižují rozsah podkorodování 

při event. mechanickém poškození ochranného systému. 
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ADVANTAGES  OF WATER BASED SOLVENT FREE ALKYD EMULSIONS FOR 
DECO PAINTS 

 
VÝHODY VODOUŘEDITELNÝCH BEZROZPOUŠTĚDLOVÝCH ALKYDOVÝCH 

EMULZÍ V DEKORATIVNÍCH NÁTĚRECH 
 
Reinhard Winter 
ASK  Chemicals, ASHLAND – SÜDCHEMIE – KERNFEST GmbH, 
DE 40721  Hilden, Germany 
 

Summary 
Due to European legislation for Deco paints many solvent based paints 
have to be replaced  against low VOC systems at the beginning of 2007 or 
latest in 2010, when the second step of this legislation will be in force. 
Solvent free water based alkyds are environment-friendly alternatives to 
replace solvent based systems without deficits of quality and performance.  
This is demonstrated by practical examples like brushable house paints, 
stain blocking wall paints and wood stains. 
Key words :  VOC , brushability, wallpaint, woodstain, alkyd emulsion 

 
 
Introduction 

The Directive 2004 / 42 / EG, the so called “ Deco Paint Guideline “ was 

adopted in 2004 by the European Parliament and  is regulating the emissions of 

volatile organic compounds VOC   in decorative paints and varnishes.´ 

The definition of VOC in this case is organic compound with boiling point of 

less than 250°C  and is quantified in g /l. 

The first step of this legislation will be in force at the beginning of 2007 and 

requires quite moderate limitations and in some cases it is possible to meet this 

requirements with current systems or minor changes in the paint formulation. 

The second step will be in force in 2010 and the limits are significant lower, 

what means we need  principal changes of many paint systems. 

This means that we have to replace traditional solvent based systems against 

high solids or water based systems. A big part of this traditional deco paints are 

based on solvent based alkyds and we will show that water based alkyds are the 

preferred  alternative without loss of quality and performance.  



 93

Contrary to high solids we can achieve zero or very low VOC systems. 

 
 

Example 1. Brushable house paint / trim paints 

These materials are described in category d and the VOC limits for solvent 

based products are 400 g/L in 2007 and 300 g / L in 2010. These limits are rather low 

and difficult to fulfil even with special high solid systems. 

For water based products the VOC limits are 150 and 130 g / L and with the 

latest generation of water based alkyds it is no problem to formulate near zero VOC 

products and we achieve properties very near to solvent based alkyd systems. 

An important difference comparing solvent based trim paints against water 

based alternatives are flow, brushability ( brushmarking ) and open time.  

The traditional way to adjust brushabilty and flow is adding associative 

thickeners to the paint, but  in most cases the results are still  worse than with solvent 

based  paints.   

We evaluated this phenomena and run a very simple viscosity profile with a 

rotary viscometer. 
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Viscosity profile of brushable house paints
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We applied  high shear to simulate brushing and after 60 sec., we reduced 

shear to the lowest possible level to simulate flow and leveling. 

In the high shear range, we need a certain minimum viscosity to bring up an 

appropriate film thickness and we adjusted all systems to the same level.. 

All system exhibit very fast viscosity increase in the resting stage.  

The strongest increase in viscosity shows the water based system with 

external associative thickener. This thickener should be an so called newtonian 

thickener, but we see here that we are far away from newtonian flow. If we apply this 

paint by brush, we see a very poor flow and strong brushmarking.  

We compared this paint against a solvent based trim paint with excellent flow 

and here we see, that the increase in viscosity after shear is also very fast, but  much 

lower than the water based system with external thickener.  
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The third system ( Violet ) is based on a new solvent free alkyd emulsion with built in 

internal thickener. Here we see a very similar viscosity profile as  the solvent based 

paint shows. This material exhibits excellent flow behavior as solvent based paints. 

 

Example 2.  Stainblocking Wallpaints 

Until now it is quite unusual to use water based alkyd emulsions in wallpaints, 

because the acrylic emulsions seem to be perfect for this application and most 

people think bleeding is a minor problem for very few substrates like walls in a smoky 

pub. If we go into detail, we see that bleeding is not only a problem of nicotine and 

tobacco condensate, and many other substrates like wood, water spots and 

wallpapers  have a tendency for bleeding.  

These problems have been solved with solvent based materials in most cases, 

but in 2010 this is not possibel any more.  

To find a solution for bleeding problems it is quite useful to evaluate the 

bleeding substances. 

The easiest definition for bleeding substances is “water soluble colorants”. If 

we go into the detailed chemistry of water soluble colorants, we find out that nearly 

all these substances have ionic functionality and most of them are anionic. This is the 

case for synthetic natural water soluble colorants. In the following table on the next 

page you see some examples of those bleeding substances. 
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The next chart shows a schematic diagram of the situation in a paint film and 

the bleeding problem. In case of acrylic emulsion, we see that we have no ionic 

functionality on the surface of the resin particle and no interaction between resin and 

colorant. 

Most acrylic paints have alkaline pH and the colorants form salts with even 

higher solubility. For this reason wall paints based on acrylic emulsions have no 

sufficient stain blocking properties. 

With cationic binders, anionic impuirities can be fixed. This is state-of-the-art 

since a fairly long time and the stainblocking properties are excellent. The anionic 

impurities connect to the cationic parts of the resin particles but cationic impurities  

are not influenced. 
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However some technical problems in production and application are still 

unsolved which makes it difficult to get the acceptance of paint manufacturers and 

users. Those products are difficult to formulate because they are incompatible with 

nearly all other systems. 

They are sensitive against electrolyte and shear power. Additionally the solid 

content of these binders is usually lower as of usual binders. Formulators claim the 

difficult cleaning of the tools, low covering power and poor brushability. 

With the new generation of alkyd emulsions we managed to incorporate 

cationic groups in a more or less anionic emulsified resin. This is a real breakthrough 

because usual anionic and cationic emulsions are absolutely incompatible and 

exhibit strong coagulation. 

Through a lot of trials we are able to combine the advantages in application 

properties of anionic emulsions with the stain blocking properties of cationic 

emulsions. Both, anionic and cationic colorants are fixed by so called ionic 

crosslinking. 
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Example: NECOWEL 4300. 

 
Description 
 

 
Cosolvent free, modified alkyd emulsion with medium oil 
length. 

 
General technical  
data 

 
Solid Content: 
Oil Length: 
Type of Oil: 
Viscosity: 
pH Value: 
Density: 
Solvent: 
 
 

 
41 – 44 % 
approx. 35 % 
spec. fatty acids 
50 – 150 mPa.s, 20°C 
5,5 –  7,0 
1,05 – 1,11 g/ml, 20°C 
water 

Application areas  
• stainblocking wallpaints 
• wood lacquers 
 

 

Properties 
 

NECOWEL 4300 is a special modified alkyd emulsion with 
excellent anti bleeding properties against nicotine and 
many other substances.  
 

Also with the new generation of alkyd emulsions we are able to adjust the 

physical drying with PU modification. High crosslinking with isocyanates effects fast 

physical drying but also higher material prices. 

 
This new NECOWEL 4300 was tested with the following starting formulation: 

Product 
 

Wall paint with excellent stainblocking properties. 
 
 

 
Composition 

 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
 

 
NECOWEL 4300 
Foamex 805 
Disperbyk 191 
Kronos Titan 2310 
Dorkafill H 
Dicalite WB 6 
Optigel EXM 629 C 
DI. Water 
Optiflo H 370 

  Wt.% 
28,3    ASK 
  0,5    Tego 
  0,4    Byk 
21,8    Kronos 
14,1    Dorfner 
  5,7    Langer 
  0,2    Rockwood 
25,3     

     3,7    Rockwood 
   100,0     
 

 
The stain blocking properties have been tested on contaminated surfaces. The 

red color is Eosin-Scharlach an anionic colorant and the brown line is tobacco 

extract. 
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To demonstrate the influence of different resins we replaced the binder in our starting 

formulation.  

The left stripe shows a classic styrene acrylic emulsion. In the middle you see a 

standard type of alkyd emulsion and on the right side the new cationic modified alkyd 

Necowel 4300 is demonstrated. 

 

The following photo shows how the paint based on NECOWEL 4300 covers the 

pollutants with one layer, while the paint based on styrene acrylic emulsion shows 

bleeding even after 3 layers. This test was made with the same starting formulation 

but with an exchanged binder. 
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This photo shows a wall paint based on NECOWEL in comparison to another cationic 

system. As you can see, both systems work good but on tobacco extract NECOWEL 

4300 is slightly better. The reason for this is probably, that nicotine is anionic and not 

blocked with cationic resins. 

 

 
 

 
The next picture shows NECOWEL against styrene acrylate and a cationic system on 

bleeding Merbau-wood.  

As you can see, the wood treated with styrene acrylate shows pores and the same 

formulation based on NECOWEL 4300 provides an excellent covering power at least 

with the second layer. The system containing cationic binder also blocks very good 

but it shows problems with the wetting of the pores.  
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This photo shows a comparison of NECOWEL against acrylate as stainblocking layer 

on plaster. As you can see, the bleeding substances penetrates even through layers 

of 3 mm plaster. The color based on styrene acrylate shows nearly no stainblocking. 

The formulation with NECOWEL 4300 shows excellent stainblocking properties 

against impurities. 
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Advantages of „Cationic Modified Alkyd Emulsions in Stain Blocking Wall 
Paints“: 

• Excellent stain blocking properties 

• VOC-fee 

• Free of residual monomers 

• Easy to formulate 

• Good wetting properties 

• Adjustable drying properties 

• Universal compatibility 

 

Summary 

The trials show, that cationic modified alkyd emulsions have the same or even 

better stain blocking properties as cationic acrylic emulsions. On substrates which 

are contaminated with nicotine (amine) they show even small advantages. 

The modified alkyd resins of ASK provide easy handling, safe processing, 

good wetting properties and compatibility with color pastes. They offer an 

environmental friendly alternative to solvent based systems. 

 

Example 3.  Wood stains 

The VOC – level for so-called   minimal build wood stains ( category f ) is 700 

g / l  even for 2010 and from this point of view there is no pressure to replace solvent 

based systems against water based systems. Nevertheless we a very successful 

with water based emulsion for this application because of the outstanding 

performance. 

The basic material is an copolymerized natural oil. The general performance is 

quite similar to longoil alkyds, but the viscosity is significant lower.  For this reason 

the base resin is quite easy to emulsify without addition of cosolvent and the 

impregnation and wetting properties of the emulsion are even better than those of 

solvent based woodstains.   
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This outstanding wetting properties provides  us following advantages: 

• it stimulates the fire of the wood, what means you see the wood grains and it looks 

like a solvent based wood stain. 

• it  can be used as carrier for water insoluble biocides  

• it exhibits very long open time  and even very big surfaces can be brushed without 

marking 

WATERBORNE ALKYDS
APPLICATIONS

· wood protection and wood stains

wood impregnation film forming wood stain

low molecular copolymer PU - modified alkyd

exellent wetting and good drying properties
impregation properties brushability

outstanding weather weather resistance
resistance water barrier

 
 

 



 105

NÁTEROVÉ LÁTKY NA BÁZE OLEJOV A VOSKOV PRE POVRCHOVÚ 
ÚPRAVU STRUNOVÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOV 

 
COATING MATERIALS ON OIL-WAX BASIS 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 
aspect 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 were studying seven oil-wax 
basis coating systems. To evaluated results of physical acoustics, 
appearance properties and the protection of surface finishing against 
acting of cold liquids it follows that ecological coatings on the base natural 
and industrial oil and wax be able to extend very specific group of coats 
dedicated for surface finishing of stringed musical instruments of medium 
qualitative class, however their protection (chemical) properties of coats 
are relatively lower. 
Key words: physical acoustics characteristics, stringed musical 
instruments, oil and wax coatings 

 
 
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 výrobkov z dreva a má primárne 

zlepšiť úžitkové vlastnosti dreva [1–3]. Naopak nesprávne zvolený náterový systém 

môže negatívne ovplyvniť výrobok z dreva, a znížiť tak jeho úžitkovú hodnotu, čím sa 

znehodnotí i niekoľkomesačná práca odborníkov [4 -11]. 

Rastúce ekologické povedomie vedie celosvetovo k zvýšeniu záujmu o vodou 

riediteľné spojivá v oblasti povrchovej úpravy dreva [1, 7]. Popri tradičných 

rozpúšťadlových a "ekologickejších" vodou riediteľných druhoch náterových látok na 
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povrchovú úpravu strunových hudobných nástrojov aj naďalej dominantnými 

zostávajú  prírodné (zošľachtené) náterové látky na báze šelakov, kopálov, jantárov, 

balzamov a rastlinných olejov. 

Náterové látky patria k najdôležitejším materiálom pri povrchovej úprave 

korpusu strunových hudobných nástrojov, nakoľko umožňujú flexibilné nanášanie 

kvapalných syntetických mnohozložkových polymérnych zmesí, ale rovnako aj 

nanášanie tradičných prírodných náterových látok, pričom sa vytvorí náterový film 

požadovaných vzhľadových, fyzikálno-mechanických i chemických vlastností [1–12 ]. 

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 [2, 4]. 

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 . 

Príspevok nadväzuje na závery experimentálnych zistení autorov (IGAZ, 

RUŽINSKÁ 2004, 2005), ktoré boli doposiaľ publikované na viacerých medzinárodných 

i domácich vedeckých konferenciách [2 -5, 10]. 

Cieľom tohto príspevku je navrhnúť ďalšie možné alternatívne ekologické 

náhrady tradičných náterových látok na báze moderných prírodných alebo 

priemyselných olejov a voskov, s ohľadom na vybrané fyzikálne, mechanické, 

chemické a  vzhľadové vlastnosti povrchovej úpravy pre výrobu strunových 

hudobných nástrojov. 

 

2.      EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

2.1       Náterové látky 

Na povrchovú úpravu súborov smrekového rezonančného dreva bolo 

použitých sedem druhov náterových látok na báze prírodných i priemyselných 

voskov a olejov. Na porovnanie bola použitá šelaková politúra ako tradičný typ 
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náterovej látky, ktorá predstavovala referenčnú vzorku povrchovej úpravy 

rezonančného smrekového dreva. Použité náterové látky sú primárne určené na 

povrchovú úpravu nábytku, podlahovín, resp. špeciálnych výrobkov z dreva. 

V Tabuľke 1. sú uvedené náterové látky na povrchovú úpravu skúšobných 

telies - rezonančného smrekového dreva (o vlhkosti  7,43 %). 

 

Tab. 1  Náterové látky na povrchovú úpravu skúšobných telies. 

Výrobca Náterová 
látka 

Typ náterovej 
látky 

Označenie
vzorky 

OSMO (Nemecko) Hard wachs Olejový vosk WO-1 

OSMO (Nemecko) Industrie 
Dekorwachs Priemyselný vosk WO-2 

OSMO (Nemecko) Top Oil Olejový vosk WO-3 

AKZO Nobel (Švédsko) Waxo Line natural 
46600 Modifikovaný vosk A-1 

AKZO Nobel (Švédsko) Waxo Line Lack 
46680 

Modifikovaný vosk + 
PUR  vodou riediteľný 

lak 
A-2 

OLI Lacke GmbH 
(Nemecko) Natura Hartwachsol Prírodný ľanový olej 

s voskami OL 

ARD (Taliansko) Water Wachs Vodná disperzia s 
voskom AR 

 

2.2      Metódy 

2.2.1  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 vzostupných 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 [4]: 

112 DEx µ=        (1) 

pričom 
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2

42

1
.0789,0

h
afD r ρ=       (2) 

kde 

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. 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. Všetky vzorky boli opracované do tvaru pravouhlej dosky, 

prebrúsené na požadovanú kvalitu povrchu a následne povrchovo upravené dvomi 

vrstvami náterovej látky. Meranie FACH bolo vykonané pred a následne po aplikácií 

dvoch vrstiev náterovej látky. Z nameraných charakteristík boli vypočítané fyzikálno-

akustické charakteristiky materiálu a následne bola vyhodnotená percentuálna 

zmena sledovaných vlastností materiálu pred a po aplikácii náterových látok v danom 

náterovom systéme. 
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Obr. 1  Výstup merania pre jednu vzorku pred a po aplikácii náterovej látky. 

 

2.2.2  Hodnotenie vzhľadových vlastností povrchovej úpravy 

Pod pojmom vzhľadové vlastnosti rozumieme súhrn odchýlok od ideálneho, 

predpokladaného vzhľadu povrchu. Tieto odchýlky označujeme ako defekty 

vonkajšieho vzhľadu. Táto metodika hodnotenia optických i celkovo najdôležitejších 

kvalitatívnych vlastností povrchovej úpravy je však primárne určená pre hodnotenie 

povrchovej úpravy nábytku (STN 91 0272).  

Uvedený spôsob hodnotenia dôležitých kvalitatívnych vlastností sme zvolili z 

dôvodu absencie záväzných kritérií pre posudzovanie vzhľadových vlastností 

povrchovej úpravy strunových hudobných nástrojov. 

 

2.2.3  Hodnotenie odolnosti povrchovej úpravy proti pôsobeniu studených  
         kvapalín 

Na doplnenie kvalitatívnych vlastností povrchovej úpravy sa využila štandardná 

metodika hodnotenia chemických vlastností povrchovej úpravy nábytku (STN EN 

12720), ktorej podstatou je overenie schopnosti náteru odolávať agresívnym vplyvom 

vybraných chemikálií (studených kvapalín).  

Vzhľadom na to, že pri hodnotení kvalitatívnych vlastností povrchovej úpravy 

strunových hudobných nástrojov  neexistujú záväzné kritériá, bola použitá vyššie 

uvedená metóda. Vyhodnocovalo sa pôsobenie studených kvapalín po 6 hodinách 
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pôsobenia: voda, pot, sliny, čiže kvapaliny, ktoré môžu byť v priamom kontakte 

s povrchovou úpravou počas používania strunových hudobných nástrojov. 

 

3.  VÝSLEDKY A DISKUSIA 

3.1  Vyhodnotenie fyzikálno-akustických charakteristík 

Z nameraných výsledkov vyplynulo, že vo všetkých prípadoch došlo k poklesu 

sledovaných charakteristík materiálu. Najvýraznejší pokles sledovaných vlastností 

spôsobili náterové látky s označením WO-1, WO-3 a A-1. K miernejšiemu 

ovplyvneniu vlastností materiálu došlo v prípade vzoriek upravených náterovými 

systémami WO-2 a OL. Najmenšie zmeny sledovaných charakteristík spôsobili 

náterové systémy označené A-2 a AR. V prípade týchto dvoch súborov sa 

štatistickým testovaním sa potvrdil nevýznamný rozdiel zmeny sledovaných 

vlastností v porovnaní so zmenou na vzorkách upravených šelakovou politúrou. 

Zmeny sledovaných charakteristík sú uvedené v Tabuľke 2. 

 

Tab. 2  Fyzikálno-akustické charakteristiky rezonančného smreka pred a po aplikácii 
náterových látok na báze olejov a voskov. 

  pred  
povrchovou úpravou

po  
povrchovej úprave 

  E [GPa] A [m4kg-1s-

1] E [GPa] ∆G [%]* A [m4kg-1s-

1] ∆A [%]* 

WO-1 14,977 12,303 14,917 -0,37 12,163 -1,14 
WO-2 13,437 13,160 13,400 -0,20 13,020 -1,05 
WO-3 14,323 12,039 14,283 -0,20 11,817 -1,83 
A-1 13,128 12,280 13,168 0,30 12,116 -1,34 
A-2 13,735 10,889 13,950 1,57 10,837 -0,49 
OL 12,908 10,390 12,930 0,17 10,304 -0,83 
AR 14,065 11,501 14,230 1,17 11,432 -0,59 

šelak 16,850 13,330 16,757 -0,55 13,273 -0,43 
*Poznámky: ∆ G a ∆ A sú zmeny sledovaných FACH, ktoré predstavujú rozdiel FACH skúšobných 
telies pred a po aplikácii náterových látok. 
 
 Vyhodnotením zmien fyzikálno-akustických charakteristík povrchovo 

upraveného rezonančného smrekového dreva bolo zistené: 

- všetky náterové látky na báze prírodných olejov a voskov znížili sledované 

fyzikálno-akustické charakteristiky (najmä akustickú konštantu -A), 
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- v prípade všetkých siedmych testovaných súborov je zmena vlastností 

výrazne nižšia ako u ostatných doposiaľ skúmaných náterových systémov, 

predovšetkým na báze polyuretánov  [2-5], 

- najvýraznejšie percentuálne zmeny sledovaných FACH spôsobili náterové 

látky s označením WO-1 (-1,14%), WO-3 (-1,83%) a A-1 (-1,34%), 

- najmenšiu zmenu sledovaných vlastností z  testovaných súborov vykazuje 

súbor s označením A-2 (-0,49%) 

- rozdiel zmeny fyzikálno-akustických charakteristík pri  vzorkách A-2 (-0,49%) 

a OL (-0,59%) nie je štatisticky významný v porovnaní so zmenou FACH 

 vzoriek upravených šelakovou politúrou (-0,43%) na hladine významnosti    

α = 0,05. 

 
3.2  Vyhodnotenie vzhľadových vlastností povrchovej úpravy 

Vizuálnym hodnotením vzhľadových vlastností na základe hodnotenia 

jednotlivých defektov povrchovej úpravy (nekľudný povrch, pomarančová kôra, 

trhlinky, strieborné a biele póry, bublinky a krátery, mechanické nečistoty, stopy po 

brúsení, kopírovanie podkladu, farebné škvrny) možno konštatovať, že všetky 

hodnotené náterové systémy majú výborné vzhľadové vlastnosti, nakoľko nebola 

indikovaná prítomnosť jednotlivých uvedených defektov. Z vyhodnotených výsledkov 

vzhľadových vlastností vyplynulo, že všetky hodnotené náterové látky sú vhodné na 

povrchovú úpravu strunových hudobných nástrojov. 

 

3.3   Vyhodnotenie pôsobenia studených kvapalín na povrchovú úpravu 

Vyhodnotenie pôsobenia studených kvapalín  na povrchové úpravy 

smrekového rezonančného smreka bolo v zmysle porovnania so štandardnou šedou 

stupnicou. Požaduje sa, aby po pôsobení studených kvapalín po časovom intervale 

3-6 hodín nebola indikovaná väčšia zmena než stupeň 4, čiže nepatrná zmena lesku, 

avšak žiadna výraznejšia farebná zmena povrchu náteru.  

Výsledky hodnotenia odolnosti jednotlivých povrchových úprav proti pôsobeniu 

studených kvapalín po 6 hodinách pôsobenia sú uvedené v Tab. 3. 
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Tab. 3  Výsledky hodnotenia odolnosti povrchovej úpravy proti pôsobeniu vybraných 
studených kvapalín 

Studené 
kvapaliny Vrstva * WO–1 WO–2 WO–3 A–1 A–2 OL AR 

2. 5 5 5 5 1* 5 4 Destilovaná voda 3. 5 5 5 5 2* 5 5 
2. 5 5 5 5 1* 5 5 Pot 3. 5 5 5 5 1* 5 5 
2. 5 4 5 2* 1* 5 3* Sliny 3. 4 4 4 3* 1* 5 5 

*) hviezdičkou označené vzorky nevyhoveli štandardným podmienkam pri hodnotení 
pôsobenia studených kvapalín na povrch náterov 

 

Vyhodnotením odolnosti povrchových úprav smrekového rezonančného 

smreku proti pôsobeniu  studených kvapalín po 6 hodinách pôsobenia vyplynulo: 

- najlepšie výsledky dosiahol náterový systém OL - stupeň 5, čiže žiadna 

zmena farby, prípadne lesku. Tento náterový systém si zachoval najlepšie 

kvalitatívne charakteristiky po pôsobení vybraných studených kvapalín. 

- Vyhovujúce výsledky preukázali náterové systémy WO-1, WO-2, WO-3, ktoré 

splnili požadované požiadavky (minimálne stupeň 4), a to ako po aplikácii 2, 

tak aj 3 vrstiev uvedených náterových systémov. 

- Požadované charakteristiky nedosiahol náterový systém AR a A-1 po 

pôsobení slín. 

- Najhoršie výsledky boli indikované pri náterovom systéme A-2, ktorý pri 

pôsobení všetkých vybraných studených kvapalín preukázal značnú 

deštrukciu povrchu náterov, teda z pohľadu hodnotenej chemickej odolnosti je 

úplne nevyhovujúcim pri pôsobení takých bežných kvapalín, akými sú pot, 

sliny a voda, ktoré sú častými pri používaní strunových hudobných nástrojov. 

 

4. ZÁVER 

Z vyhodnotených výsledkov fyzikálno-akustických charakteristík, vzhľadových 

vlastností i odolnosti povrchových úprav proti pôsobeniu studených kvapalín vyplýva, 

že  ekologické náterové látky na báze prírodných i priemyselných olejov a voskov by 

mohli v budúcnosti rozšíriť veľmi špecifickú skupinu náterových látok určených na 

povrchovú úpravu najmä strunových hudobných nástrojov strednej kvalitatívnej triedy 
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(hlavne náterové systémy s označením A-2 a OL), nakoľko tieto náterové látky 

preukázali aj výborné vzhľadové vlastnosti, ale pomerne nízke odolnostné 

(chemické) vlastnosti náterov voči pôsobeniu vybraných studených kvapalín. 
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UV STABILIZOVANÉ PREKURZORY PUR POLYMERNÍCH SÍTÍ 
 

UV STABILIZED PRECURSORS OF PUR POLYMERIC NETWORKS 
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a Ústav polymerních materiálů, Univerzita Pardubice; b SYNPO, a.s. Pardubice;  
c VÚOS, a.s. Pardubice, Česká republika 
 

Summary 
The poster deals with the synthesis and properties of UV stabilized 
precursors of PUR polymer networks based on hydroxy functionalized 
acrylic solution polymers. The polymer film and substrate as well are 
stabilized against the influence of UV light by built-in polymerizable UV 
stabilizer of benzotriazole type in the form of an ester of MA. The 
stabilizer is directly built in the polymer chain by covalent bond and by 
means of the technique of solution free radical polymerization. The 
presence of basic or acidic comonomers in the polymer chain does not 
influence the efficiency of the stabilizer. The applicability of the Lambert-
Beer’s law in range of UV light 250 – 400 nm is still preserved. Built-in UV 
stabilizer decreases the reactivity and conversion during the curing by 
isocyanates. However, the crosslinking reaction can be catalyzed and 
accelerated by a catalyst based on Sn4+. 
Key words: UV stabilizer, acrylic PUR precursors, kinetics and coatings 

 
 
Úvod 

 Životnost nátěrů a jimi chráněného podkladu je ovlivněna mnoha faktory. 

Značný vliv na poškození nátěrového filmu má UV záření. Absorpcí světelné energie 

dochází u pojiv obsažených v nátěru k fotochemickým reakcím, vedoucím až 

k odbourávání polymerů.  

 Součástí moderních nátěrových hmot bývají i tzv. UV absorbéry, které silně 

absorbují UV záření v oblasti vlnových délek 290 až 400 nm [1-3]. Avšak tyto látky 

podléhají tzv. autostratifikaci (z řeckého slova „stratos“=rozvrstvení), tj. separaci fází 

za současného vyloučení absorbéru na povrch nátěru a jeho následnému vymývání 

z povrchu lakového filmu, čímž dochází ke ztrátě funkčnosti celého nátěru. 

 Pokrokem v řešení je varianta použití UV stabilizátorů s možností jejich 

přímého chemického zabudování do struktury polymerního řetězce chemickou 
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vazbou, nejlépe vazbou kovalentní. Příkladem je radikálově polymerizovatelný UV 

stabilizátor benzotriazolového typu ve formě esteru kyseliny methakrylové [4]. Jeho 

použití u fyzikálně zasychajících systémů nečiní prakticky žádné problémy, u 

fyzikálně-chemicky zasychajících systémů může jeho struktura ovlivnit reakční 

mechanismus příslušné síťující reakce.  

 Předmětem této práce je studium vztahu mezi strukturou a vlastnostmi 

roztokových hydroxyfunkčních akrylátových pryskyřic s chemicky zabudovaným UV 

stabilizátorem jako prekurzorů pro polyurethanové nátěrové hmoty.  

 

Experimentální část 

 Příprava standardních a UV stabilizovaných RAK prekurzorů  

 Hydroxyfunkční akrylátové pryskyřice byly připraveny standardní technikou 

radikálové polymerace v roztoku, vedenou při bodu varu ethylacetátu jako 

rozpouštědla a s použitím dekompozičního azoiniciátoru VAZO 67 fy DuPont. U 

systémů s chemicky vázaným UV stabilizátorem byl tento nejprve rozpuštěn 

v odpovídající monomerní směsi. 

 Struktura použitého UV stabilizátoru (E-ester, VÚOS, a.s. Pardubice) je patrna 

z následujícího schematu:  

 

Schema 1: Struktura radikálově polymerizovatelného UV stabilizátoru. 

 

 Měření UV a FTIR spekter 

 Pro ověření platnosti L-B zákona bylo připraveno celkem 6 vzorků RAK o 

složení BMA/MMA/E-ester se stoupajícím obsahem chemicky zabudovaného E-

esteru do polymeru. Ze sušin vzorků byly připraveny standardní roztoky o 

koncentraci 1000 mg/l v desinhibovaném dioxanu jako selektivním rozpouštědle. UV 

spektra pak byla měřena v křemenné kyvetě tloušťky 1 cm.  
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UV spektra byla měřena na jednopaprskovém spektrofotometru HELIOS fy PYE 

UNICAM, VB, řízeném standardním PC. FTIR spektra byla měřena na FTIR 

spektrometru Impact 400d fy NICOLET, USA. 

 

Výsledky a diskuse 

A. Ověření platnosti Lambert-Beerova zákona a vlivu prostředí na účinnost 

chemicky vázaného UV stabilizátoru 

 Průběh naměřených absorpčních křivek ve sledované oblasti UV spektra je 

uveden na obr. 1. Charakteristická jsou zde dvě maxima při vlnových délkách 270 

nm a 340 nm a zejména pak pokrytí téměř celé sledované oblasti UV záření. Je 

zřejmé, že platnost Lambert-Beerova zákona zůstává ve sledovaném koncentračním 

rozmezí zachována.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Ověření platnosti Lambert-Beerova zákona. 
 

 Druhým, neméně důležitým faktorem ovlivňujícím účinnost některých typů UV 

stabilizátorů, může být vliv prostředí. I když se jedná o systémy nevodné bez aktivity 

vodíkových iontů v klasickém pojetí analytické a fyzikální chemie, přesto může 
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stabilizátoru v polymerní matrici ovlivnit jeho účinnost, vyjádřenou jako intenzitu 

absorpce ve sledované oblasti UV spektra. 

 Byla připravena řada RAK – standard bez UV absorbéru a dále „neutrální“, 

„kyselý“ a „bazický“ s chemicky zabudovaným UV stabilizátorem. Obsah kyselého a 

bazického komonomeru byl volen tak, aby byl vzhledem k UV stabilizátoru ve 

výrazném molárním přebytku.    

 

Tab. 1  Vliv prostředí („pH“) na účinnost UV stabilizátoru [c=1000 mg/l; kyveta 1 cm]. 

Složení polymeru a) Povaha Sušina b) Obsah E-esteru 
Absorbance c)

a) λ=270 nm 

[% hmot.] polymeru [% hmot.] [% hmot./sušina] b) λ=340 nm 

BMA/MMA/KMA 0,82 

88/10/2 
standard 50,7 ~ 

1,06 

BMA/MMA/E 0,84 

88/10/2 
"neutrální" 50,5 2 

0,98 

BMA/MMA/KMA/E 0,83 

85,5/9,5/3/2 
"kyselý" 51,0 2 

1,00 

BMA/MMA/DMAEMA/E 0,81 

85,5/9,5/3/2 
"bazický" 50,6 2 

0,96 

Pozn.: a) BMA – butylmethakrylát, MMA – methylmethakrylát, KMA – kyselina 
methakrylová, DMAEMA – dimethylaminoethylmethakrylát, E – UV stabilizátor (E-
ester);  b) 105°C/1 hod.; c) absorbance A při vlnové délce maxima λ . 
 

 Z porovnání naměřených dat vyplývá, že účinnost UV stabilizátoru není 

přítomností „kyselých“ či „bazických“ složek prakticky ovlivněna.  

 

B. UV stabilizátorem modifikované RAK jako prekurzory PUR polymerních sítí  

 Vzorky RAK byly následně síťovány alifatickým polyisokyanátem 

isokyanurátového typu – HDI trimer Desmodur N 3600 [BAYER]. Tento typ byl zvolen 

pro svoji nízkou viskozitu při 100%-ní sušině (vzorek je bezrozpouštědlový). Kinetika 

reakce byla sledována jednak bez použití katalyzátoru a jednak za přítomnosti 250 
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ppm katalyzátoru dibutylcíndiacetátu, vztaženo na celkovou sušinu systému. Složení 

studovaných prekurzorů   je uvedeno v tabulce č.2.  

 

Tab. 2  Složení prekurzorů pro síťování HDI trimerem DESMODUR N 3600 [BAYER, 
AG], (22,9% NCO) , katalyzátor dibutylcín diacetát [Aldrich]. 

Složení prekurzoru a) Sušina b) Č.k. Č.OH 

 [% hmot.] [mg KOH/g] [mg KOH/g] 

St/BA/MMA/HEMA/KA 43,4 1,5 37,58 

(35:25:20:19,5:0,5)    

St/BA/MMA/HEMA 43,3 0,12 37,9 

(35:25:20,5:19,5)    

St/BA/MMA/HEMA/KA/E 43 1,8 37,19 

(35:25:18:19,5:0,5:2)    

St/BA/MMA/HEMA/E 43,5 0,3 37,68 

(35:25:18,5:19,5:2)    

Pozn. 1) St – styren, BA – butylakrylát, MMA – methylmethakrylát, HEMA – 
hydroxyethyl methakrylát, KA – kyselina akrylová, E – UV stabilizátor (E-ester) ; 2) 
105°C/1 hod. 
  

 Ke sledování kinetiky reakce vytvrzování PUR-RAK systému byl vybrán 

absorpční pás valenční vibrace ν(N=C=O) skupin s vlnočtem maxima u cca 2240    

cm-1, který byl vztažen k absorpčnímu pásu mimorovinné deformační vibrace 

monosubstituovaného aromatického jádra styrenu γ(St) s vlnočtem maxima u 700 

cm-1 jako vnitřnímu standardu.  

 Časová konverze isokyanátových skupin v průběhu síťující reakce byla pak 

počítána podle vztahu ( 1 ) 

K = {[(A2240/A700)t=0 – (A2240/A700)t=t] / (A2240/A700)t=0} • 100  [%] ,          ( 1 ) 

ve kterém (A2240/A700)t=0 je relativní absorbance absorpčního pásu 

isokyanátových skupin na počátku reakce v čase t = 0, (A2240/A700)t=t je relativní 

absorbance téhož absorpčního pásu ve zvoleném časovém intervalu t = t od začátku 

reakce a K je časová konverze isokyanátových skupin, vyjádřená v %. 



 120

 Časové konverze NCO skupin při vytvrzování RAK polyisokyanátem 

Desmodur N 3600 bez a za přítomnosti dibutylcíndiacetátu (DBCDA) jako 

katalyzátoru jsou uvedeny na obr. 2, resp. 3.  
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Obr. 2 a, b  Časové konverze NCO skupin při vytvrzování RAK polyisokyanátem 
Desmodur N 3600 bez použití katalyzátoru (a) a za katalýzy DBCDA (250 ppm Sn4+) 
 

 

Závěr 

Z kinetických studií vyplývají následující závěry : 

 Bez přítomnosti KA jako interního katalyzátoru je reaktivita polymeru s UV 

stabilizátorem částečně ovlivněna pouze v první fázi síťující reakce, kdy lze 

pozorovat poněkud nižší konverzi NCO skupin – viz křivky (KA=0~E=2) versus 

(KA=0~E=0). V postgelačním stadiu je reaktivita RAK s UV stabilizátorem a 

bez něj prakticky srovnatelná.  

 Za přítomnosti obou typů katalyzátorů [externí Sn 4+ , interní KA] je konverze 

polymeru s UV stabilizátorem nižší cca o cca 5 - 6% v celém sledovaném 

časovém rozmezí – viz křivky (KA=0,5~E=2) versus (KA=0,5~E=0).  

 Reaktivitu systému se zabudovaným UV stabilizátorem do struktury 

polymerního řetězce lze ovlivnit koncentrační hladinou a poměrem obou typů 

katalyzátorů.  

 



 121

Literatura 

[1] Gruenwald G.: Plastics. How Structure Determines Properties. Hanser Publishers, 

Munich 1993. 

[2] Wypych G.: Handbook of Material Weathering. 2nd Ed. Chem. Trade Publishing, 

Toronto, 1995. 

[3] Hamid S.H., Amin H.B., Maaddhah A.G.: Handbook of Polymer Degradation. 

Marcel Dekker Inc., New York 1992. 

[4] Aultz D. (Noramco Inc.): Specialty Chemicals, 16(2), 73-74, 1996. The 

development of a polymerizable benzotriazole stabilizer. 

 

 

 

Projekt je podporován MPO, FT-TA/035 



 122

FINNTALC IN OUTDOOR DECORATIVE PAINTS 
 

FINNTALC VE VENKOVNÍCH DEKORATIVNÍCH NÁTĚRECH 
 
Veli Kilpeläinen 
Mondo Minerals Oy, P.O. Box 603, FI-87101 Kajaani, FINLAND 
 

Summary 
This paper demonstrates the performance of different extenders in outdoor 
decorative paints. The extenders types tested were: CaCO3, Mica, 
Plastorit and different sorts of talc grades. The best outdoor durability in 
terms of colour and gloss retention and water resistance showed pure 
macro-crystalline talc. The high hydrophobicity and very  platy  particle 
form of the  pure macro-crystalline talc explains the  excellent  outdoor  
durability and water repellency.  
Key word:  talc, platy talc, macro-crystalline talc, extender, outdoor paint, 
exterior paint. outdoor durability, colour retention, gloss retention, water 
permeability, water vapour permeability. 

 
 
Introduction 

Today, Finntalcs are the most popular and widely used talc products in the 

European paint industry, despite the fact that they sometimes have to travel a long 

way to the paint factories. What is it that makes them so unique and beneficial in 

decorative paints? To understand this, we have to look into their mineralogy and 

processing. 

Every talc deposit in the world has its own characteristics, like a fingerprint. 

The talc can be more or less lamellar (macro- or micro-crystalline) and contain 

different by-minerals, often dolomite, magnesite or chlorite (Mg-Al-Silicate). 

Finntalc products are purified by the floatation process, which ensures high 

and constant quality. The characteristics for Finntalc grades are high hydrophobicity 

and platy particle form. These properties give  them  excellent outdoor durability and 

water repellency.  
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Talc as mineral 

Talc is a natural mineral that is mined from the earth’s crust. The talc stones 

are often called as a soapstone. These stones are crushed, refined and fine milled to 

the useful filler, that is used in many industrial application like in paints, paper, 

plastics, ceramics and in cosmetic industry. 

The fine structure of the talc is presented on the Figure 1 [1]. Chemically talc 

is magnesium silicate, Mg3Si4O10(OH)2, with sandwich type of crystal structure. Its 

theoretical chemical composition is 31,88 % MgO, 63,37 % SiO2 and 4,75 % H2O.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 The fine structure of talc. 

 

In the nature the talc does not exist in its theoretical form or purity, but a small 

fraction of Mg and Si atoms can be replaced by iron (Fe), aluminium (Al) or nickel 

(Ni).  Typically the colour of talc stones is pale green or white, but the colour can vary 

from pinkish to dark green. The surface of talc stone has  greasy and pearly luster 

feeling.  

Due to the unique fine structure of talc it has many useful properties: 

• Talc’s surface is electrically neutral, which makes talc very hydrophobic, so the 

water repellent.  

• Talc’s particle form is platy, which is important to get an optimum filler packing for 

the paint film. The platy particles create also good barrier against unwanted 

substance like water, CO2 and O2. The platyness helps also to design the right 

Si+4  
O-2 

OH- 
Mg+2 
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structural viscosity for the paint to reduce the settling of solid particles and improve 

the sag/levelling balance. 

• Talc is softest known mineral. The softness comes from the platy structure. The 

talc plates slide across each other when the plate pack is stressed by the force, for 

instance by shearing the talc powder between the fingers. The greasy feeling 

comes also from this phenomena. The softness together with the platy particle 

form improves  the sandablity of primers and improves the flexibility of paint film. 

• Talc is very inert. The talc does not dissolve in acids or in bases, which is very 

important property for the filler in many paint applications. 

 

The particle form of talc is not always platy; it can be also blocky. The blocky 

talcs are also called as a micro-crystalline. The oil absorption of micro-crystalline talc 

is lower than the one of macro-crystalline (platy) talc at the same Hegman fineness, 

even if the specific surface area as nitrogen adsorption is higher with micro-

crystalline talc.  

 

Mineralogical variation of talc 

There is no ideally pure talc deposit existing in the nature, but the 

mineralogical composition of commercial talc grades varies a lot. The talc’s 

mineralogical composition is normally expressed by a triangle diagram  (Fig. 2) 

where each corner of diagram represents one pure mineral [2]. On the Figure 2 the 

mineralogical composition of the most important commercial talc deposits in the 

world is presented. The typical by-minerals for the talc are carbonates like calcium 

carbonate, dolomite or magnesite. The other typical by-minerals are chlorite and 

mica.  

The raw material base for Finntalcs belong to talc/mangesite group. Due to the 

floatation process the talc content of Finntalc grades can be increased from around 

50 w% to the level of 96-98 w%. The benefits of the flotation are that the talc content 

can be increased to the level that rarely exists in the nature and the chemical 

composition of end products does not changes during the years.  
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Fig. 2  Mineralogical composition of World’s talc deposits.  

 

Talc is the functional filler in many paint application because it  

• improves water and weather resistance 

• creates barrier against chemicals and gases 

• promotes adhesion 

• can be used as rheology modifier 

• adjusts gloss. 

 

The talc for exterior needs to be pure and platy. The purity secures the good water 

repellent and platy ness good barrier properties.   

 

Description of experimental methods 

Extenders that are usually used in exterior decorative paints were tested in 

this study. From talc group different types of talcs were selected: pure platy talcs 
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(Finntalcs), chlorite rich talc and magnesite rich talc. The powder properties of the 

extenders used in this study are presented on the Table 1. 

 

Tab. 1 The properties of the extenders tested. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The performance of above mentioned extenders were tested in outdoor paint 

formulation that is typical for wood coatings. The formulation was based on acrylic 

binder and its PVC is 30 v%. The extender content was13 w%.  

 

Paint formulation used [3]: 

Function of raw material 
component 

Raw material used w% 

Diluent Water 5,60 

Thickener Natrosol plus GR 331( 4% in water) 5,00 

Wetting/dispersing agent Hydropalat N 0,72 

Dispersing agent Calgon PT (10 % in Water) 1,50 

Dispersing agent Hydropalat 1080 0,30 

Preservative Mergal K 14 0,10 

Defoamer Foamaster 8034M 0,20 

Co-solvent Monoethylene Glygol 2,55 

Biocide Mergal S-99 1,53 

 

FINNTALC 
M15

FINNTALC 
M20SL 

MICRO-
TALC 
AT1

5 µm 
Talc/Chlorite 

(50:50)

5 µm 
CaCO3

Mica Plastorit

Loss on ingition, w% 5,8 5,1 20,6 8,3 43,3 5,0 5,0
Solubles in 1M HCl, w% 3,8 1,4 36,9 6,4 99,1 7,3 10,2

Ry-brightness, % 84,1 87,5 77,2 81,8 94 79,2 79,6
Oil absorption, g/100g 43 38 36 29 23 45 26

Particle size distribution 
(Sedigraph 5100), %
< 30 µm 100 100 100 99 99 99 94
< 20 µm 99 98 98 98 97 98 92
< 10 µm 89 82 73 83 76 97 69
<  5 µm 54 46 42 48 47 67 40
<  2 µm 20 16 21 18 19 29 19
<  1 µm 11 5 11 10 10 16 12
D50%, µm 4,7 5,4 5,7 5,2 5,4 3,6 6,5
D98%, µm 20 20 20 20 20 20 40
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Paint formulation used [3]-continue: 

Function of raw material 
component Raw material used w% 

TiO2-pigment Kemira 660 20,00 

Extender Talc/CaCO3/Mica/Plastorit 13,00 

Co-solvent Dowanol DPnB 0,50 

Acrylate-binder Finndisp A 30 48,00 

Defoamer Foamaster 8034M 0,30 

Thickener UCAR Thickener 9835 0,50 

pH-regulator Ammonia 25 % 0,20 

    100,0 

PVC(tot), v%   30,1 

PVC(TiO2), v%   15,4 

Solids, w%   57,0 

 

 

The following paint tests were carried out: 

• liquid water permeability through the paint film according to SFS-EN-927-5 [4].  

• water vapour permeability through the paint film according to SFS-EN-927-4 [4]. 

• accelerated weather resistance in Q-UV cabinet. 

 

During the accelerated weathering the colour and gloss changes were measured with 

time. The total weathering time was 1000 h. 

 

The following steps were used in weathering test: 

• UV radiation (A-lamps) for 4 h at 60 oC. 

• water spraying for 2 minutes. 

• conditioning for 4 h at 50 oC. 
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Results and discussions 

The liquid water permeability results as how many grams liquid water has 

gone through per square meter in 72 h are shown on Figure 3. This means that lower 

the value better is the water repellent effect. Figure 3 shows interesting results. Even 

if the PVC is considerable low and there is excess of good quality binder, still there 

are differences between different type of extenders. The pure macro crystalline talcs 

gave the best water repellent property. The pure macro-crystalline talc has the platy 

particle form and very hydrophobic surface, which create good barrier against the 

transfer of water molecules in paint film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3  Effect of extender type on liquid water permeability through the paint film. 

 

The water vapour permeability results are given on Figure 4. The results are 

expressed as how big resistance the paint film has against the water vapour 

permeability. The resistance for water vapour permeability is given as the air layer 

thickness that has the same insulation effect against water vapour as paint film under 

study has. So higher the result better the resistance against water vapour 

permeability. Here again pure macro-crystalline talcs gave the best barrier against 

water vapour.  
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Fig. 4 Effect of extender type on water vapour permeability through the paint film. 

The accelerated weathering results are presented on the Figures 5-6. The 

smallest colour changed at the end of the test had pure macro-crystalline talcs: 

Finntalc M15 and M20SL. Also CaCO3 had very small colour change, but talc-

magnesite and Plastorit had clearly higher colour change than pure macro-crystalline 

talc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fig. 5 The effect of extender on the total colour change in Q-UV weathering test. 
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The smallest gloss change had Plastorit and CaCO3. Also pure macro-crystalline 

talcs had fair small gloss change, but impure talcs had highest gloss change.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 

 

Fig. 6 Change of sheen with different extenders in Q-UV weathering test. 
 

The outdoor performance of different types of extenders are summarised on 

the table 2. The performance is valued by the grades from 1 to 5. The grade 1 is 

given for the very good barrier properties and for very good outdoor durability. The 

grade 5 means very kow barrier properties and bad weather resistance.  

The pure talc gives very good barrier properties and has excellent weather 

resistance. The chlorite rich talc has good weather resistance in spite of not so good 

barrier properties. Also CaCO3 has fairly good weather resistance. 
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Tab. 2 Summary of  the outdoor paint performance of different types of extenders.  

  

Pure 

talc 

Magnesite 

talc 

Chlorite 

talc 

CaCO3 Plastorit Mica 

Liquid water 
resistance 

1 3 3 5 3 4 

Water vapour 
permeability 

1 3 3 3 3 3 

Weather 
resistance 

1 3 1 2 4 3 

 The scale : 1= low permeability/high resistance (good performance) 

 5= high permeability/low resistance (low performance).  

 

 

Conclusions 

The outdoor performance of different extenders was tested in decorative paint 

formulation. The pure macro-crystalline talc (Finntalc) showed the best performance. 

The good outdoor durability and high water repellency of pure macro-crystalline talc 

is based on its very hydrophobic surface and platy particle form.  
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KOMBINACE ZINKOVÉHO PRACHU S FUNKČNÍMI PIGMENTY V 
NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 

 

COMBINATION OF ZINC DUST WITH FUNCTIONAL PIGMENTS IN 
ORGANIC COATINGS 

 
Veronika Čechalová, Andréa Kalendová 
University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Institute of Polymeric 
Materials, Department of Paints and Organic Coatings, Nám.Čs.legií 565, 532 10 
Pardubice, Czech Republic 
 

Summary 
This paper deals with study of anticorrosive efficiency of zinc dust in 
combination with zinc oxide in organic coatings. In the work two types of zinc 
oxide particles were used. Prepared model of organic coatings were based on 
silicon resin, epoxy-ester resin and two-component epoxy resin. The paints 
were evaluated and compared according to the physical-mechanical 
resistance and anticorrosive efficiency in a different type of corroding medium. 
These properties were resumed in a value of paints complex efficiency. 
Key words: zinc dust, zinc oxide, anticorrosive coating       

 
 
Úvod 

Zinkový prach 

Zinkový prach se jako účinný antikorozní pigment používá zhruba od poloviny 

19. století. V antikorozních nátěrových hmotách, ve kterých je zinek obvykle přítomen 

ve velkém množství, lze jeho působení rozdělit na dvě fáze. První fází je tzv. 

katodická ochrana založená na elektrochemickém působení, druhou pak ochrana 

založená na bariérovém mechanismu.  

Počátečním mechanismem, kterým zinkový prach v nátěrových hmotách 

působí, je katodická ochrana založená na postavení zinku v elektrochemické řadě 

kovů, resp. na rozdílu potenciálu zinku a chráněné oceli 1. Zinkové nátěry chrání 

ocelový podklad katodicky pouze v první fázi vystavení účinkům korozního prostředí. 

Postupně dochází k utěsnění pórů v nátěrech korozními produkty zinku, jako jsou 

oxidy zinku, hydroxid zinečnatý a zásadité uhličitany zinečnaté, a povlak se stává 

nepropustným pro další složky prostředí. Částice zinku jsou tedy za krátkou dobu 

obaleny jeho korozními produkty, dochází tak ke ztrátě elektrické vodivosti a tudíž se 
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dále nemůže uplatňovat galvanická ochrana. Katodická ochrana tak přechází 

v ochranu bariérovou 2, 3, 4. 

 

Oxid zinečnatý 

 Oxid zinečnatý je vedle titanové běloby a litoponu nejrozšířenějším bílým 

pigmentem. Je to v podstatě oxid zinečnatý s obsahem dalších kovových sloučenin, 

jejichž procento závisí na způsobu výroby 5. Oxidu zinečnatému se přisuzují jak 

pasivační, tak katodické inhibiční vlastnosti. Tento pigment se používá často v 

kombinaci s jinými antikorozními pigmenty a využívá se tak jejich synergického 

efektu 6. ZnO zvyšuje tvrdost filmu, chrání pojivový systém před negativními účinky 

UV – záření a snižuje rovněž propustnost oxidu siřičitého nátěrem. Také vytváří s 

karboxylovými skupinami pojiva zinečnatá mýdla, která jednak působí inhibičně, a 

jednak urychlují autooxidační zasychání alkydů 7 a olejů. Pro své fungicidní vlastnosti 

se používá v řadě formulací pro námořní účely. V kombinaci s oxidem mědným 

v antivegetativních nátěrových hmotách zpomaluje růst řas i jiných mořských 

organismů 5. Jedná se tedy o víceúčelový nebo obecně řečeno funkční pigment. 

 
Experimentální část 

 Pro přípravu modelových nátěrových hmot byly vybrány pojiva na bázi 

epoxyesterové pryskyřice, dvousložkové epoxidové pryskyřice a metylfenylsilikonové 

pryskyřice. Všechny nátěry byly formulovány na hodnotu kvocientu Q = 0,8 (Q = 

OKP/KOKP).  Jako pigment byl vybrán sférický zinkový prach, v kombinaci s oxidem 

zinečnatým. Byly použity různé typy ZnO, typ A – komerčně vyráběný a typ B – 

připravený tepelným rozkladem citrátu zinečnatého. Byla připravena koncentrační 

řada, na jedné straně byla nátěrová hmota o obsahu pigmentu odpovídajícím KOKP 

zinkového prachu, na straně druhé nátěrová hmota o obsahu pigmentu 

odpovídajícím KOKP použitého oxidu zinečnatého. Mezi nimi, byly formulovány 

nátěrové hmoty s obsahem pigmentu odpovídající hodnotě KOKP zinkového prachu, 

vždy snížené o hodnotu 10 a 30% OKP oxidu zinečnatého.  
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Výsledky a diskuse 

Měření tvrdosti nátěrových filmů 

 Tato zkouška byla provedena za definovaných podmínek (teplota, relativní 

vlhkost) podle ČSN ISO 1522 (67 3076) kyvadlovým přístrojem podle Perzose. 

Měrnou jednotkou tvrdosti jsou % vztažená k tvrdosti skleněného standardu, která je 

100 %. Výsledky jsou uvedeny v následujících grafech (viz. obrázek 1 až 4). 

 

 

Obr. 1 Časová závislost tvrdosti epoxidových nátěrových hmot pigmentovaných 
kombinací zinkového prachu a komerčního oxidu zinečnatého. 
 

 

Obr. 2 Časová závislost tvrdosti epoxidových nátěrových hmot pigmentovaných 

kombinací zinkového prachu a připraveného oxidu zinečnatého  
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Obr. 3  Časová závislost tvrdosti epoxyesterových nátěrových hmot pigmentovaných 
kombinací zinkového prachu a komerčního oxidu zinečnatého. 
 

 
Obr. 4  Časová závislost tvrdosti epoxyesterových nátěrových hmot pigmentovaných 
kombinací zinkového prachu a připraveného oxidu zinečnatého.  
 

 Z výsledků měření tvrdosti je patrné, že přídavek oxidu zinečnatého vedl ke 

zvýšení tvrdosti daných filmů, zejména u modelových epoxyesterových nátěrových 

hmot. Výrazného zvýšení tvrdosti bylo dosaženo kombinací zinkového prachu 

s oxidem zinečnatým připraveným tepelným rozkladem citrátu zinečnatého. 

 

Fyzikálně – mechanická odolnost nátěrových hmot 

 U všech nátěrů byla stanovena mechanická odolnost filmů, ohybem přes 

válcový trn, úderem pomocí padajícího závaží a hloubením na Erichsenově přístroji. 
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Připravené nátěrové filmy byly posuzovány také z hlediska adheze filmů ke 

skleněnému podkladu mřížkovou metodou. Jednotlivým výsledkům byl vždy přiřazen 

hodnotící stupeň (0 – 100) a aritmetickým průměrem stanovena celková fyzikálně – 

mechanická odolnost (viz. tab. 1 a 2). 

 
 
Tab. 1  Fyzikálně – mechanická odolnost nátěrových hmot pigmentovaných 
kombinací zinkového prachu a oxidu zinečnatého (typ A). 
 

 

 

Ohybová 
zkouška,  
dle ČSN 

 ISO 1519 
 (67 3079) 

Odolnost 
úderu,  

dle ČSN 
 ISO 6272 
 (67 3018) 

Zkouška 
hloubením, 

dle ČSN 
ISO 1520 
(67 3081) 

Mřížková 
zkouška, 
dle ČSN 
ISO 2409 
(67 3085) 

Celková 
fyzikálně-

mechanick
á odolnost 

  [mm] [st.] [cm] [st.] [mm] [st.] [stupeň] [st.] [st.] 

čisté pojivo (epoxidová pryskyřice) 5 95 90 95 9,01 95 1 90 94 

Zn prach KOKP < 4 100 45 60 6,89 81 2 75 79 

Zn prach KOKP-10%OKP ZnO (typ A) 5 95 70 83 9,39 97 2 75 88 

Zn prach KOKP-30%OKP ZnO (typ A) 10 55 65 78 5,49 70 4 30 58 

ZnO KOKP (typ A) 30 0 1 1 2,18 33 5 0 9 

čisté pojivo (epoxyester. pryskyřice)  < 4 100 > 100 100 9,15 96 1 90 97 

Zn prach KOKP < 4 100 90 95 8,18 91 3 55 85 

Zn prach KOKP-10%OKP ZnO (typ A) 5 95 > 100 100 7,30 86 5 0 70 
Zn prach KOKP-30%OKP ZnO (typ A) < 4 100 > 100 100 7,04 83 5 0 71 
ZnO KOKP (typ A) 15 10 65 78 3,88 53 4 30 43 

čisté pojivo (silikonová pryskyřice)  < 4 100 > 100 100 9,81 99 1 90 97 

Zn prach KOKP 10 55 65 78 4,63 61 1 90 71 

Zn prach KOKP-10%OKP ZnO (typ A) 8 75 65 78 6,51 79 1 90 81 

Zn prach KOKP-30%OKP ZnO (typ A) 5 95 > 100 100 7,84 89 1 90 94 

ZnO KOKP (typ A) 12 30 80 90 3,56 51 2 75 62 

 

 

 Z hlediska fyzikálně – mechanické odolnosti byly výsledky jednotlivých nátěrů 

srovnatelné. V několika případech se kombinace pigmentů projevila v zesílení 

mechanické odolnosti. Výrazného zhoršení fyzikálně – mechanických vlastností bylo 

dosaženo u všech nátěrových hmot pigmentovaných samotným oxidem zinečnatým 

(u obou testovaných typů), tento pigment výrazně zvýšil tvrdost nátěrových filmů, tím 

ovlivnil přilnavost k podkladu i další mechanické vlastnosti filmu. 
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Tab. 1  Fyzikálně – mechanická odolnost nátěrových hmot pigmentovaných 
kombinací zinkového prachu a oxidu zinečnatého (typ B). 

 
 

 

Ohybová 
zkouška, 
dle ČSN 
ISO 1519 
(67 3079) 

Odolnost 
úderu, 

dle ČSN 
ISO 6272 
(67 3018) 

Zkouška 
hloubením, 

dle ČSN 
ISO 1520 
(67 3081) 

Mřížková 
zkouška, 
 dle ČSN 
 ISO 2409  
(67 3085) 

Celková 
fyzikálně-

mechanická 
odolnost 

  [mm] [st.] [cm] [st.] [mm] [st.] [stupeň] [st.] [st.] 
čisté pojivo (epoxidová pryskyřice) 5 95 90 95 9,01 95 1 90 94 
Zn prach KOKP < 4 100 45 60 6,89 81 2 75 79 
Zn prach KOKP-10%OKP ZnO (typ B) 12 30 20 30 3,24 46 2 75 45 
Zn prach KOKP-30%OKP ZnO (typ B) < 4 100 90 95 5,28 67 2 75 84 
ZnO KOKP (typ B) 30 0 10 7 3,39 48 2 75 33 
čisté pojivo (epoxyesterová pryskyřice)  < 4 100 > 100 100 9,15 96 1 90 97 
Zn prach KOKP < 4 100 90 95 8,18 91 3 55 85 
Zn prach KOKP-10%OKP ZnO (typ B) < 4 100 > 100 100 3,99 55 3 55 78 
Zn prach KOKP-30%OKP ZnO (typ B) 6 90 65 78 8,54 93 4 30 73 
ZnO KOKP (typ B) 12 30 20 30 7,35 86 5 0 37 
čisté pojivo (silikonová pryskyřice)  < 4 100 > 100 100 9,81 99 1 90 97 
Zn prach KOKP 10 55 65 78 4,63 61 1 90 71 
Zn prach KOKP-10%OKP ZnO (typ B) 7 85 85 93 5,11 66 2 75 80 
Zn prach KOKP-30%OKP ZnO (typ B) 5 95 > 100 100 4,92 65 3 55 79 
ZnO KOKP (typ B) 30 0 15 10 2,24 33 3 55 25 

 

Korozní zkouška v atmosféře s kondenzací vlhkosti a obsahem SO2 

Tato zkouška napodobuje a urychluje účinky průmyslově znečištěné 

atmosféry. Při této zkoušce byly korozní pochody urychlovány ve speciální komoře 

působením 100 % relativní vlhkosti a agresivních plynů (SO2), za mírně zvýšené 

teploty, dle ČSN ISO 3231 (67 3096). Nátěrové filmy byly hodnoceny z hlediska 

puchýřovatění v řezu a v ploše, dále pak koroze v řezu a procenta podkorodování 

(koroze v ploše pod nátěrovým filmem). Jednotlivým korozním projevům bylo 

přiřazeno podle stupnice ASTM hodnotící číslo a jako aritmetický průměr stanoven 

stupeň celkové antikorozní účinnosti  nátěrového systému (viz. tab. 3 a 4). 
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Tab. 3  Výsledky korozní zkoušky v atmosféře s kondenzací vlhkosti a obsahem SO2 
po 2500h expozici (kombinace zinkového prachu s komerčním oxidem zinečnatým). 

Rozsah puchýřovatění 
nátěrového filmu 

Korozní změny kovového 
podkladu 

v řezu v ploše v řezu v ploše 

ASTM D 714 ASTM D 714 
ASTM D 

1654 ASTM D 610 

Celková 
antikorozní 

účinnost 
nátěrového 

systému 

  [st.] hodnotící 
číslo [st.] hodnotící 

číslo [mm] [st.] [%] hodnotící 
číslo [st.] 

čisté pojivo (epoxidová pryskyřice) 0 100 0 100 13 – 16 10 0 100 82 
Zn prach KOKP 0 100 0 100 1 – 2 70 10 40 82 
Zn prach KOKP-10%OKP ZnO (typ A) 0 100 0 100 0,5 – 1 80 0,3 70 90 
Zn prach KOKP-30%OKP ZnO (typ A) 0 100 4F 80 0,5 – 1 80 33 20 76 
ZnO KOKP (typ A) 0 100 2D 0 1 – 2 70 100 0 54 
čisté pojivo (epoxyesterová pryskyřice)  0 100 0 100 10 – 13 20 0,1 80 80 
Zn prach KOKP 0 100 0 100 0 100 0 100 100 
Zn prach KOKP-10%OKP ZnO (typ A) 0 100 0 100 0 – 0,5 90 0 100 98 
Zn prach KOKP-30%OKP ZnO (typ A) 0 100 0 100 0 – 0,5 90 0 100 98 
ZnO KOKP (typ A) 0 100 0 100 0 – 0,5 90 1 60 90 
čisté pojivo (silikonová pryskyřice)  0 100 0 100 2 – 3 60 100 0 72 
Zn prach KOKP 0 100 0 100 0 – 0,5 90 50 0 78 
Zn prach KOKP-10%OKP ZnO (typ A) 0 100 0 100 0 – 0,5 90 50 0 78 
Zn prach KOKP-30%OKP ZnO (typ A) 0 100 0 100 0 – 0,5 90 100 0 78 
ZnO KOKP (typ A) 0 100 6M 50 0,5 – 1 80 50 0 66 

 

Tab. 4  Výsledky korozní zkoušky v atmosféře s kondenzací vlhkosti a obsahem SO2 
po 2500h expozici (kombinace zinkového prachu s připraveným oxidem zinečnatým). 

Rozsah puchýřovatění 
nátěrového filmu 

Korozní změny kovového 
podkladu 

v řezu v ploše v řezu v ploše 

ASTM D 714 ASTM D 714 
ASTM D 

1654 ASTM D 610 

Celková 
antikorozní 

účinnost 
nátěrového 

systému 

  [st.] hodnotící 
číslo [st.] hodnotící 

číslo [mm] [st.] [%] hodnotící 
číslo [st.] 

čisté pojivo (epoxidová pryskyřice) 0 100 0 100 13 – 16 10 0 100 82 
Zn prach KOKP 0 100 0 100 1 – 2 70 10 40 82 
Zn prach KOKP-10%OKP ZnO (typ B) 0 100 0 100 1 – 2 70 0,03 90 92 
Zn prach KOKP-30%OKP ZnO (typ B) 0 100 0 100 1 – 2 70 1 60 86 
ZnO KOKP (typ B) 0 100 6F 90 1 – 2 70 16 30 78 
čisté pojivo (epoxyesterová pryskyřice)  0 100 0 100 10 – 13 20 0,1 80 80 
Zn prach KOKP 0 100 0 100 0 100 0 100 100 
Zn prach KOKP-10%OKP ZnO (typ B) 0 100 0 100 0 – 0,5 90 0 100 98 
Zn prach KOKP-30%OKP ZnO (typ B) 0 100 0 100 0 – 0,5 90 0 100 98 
ZnO KOKP (typ B) 0 100 0 100 0 – 0,5 90 0 100 98 
čisté pojivo (silikonová pryskyřice)  0 100 0 100 2 – 3 60 100 0 72 
Zn prach KOKP 0 100 0 100 0 – 0,5 90 50 0 78 
Zn prach KOKP-10%OKP ZnO (typ B) 0 100 4M 45 0 – 0,5 90 100 0 67 
Zn prach KOKP-30%OKP ZnO (typ B) 0 100 0 100 1 – 2 70 16 30 80 
ZnO KOKP (typ B) 6F 90 8F 100 0,5 – 1 80 0,03 90 90 

 

 

 Výsledky korozní zkoušky v atmosféře s kondenzací vlhkosti a obsahem SO2 

ukázaly na možnost náhrady části zinku v nátěrové hmotě oxidem zinečnatým, bez 
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jakéhokoliv porušení ochranné účinnosti nátěru. Výsledky celkové antikorozní 

účinnosti nátěrových systémů byly srovnatelné, v některých případech došlo i ke 

zvýšení antikorozní účinnosti, jako např. v případě epoxidové pryskyřice a kombinace 

zinkového prachu s 10% OKP oxidu zinečnatého. 

 

Závěr 

 Vlastnosti nátěrových hmot pigmentovaných sférickým zinkovým prachem lze 

zlepšit kombinací s nekovovými pigmenty, jako je oxid zinečnatý. Oxid zinečnatý se 

ukázal jako vhodná náhrada části zinkového prachu, která má za následek posílení 

antikorozní účinnosti zinkem plněných nátěrových hmot. 
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ORGANICKÉ POVLAKY OBSAHUJÍCÍ FUNKČNÍ PIGMENTY MeO 
S MORFOLOGICKY ZAJÍMAVÝMI ČÁSTICEMI SE STRUKTUROU ZINKITU 

A PERIKLASU 
 

ORGANIC COATINGS CONTAINING FUNCTIONAL MeO PIGMENTS WITH 
MORPHOLOGICALLY INTERESTING PARTICLES OF ZINCITE AND 

PERICLASE STRUCTURE 
 

Vendula Houšková, Andréa Kalendová 
Univerzita Pardubice, Ústav polymerních materiálů FCHT, Oddělení nátěrových hmot 
a organických povlaků, nám. čs. Legií 565, 532 10 Pardubice, Česká republika 

 
Summary 

Metal oxides (MeO) in dependence on chemical make-up, structure and 
shape of primary particles, offer possibilities of its application in organic 
coatings as special pigments, fillers or additives. In recent years, 
replacement of toxical corrosion inhibitive lead-bearing and hexavalent 
chromium pigments with these metal oxides is perspective. In this 
research, various morphologically interesting particles of ZnO, MgO and 
ZnO, MgO layers on selected mineral carriers were synthesized. 
Sythesized pigments were applied to organic resins for determination of 
anticorrosive properties. Futher, influence of combination of selected ZnO, 
MgO pigments and electrochemically active metallic pigment on overall 
barrier and anticorrosive protection of coatings was studied.  
Key words: zincite, periclase, coatings, corrosion 
 
 

Úvod 

Oxidy kovů (MeO) v závislosti na tvaru primárních částic skýtají možnosti jejich 

využití jako speciálních pigmentů, plniv či funkčních aditiv do nátěrových hmot. Tvar 

částic významně ovlivňuje jejich chování v nátěrové hmotě či v již vytvrzeném 

nátěrovém filmu a tím i mechanické a antikorozní vlastnosti výsledného nátěrového 

filmu [1].  

Cílem této práce je připravit pigmenty charakteru MeO a to ZnO a MgO 

a jejich modifikace na vhodném nosiči minerálního původu, v tomto případě grafitu 

a wollastonitu. Dále vyhodnotit morfologii těchto syntetizovaných pigmentů a jejich 

vliv na vlastnosti nátěrové hmoty a nátěrového filmu, do nichž jsou aplikovány. 

Význam zde hrají především fyzikálně-mechanické a antikorozní vlastnosti pigmentů 
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a z nich připravených nátěrových filmů. Je nutno posoudit, zda jsou dané pigmenty 

vhodné pro různé druhy pojiv, jako jsou rozpouštědlová a vodouředitelná, jejichž 

význam v současné době roste. Vodouředitelné nátěrové hmoty patří k životnímu 

prostředí šetrným materiálům používaných v povrchových úpravách. Neobsahují 

téměř žádná rozpouštědla a pojivový systém je jak po toxické, tak po ekologické 

stránce nezávadný. Rovněž hořečnaté a zinečnaté oxidy se řadí k netoxickým a 

z ekologického hlediska zcela bezpečným látkám. Z tohoto hlediska jasně vyplývá 

jejich využití pro bezrozpouštědlové nátěrové hmoty. 

Dalším cílem této práce je posoudit vliv syntetizovaných pigmentů typu MeO 

na bariérovou a antikorozní ochranu nátěrových filmů, pokud daný pigment budeme 

aplikovat do nátěrové hmoty spolu s elektrochemicky aktivním pigmentem kovového 

charakteru [2]. 

Snahou stále zůstává nalézt ideální řešení pro antikorozní systémy nezávadné 

po ekologické stránce. 

 

Experimentální část 

Částice na bázi zinkitu a periklasu byly připraveny termickými postupy. 

V závislosti na použité výchozí látce byly syntetizovány částice různých tvarů, které 

měly větší či menší snahu tvořit aglomeráty. 

Pigmenty na bázi zinkitu byly připraveny termickou oxidací zinkového prachu, 

termickým rozkladem uhličitanu zinečnatého ZnCO3 a termickou kalcinací prekurzoru 

TIT155 (Zn4(SO4)(OH)6). Tento pigment byl připraven ve VÚAnCh Řež.  

Dále byly připraveny dva pigmenty zinkitu na nosiči minerálního původu a to 

termickou kalcinací směsi zinkového prachu s grafitem a směsi zinkového prachu 

s wollastonitem v daném poměru.  

Pigmenty na bázi periklasu byly připraveny termickým rozkladem uhličitanu 

hořečnatého MgCO3. Dále byly připraveny dva pigmenty periklasu na nosiči 

minerálního původu a to termickou kalcinací směsi uhličitanu hořečnatého spolu 

s grafitem a  směsi uhličitanu hořečnatého s wollastonitem v daném poměru.  

Pro porovnání vlastností připravených pigmentů byly testovány nanočástice 

ZnO Sigma Aldrich a částice ZnO zinkové běloby Zelená pečeť. 
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Výsledné složení a morfologii všech syntetizovaných částic a standardů uvádí 

tabulka 1. 

Tab. 1 Seznam testovaných pigmentů.  

 Syntetizovaný 
pigment, složení Výchozí surovina Krystalická 

struktura 
Převažující 
tvar částic 

Syntetizované pigmenty 
1 ZnO Zn-prach zinkit hvězdicovité 

2 ZnO ZnCO3 zinkit obecně 
izometrické 

3 ZnO Prekursor 
Zn4(SO4)(OH)6. 

zinkit lamelární  

4 ZnO/CaSiO3 Zn-prach, CaSiO3 zinkit/wollastonit neizometrické 
5 ZnO/C Zn-prach, C zinkit/grafit neizometrické 

6 MgO MgCO3 periklas obecně 
izometrické 

7 MgO/CaSiO3 MgCO3, CaSiO3 periklas/wollastonit neizometrické 
8 MgO/C MgCO3, C periklas/grafit neizometrické 

Porovnávací pigmenty, standardy 

9 ZnO 
Standard 

s nanočásticemi 
(Aldrich) 

zinkit obecně 
izometrické 

10 ZnO 
Standard Zinková 

běloba (Zelená 
pečeť) 

zinkit jehlicovité 

 

Pro stanovení vlastností syntetizovaných pigmentů byly připraveny modelové 

nátěrové hmoty na bázi rozpouštědlových epoxyesterových a vodouředitelných 

styren-akrylátových pojiv. Pro stanovení především fyzikálně-mechanických 

vlastností byla zvolena úroveň pigmentace testovaných pigmentů na OKP = 5 %. 

Úroveň pigmentace ke stanovení především antikorozních vlastností byla zvolena na 

OKP = 10 %. Protože mezi antikorozně nejúčinnější patří nátěrové hmoty s obsahem 

zinkového prachu, byl zvolen postup částečné náhrady zinkového prachu z jeho 

celkového objemu v nátěrové hmotě. Cílem mělo být zjištění zda náhrada části 

objemu zinkového prachu syntetizovaným pigmentem (OKP = 10 % z celkového 

OKP = 60 % ) vede ke zvýšení antikorozní účinnosti v porovnání s nátěrovou hmotou 

plněnou pouze zinkovým prachem. 



 143

 

Hvězdicovité (tetrapod-like) částice ZnO Částice MgO na nosiči wollastonitu 
 

  
Lamelární částice ZnO Jehlicovité částice ZnO 

 

Výsledky a diskuze 

Připravené pigmenty byly identifikovány pomocí rentgenostrukturní analýzi a 

charakterizovány distribucí částic, hustotou, spotřebou oleje a KOKP.  

Byly stanoveny pH a měrné vodivosti vodných výluhů pigmentů (dle ČSN EN ISO 

787-9). pH  vodných výluhů pigmentů na bázi zinkitu vykazovaly neutrální charakter; 

zinkit na nosiči grafitu a zinkit na nosiči wollastonitu vykazovaly mírně zásadité pH. 

Všechny pigmenty na bázi periklasu se vyznačovaly vysoce zásaditým pH vodných 

výluhů. Nejvyšších hodnot měrné vodivosti dosahoval vodný výluh periklasu na nosiči 

wollastonitu. 

Dále byla stanovena ochranná účinnost pigmentů pomocí korozních úbytků 

(ČSN 03 8102), v níž nejlepších výsledků dosahovaly pigmenty na bázi periklasu 

(zejména MgO na nosiči wollastonitu) a to díky své vysoké hodnotě pH vodných 

výluhů. 
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Z fyzikálně-mechanických vlastností nátěrových filmů byla stanovena 

povrchová tvrdost (ČSN 673076) epoxyesterových, styren-akrylátových filmů a 

epoxyesterových filmů s kombinací zkoušený pigment, práškový zinek. Nejvyšších 

hodnot dosahovaly tvrdosti epoxyesterových filmů, nejmenších pak filmy 

s práškovým zinkem. 

Dále byly prováděny zkoušky: Vyhodnocení přilnavosti nátěru mřížkovou 

metodou (ČSN ISO 2409), Stanovení odolnosti nátěru při úderu (ČSN ISO 6272), 

Stanovení odolnosti nátěru při ohybu (ČSN ISO 1519) a Stanovení odolnosti nátěru 

při hloubení v Erichsenově přístroji (ČSN ISO 1520), z nichž byly vyhodnoceny 

celkové fyzikálně-mechanické vlastnosti nátěrových filmů. Nejlepších výsledků 

dosahoval styren-akrylátové a epoxyesterové filmy s pigmenty na bázi zinkitu. 

Zhoršené výsledky filmů s práškovým zinkem byly zapříčiněny plněním na vysoké 

hodnoty OKP. 

Mezi nejdůležitější zkoušky, na které byla tato práce zaměřena, patřilo 

stanovení antikorozních vlastností. Testované styren-akrylátové a epoxyesterové 

filmy byly vystaveny koroznímu prostředí komory s povšechnou kondenzací vody po 

dobu 1200 hodin, koroznímu prostředí kombinované komory se solnou mlhou po 

dobu 1200 hodin a taktéž koroznímu prostředí kondenzační komory za přítomnosti 

SO2 po dobu 1200 hodin. Z metod pro hodnocení stupně koroze v ploše podkladu 

(dle ASTM D 610-85), hodnocení koroze v řezu (dle ASTM 1654-92) a hodnocení 

stupně tvorby puchýřků v nátěru (ASTM D 714-87) bylo stanoveno celkové 

hodnocení korozních zkoušek [3] pro jednotlivé nátěrové filmy exponované v dané 

komoře. Výsledky antikorozních zkoušek uvádí Tabulka 2. 
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Tab. 2a Celkové hodnocení antikorozní ochranné účinnosti rozpouštědlových 
epoxyesterových nátěrů. 

Celková ochranná účinnost 
% 

Typ nátěru 
Kondenzační 

komora 
Kombinovaná 

komora se 
solnou mlhou 

Kondenzační 
komora s SO2 

ZnO Zelená pečeť 69 58 75 
MgO/C 66 86 86 
ZnO/CaSiO3 73 58 75 
ZnO z prekurzoru TIT 155 71 68 95 
ZnO získaný term. 
rozkladem ZnCO3 

54 68 65 

ZnO/C 56 56 73 
MgO 83 83 93 
MgO/CaSiO3 76 81 81 
pojivo CHS-Epoxy 101x50 26 70 74 

 

Tab. 2.b Celkové hodnocení antikorozní ochranné účinnosti vodouředitelných  
styren-akrylátových nátěrů. 

Celková ochranná účinnost 
% 

Typ nátěru 
Kondenzační 

komora 
Kombinovaná 

komora se 
solnou mlhou 

Kondenzační 
komora s SO2 

ZnO Zelená pečeť 75 - - 
MgO/CaSiO3 65 - - 
ZnO/CaSiO3 86 - - 
ZnO získaný term. 
rozkladem ZnCO3 

98 - - 

ZnO/C 98 - - 
MgO 98 - - 
MgO/C 90 - - 
Standard ZnO firmy 
Aldrich 95 - - 

ZnO získaný termickou 
oxidací 95 - - 

Pojivo Acronal S760 44 - - 
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Tab. 2.c Celkové hodnocení antikorozní ochranné účinnosti rozpouštědlových 
epoxyesterových nátěrů, které spolu se zkoušeným pigmentem (OKP = 10%) 
obsahují práškový zinek (OKP = 50%) 

Celková ochranná účinnost 
% 

Typ nátěru 
Kondenzační 

komora 
Kombinovaná 

komora se 
solnou mlhou 

Kondenzační 
komora s SO2 

Zn prach (OKP 60) 98 81 100 
Zn prach + ZnO Zelená 
pečeť 100 81 100 

Zn prach + ZnO/CaSiO3  100 86 100 
Zn prach + ZnO získaný 
termickou oxidací 100 81 100 

Zn prach + MgO  90 88 100 
Zn prach + MgO/CaSiO3  98 84 100 

 

 

Závěr 
Připravené částice na bázi zinkitu a periklasu se osvědčily jako pigmenty 

vhodné pro antikorozní ochranu kovových podkladů. Výborných výsledků dosahovaly 

zvláště pigmenty na bázi periklasu (MgO, MgO/CaSiO3, MgO/C), jejichž inhibiční 

působení je založeno na alkalitě a jsou schopny udržovat vysoké pH v pigmentových 

vrstvách ochranného nátěrového povlaku.  

Pigmentace nátěrového filmu částicemi zinkitového charakteru znamenala 

zlepšení co se týče ochrany kovového podkladu v místě poškození nátěrového filmu 

a to díky antikorozním vlastnostem, které spočívají ve schopnosti reagovat 

s kyselými látkami difundujícími povlakem.  

Přestože má samotný zinkový prach vynikající ochrannou funkci a zajišťuje 

velmi dobrou ochranu kovového podkladu, jeho částečné nahrazení přídavkem 

pigmentu na bázi periklasu zaznamenalo jisté zlepšení a to v potlačení tvorby 

osmotických puchýřků.  

Literatura 
[1] Jarušek J.: Technologie nátěrových hmot, skriptum VŠCHT Pardubice, 1987. 

[2] Kalendová A., Technologie nátěrových hmot I., Pigmenty a plniva pro nátěrové 
hmoty, Univerzita Pardubice 2003, str. 66-77, 138-163. 
[3] Kalendová A., Metody testování vlastností organických povlaků díl I., Korozně-
inhibiční účinnost organických povlaků, Univerzita Pardubice, 2001, str. 186-187. 
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ANORGANICKÉ ŽELEZITÉ PIGMENTY A PIGMENTOVÉ PREPARÁTY 
FIRMY LANXESS DEUTSCHLAND GMBH 

 

BAYFERROX®IRON OXIDE PIGMENTS AND PIGMENT PREPARATIONS 
 
Volker Schneider, Carlos Estrada, Peter Gergel 
Lanxess Deutschland, GmbH, Germany, Bayer spol. s r.o., Slovenská republika 
 

Summary 
Iron oxide pigments are widely used as red, yellow and black pigment in the 
paint industry. They fulfill all the main requirements for colored pigments: 
excellent light and weather stability, high tinting strength, high hiding power, 
high chemical resistance. Some special types have a higher temperature 
stability which is essential for applications like coil or powder coatings.  
Pigment preparations are also very popular. They are easy to use and are 
accessible in many colour shades. 
Key words: iron oxide pigments, pigmet preparations, paint, coating 

 
 

Lanxess je od januára 2005 samostaná spoločnosť so sídlom v Leverkusene, 

s obratom cca. 6,8 mrd EUR, s 18 500 zamestnancami a viac ako 50 výrobnými 

závodmi po celom svete. Vznikla v roku 2004 odlúčením od firmy Bayer AG. Do 

svojho portfólia prevzala divíziu kaučukov, plasty a chemikálie, kam sa zaraďujú aj 

pigmenty.    

Pigment je anorganická alebo organická pevná častica, ktorá je v systéme 

nerozpustná a chemicky nereaguje. Pri jeho výrobe dochádza k heterogénnemu 

rozdeleniu častíc (k vzniku aglomerátov a agregátov). Tie sa dajú dispergáciou a 

následnou stabilizáciou systému spätne previesť na (v ideálnom prípade) primárne 

častice. Ich veľkosť výrazne ovplyvňuje niektoré vlastnosti pigmentu ako je 

výdatnosť, transparentnosť a opacita, farebný odtieň, lesk, svetlostálosť. Ďalšie 

vlastnosti sú dobrá dispergovateľnosť, odolnosť voči poveternostným podmienkam a 

odolnosť voči chemikáliám.  

Za najdôležitejšie možno považovať konštantnosť farebného odtieňa, 

výdatnosť a dispergovateľnosť, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňujú náklady pri 

použití pigmentu. 
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Lanxess ponúka anorganické pigmenty na báze oxidov železa (Bayferrox®) 

a oxidu chromitého. 

Kvalita pigmentu je daná o.i. množstvom agregátov. Čím je vykonané 

dôkladnejšie mletie, tým je ich podiel nižší a stúpa kvalita pigmentu. V súčasnej dobe 

ponúkame 2, resp. 3 úrovne: 

- High Performance Bayferrox – vyvinuté špeciálne pre náterové látky, 

vyznačujú sa dôkladným mletím a veľmi úzkou špecifikáciou 

-„normálny“ Bayferrox – pôvodne určený pre stavebníctvo. Dispergovateľnosť 

nedosahuje úroveň mikronizovaných High Performance, tiež špecifikácia je o niečo 

širšia, bežne sa však v náterových látkach používa 

- IOX – tento typ bol uvedený ako „low cost“ pre stavebníctvo. Pri nízkych 

nárokoch na kvalitu je možné použitie aj v náterových látkach.  

 

Bayferrox – červené typy 

Bežne používané typy v náterových látkach sú:  

Bayferrox 105M, 110M, 120NM, 120M, 130M, 130BM, 140M, 160M, 180M, 

222FM 

Nový mikronizovaný typ na žltom okraji spektra je Bayferrox TP LXS 5238.  

M - mikronizované 

BM – modrý odtieň, mikronizované 

NM – „nový“, mikronizované 

FM – jemne mleté 

Červené pigmenty sa vyrábajú žíhaním čierneho oxidu železnato-železitého 

pri teplote cca. 800 °C. Preto sú všetky produkty Bayferrox radu 100 tepelne odolné. 

Farebný odtieň červeného pigmentu je v podstatnej miere určovaný strednou 

veľkosťou primárnych častíc. So stúpajúcou veľkosťou častíc (stúpajúcim číslom 

v označení, okrem 120 NM, 130 BM) nastáva posun zo žltého k modrému farebnému 

odtieňu. 
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Okrem farebného odtieňa sa s veľkosťou primárnych častíc mení aj výdatnosť 

a krycia schopnosť. Obe dosahujú svoje maximum pri type Bayferrox 120. Má to 

čisto fyzikálny dôvod. Keď veľkosť častíc leží v rozmedzí polovice vlnovej dĺžky 

absorbovaného svetla, tieto hodnoty dosahujú maximum. Že so stúpajúcou 

veľkosťou častíc klesá špecifický povrch a tým aj olejové číslo, je samozrejmé. 

 

Bayferrox-žlté typy 

Ako možno vidieť na obrázku, žlté oxidy železa majú ihličkovitú štruktúru. Aj tu 

existuje závislosť medzi farebným odtieňom a veľkosťou častíc. Čim sú ihličky 

hrubšie, tým viac je pigment s červeným nádychom. 

Bayferrox Rot Typen: Teilchengößen-Effekte 
Bayferrox 110 M Bayferrox 140 M Bayferrox 180 M
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Žlté oxidy železa je možné vyrábať dvomi spôsobmi.  

Laux proces  Bayferrox 3420, 1420 M, 415, 420, 1420 

Zrážací proces Bayferrox 3905, 3910, 3920, 910,, 920, 930 

3, M - mikronizované 

 

Podľa Laux-postupu sa vyrába 400-á séria a zrážacím, resp. Penniman 

spôsobom 900-á séria. Mikronizované typy sú označené číslom 3. Jediná výnimka je 

Bayferrox 1420 M, čo má historické súvislosti. 
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Z dôvodu stopových prvkov obsiahnutých v použitom železe sú žlté pigmenty 

podľa Laux postupu o niečo menej farebne čisté ako produkty zo zrážacieho 

procesu. Na základe vyššej farebnej čistoty sa v náterových látkach používa 

prevažne žltý pigment vyrábaný zrážacím procesom. 

Mikronizáciou Bayferrox 920, pri ktorej vzniká Bayferrox 3920 sa zníži olejové 

číslo pigmentu z cca. 60 na cca. 35. Toto je zreteľné o.i. aj v podstatne nižšej 

viskozite pást na báze Bayferrox 3920. Človek si môže predstaviť, že mikronizáciou 

sa ihlice rozlámu, podobne ako môžme rozlámať zápalky. Krátke ihlice zaberajú 

menší objem, lebo môžu ležať bližšie pri sebe. V náterovom systéme sa poznateľne 

zníži spotreba spojiva a tým aj viskozita.  

Ihlicová forma má ale za následok ešte ďalší efekt. Zvlášť pri aplikácii štetcom 

sa ihličky orientujú v smere natierania. Na základe optickej anizotropie ihlíc je 

rozdielny farebný odtieň v smere a naprieč ihlíc. Toto správanie sa nazýva „Silking“. 

Bayferrox 915 je špeciálny produkt s tak riadeným zrážacím procesom, že ihice rastú 

ako kvázi sférické primárne častice, čím sa uvedená vlastnsť eliminuje a zároveň 

klesá viskozita systému. 

 

Okrem Bayferrox 915 existujú ešte ďalšie špeciálne typy. S Bayferrox-om  

3910 LV ako alternatívou k Bayferrox-u 3910 sa dosahuje podstatne nižšia viskozita 

pigmentovej pasty.  

 

Bayferrox 3920 Bayferrox 915 
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Bayferrox 943 je  γ-modifikácia FeOOH so silným červeným nádychom. Tento 

produkt vykazuje vysokú čistotu, výdatnosť a je zvlášť vhodný je pre tónovanie 

fasádnych farieb. 

Pri bežných typoch žltých oxidov železa sa odštiepuje pri zvýšenej teplote 

voda a tým tieto prechádzajú na červený Fe2O3. Tam kde sa vyžaduje zvýšená 

tepelná odolnosť, nie sú preto použiteľné. Pre tieto aplikácie boli vyvinuté zinkferity 

pod označením Colortherm 3950 a Colortherm 30 s tepelnou odolnosťou cca. 300 

°C. 

 

Bayferrox – čierne typy 

Pri čiernych pigmentoch je farebný odtieň tiež ovplyvňovaný veľkosťou častíc. 

Čím väčšie častice, tým modrejšia čierna. Pri výdatnosti je to žiaľ naopak, čím 

menšie častice, tým väčšia výdatnosť. Pri Bayferrox-e 318 M, našom nosnom type, 

sa dosiahol rozumný kompromis.  

Čierne oxidy železa, Fe3O4, sa pri zvýšenej teplote za prítomnosti kyslíka 

menia na červený Fe2O3, čo má za následok badateľné zhnednutie. Preto sú pre 

použitie za zvýšenej teploty vhodné len podmienečne, pričom použiteľnosť závisí od 

teploty, dĺžky zaťaženie a od systému. Pri vysokých nárokoch na tepelnú odolnosť je 

vhodný Bayferrox 303T na báze mangánferitu s hranicou stability nad 500°C. 

Pri čiernych typoch ponúka Lanxess novinku, Bayferrox 360, ktorý je výrazne 

výdatnejší ale nie hnedší ako Bayferrox 318 M  

Farbwerte (in Alkydal F 48): bezogen auf Bayferrox 318 M 
Aufhellung:   ∆a* = -0,3  
bei ∆L* = 0,0)  ∆b* = -1,7 
Farbstärke =   203 % 
 

Bayferrox-hnedé typy 

S výnimkou teplotne stáleho (viac ako 500°C) mangánferitu pod označením 

Bayferrox 645T sú všetky hnedé typy (600, 610, 663, 686) fyzikálne zmesi 

červených, žltých a čiernych pigmentov. So vzrastajúcim číslom je pigmentová zmes 

tmavšia. 
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Chromoxidgreen 

Lanxess vyrába oxid chromitý pod názvom Chromoxidgreen. GN je 

štandardný typ, GN-M mikronizovaný variant a GX typ s modrým nádychom. 

Aplikačné vlastnosti oxidu chromitého sú podobné ako pri červených oxidoch železa. 

Sú stále na poveternosti, teplostále, odolné voči chemikáliám a minimálne 

mikronizované typy veľmi dobre dispergovateľné.  

Obsah Cr6+ je menší ako 5 ppm. Pri analýze lacných „alternatív“ bol zistený 

obsah šesťmocného chrómu rádovo vyšší (viac ako 200 ppm) 

 

Ďalším produktom pre náterové látky sú pigmentové preparáty Levanyl Gran, 
Levanox Gran  

Mikrogranulované pigmenty sú vo všeobecnosti sférické častice získané 

aglomeračným procesom. Majú nesporné ekologické a ekonomické výhody (tokové 

vlastnosti, bezprašnosť, bezpečná manipulácia, ľahké zapracovanie, zvýšenie 

produktivity, úplné vyprázdnenie obalu) 

 

 

Od konca minulého roka Lanxess ponúka sortiment samodispergovateľných, 

bezrozpúšťadlových organických (Levanyl Gran) a anorganických (Levanox Gran) 

pigmentových preparátov v mikrogranulovanej forme. Tieto produkty sú 
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preddispergované v neionogénnom systéme a sú vhodné pre aplikácie v systémoch 

na vodnej báze.  

Vlastnosti pigmentových preparátov Levanyl Gran/Levanox Gran sú dané aj 

ich formou. 

- nie je potrebná ďalšia dispergácia 

- majú homogénnu veľkosť častíc 

 

• sú kompatibilné s vodnými systémami 

• sú vhodné aj pre suché systémy 

• vďaka vynikajúcim tokovým vlastnostiam sú presne dávkovateľné 

• zlepšujú produktivitu 

• šetria náklady 

• obaly sa dajú ľahko likvidovať 

• preparáty majú vysoký obsah pigmentu (72%) 

• sú bez problémov skladovateľné, doba skladovania je minimálne 3 roky 

 

Mikrogranulat

Im System
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Z ekologických výhod možno spomenúť: 

• bez obsahu VOC 

• neobsahujú nonylfenol-etoxylát 

• neobsahujú biocíd 

• bezpečnú a hygienickú manipuláciu 

• prakticky žiadna tvorba prachu 

• veľmi nízky obsah ťažkých kovov 

 

Záver 

Záverom možno povedať, že tak pigmenty na báze oxidov železa ako aj 

pigmentové preparáty majú svoje nezastupiteľné miesto vo svete náterových látok. 

Oxidy železa vynikajú výbornou odolnosťou voči slnečnému žiareniu, poveternosti a 

celej rade chemikálií. Pigmentové preparáty ponúkajú širokú farebnú škálu a 

jednoduchú manipuláciu. 

 

Kontakt pre Slovenskú republiku a Českú republiku :  

Ing. Peter Gergel, Bayer spol s r.o., Bratislava 

peter.gergel.pg@bayer-ag.de 

 

Ďalšie informácie môžete nájsť aj na   

www.bayferrox.de 

www.colorants.lanxess.de 
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NĚKTERÁ SPECIFIKA TITANOVÝCH BĚLOB „PRETIOX“ PRO VÝROBU 
NÁTĚROVÝCH HMOT 

 

SOME SPECIFICATIONS OF TITANIUM DIOXIDE GRADES PRETIOX FOR 
MANUFACTURES OF PAINTS 

 
 
Eva Jehlářová, Zdeněk Tůma 
Agrofert Holding, a.s., odštěpný závod PRECOLOR Přerov, Česká republika 
 

Summary 
Since 1996 AGROFERT Holding, a.s., branch enterprise PRECOLOR has 
been a sole seller of titanium dioxide grades PRETIOX manufactured by 
the company PRECHEZA a.s.. Titanium dioxide grades, which are 
delivered manufacturers of paints by Precolor, represent today’s top 
sulphate technology titanium dioxide. These titanium dioxide grades are 
specific not only in their parameters of quality and possibilities of 
application, but also by a very good ratio between price and customer 
properties.  
Key words: Titanium dioxide, titanium dioxide for paints 

 
 
1. Úvod 

Odštěpný závod Precolor je již 10 let výhradním prodejcem titanových bělob 

Pretiox, vyráběných akciovou společností Precheza Přerov. V současné době 

zahrnuje prodávaný sortiment téměř dvě desítky titanových bělob určených do 

nejrůznějších aplikací - hlavně pro výrobu nátěrových hmot, zpracování plastů a 

pryže a pro papírenský průmysl, ale také velmi speciálních druhů, například pro 

potravinářský průmysl nebo výrobu syntetických vláken. Titanové běloby Pretiox jsou 

prodávány prakticky ve všech průmyslově vyspělých státech světa, více než polovina 

jich směřuje do zemí západní Evropy. Kromě prodeje titanových bělob zajišťuje 

Precolor nákup základních surovin pro výrobu a zejména technický servis a přímou 

kontrolu kvality výrobků.   

Výroba titanových bělob v Precheze byla zahájena v roce 1968 a v současné 

době přesahuje 42.000 tun s připraveným dalším zvýšením. Je používána sulfátová 
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technologie, veškeré poloprodukty jsou využívány k další výrobě, kde nejdůležitější 

jsou železité pigmenty Fepren určené v prvé řadě pro použití ve stavebnictví.  

Výroba a prodej jsou certifikovány dle ISO řady 9000 a 14000, k dispozici je také 

řada standardních i velmi speciálních výrobkových certifikátů a osvědčení.   

 

2. Titanové běloby Pretiox pro výrobu nátěrových hmot 

Základní nabídka pro použití v průmyslu nátěrových  hmot představuje jemně 

mleté nebo mikronizované titanové běloby - jeden anatasový a 5 rutilových druhů 

s různou kombinací a výší povrchových úprav a modifikací krystalové mřížky: 

AV-01SF - velmi jemně mletý, nemodifikovaný, povrchově neupravený ananas 

vhodný do základních a interiérových barev 

R-200M - velmi jemně mletý, nemodifikovaný, anorganickými sloučeninami 

neupravený rutil s organickou povrchovou úpravou vhodný do nátěrových hmot, u 

kterých není požadována zvýšená odolnost povětrnostním vlivům 

RGU - mikronizovaný universální rutil s organickou a střední anorganickou 

povrchovou úpravou a modifikací krystalové mřížky vhodný pro dekorativní barvy a 

běžné průmyslové nátěrové hmoty  

RG-18 - mikronizovaný rutil s vyšší  anorganickou i organickou povrchovou úpravou 

a modifikací krystalové mřížky určený pro náročné typy dekorativních barev a 

kvalitních průmyslových nátěrových hmot  

RGZW - mikronizovaný rutil s vyšší speciální anorganickou i organickou povrchovou 

úpravou a modifikací krystalové mřížky určený pro náročné typy průmyslových 

nátěrových hmot  s vysokou odolností povětrnostním vlivům 

RXI - mikronizovaný nemodifikovaný rutil s nižší anorganickou i organickou 

povrchovou úpravou se zvýšenou kryvostí a vysokým leskem určený pro výrobu 

tiskových barev a také pro použití v dekorativních barvách 

 

3. Některá specifika titanových bělob Pretiox 

• výroba sulfátovou technologií 

• rychlé změny a rozšiřování sortimentu   
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• soustavné zvyšování kvality 

• dynamický růst prodeje  

• vysoký podíl exportu 
 

4. Sulfátová technologie výroby  

Tato technologie sama o sobě není sice příliš specifická (po prudkém růstu 

podílu titanové běloby vyráběné chloridovou technologií v 70. - 80. letech se v 

posledních 10 letech poměr světové výroby mezi sulfátovou a chloridovou 

technologií prakticky nemění, v současnosti je sulfátovým postupem vyráběno 

přibližně 45% titanových bělob). Mezi sulfátovými výrobci má však Prechezou 

používaná technologie velmi dobrou pozici s ohledem na  dokonalý systém využití 

veškerých odpadů. 

 

5. Sortiment  

Za posledních 10 let je to již třetí generace titanových bělob, kterou nyní 

dodáváme našim zákazníkům – výrobcům nátěrových hmot:  

• před deseti lety to byly titanové běloby Pretiox RD-54 a Pretiox RD-55, které 

představovaly to nejlepší, co bylo možno vzhledem k tehdejší úrovni výroby a 

dosaženému stupni vývoje nabídnout 

• následovalo relativně dlouhé období, kdy hlavním představitelem základního typu 

lakařské titanové běloby byl Pretiox  RG-15 (včetně jeho variant RG-14 a RG-16) 

• v roce 2002 započala další zásadní inovace lakařských druhů titanových bělob 

Pretiox uvedením na trh druhů RGU, RG-18 a RGZW se zvýšenou povrchovou 

úpravou  Al2O3 a SiO2,  resp. ZrO2  

• před necelými 2 roky pak zlepšení jejich vlastností modifikací krystalové mřížky 

hliníkem 
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6. Kvalita 

Inovace sortimentu titanových bělob nebyla samoúčelná – vždy znamenala 

posun kvalitativních parametrů směrem ke zlepšení uživatelských vlastností výrobků 

značky Pretiox.  

Následující grafy ukazují jak se za uplynulých  10 let měnily důležité parametry 

kvality základních druhů titanových bělob Pretiox určených pro výrobu nátěrových 

hmot: 

 

98,0

98,5

99,0

99,5

Graf č.1  Bělost anatasových druhů.  
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Graf č.2  Barvivost anatasových druhů. 
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Graf č.3  Dispergovatelnost rutilových druhů.  
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Graf č.4  Barvivost rutilových druhů. 
   

Z grafů je patrné, že dochází nejen k trvalému zlepšování hodnoty jednotlivých 

parametrů jakosti výrobků, ale současně i ke snižování jejich rozptylu. 

Precolor garantuje vysokou jakost prodávaných výrobků tím, že zajišťuje 

kompletní výstupní kontrolu; měření základních parametrů jakosti provádí ve 

vlastních laboratořích, některá měření si zajišťuje smluvně.  

Ačkoliv kontinuální proces výroby titanové běloby je vysoce automatizován, je 

kvalita v jeho průběhu ověřována také nepřetržitou mezioperační kontrolou Prechezy 

na výstupech ze všech rozhodujících technologických uzlů.  

 

7. Prodej 

Titanové běloby Pretiox jsou specifické velmi prudkými nárůsty prodeje. Za 

posledních 10 let se podařilo objem prodeje titanových bělob zdvojnásobit. Změnil se 

rovněž poměr anatasových a rutilových druhů (v roce 1996 činil objem anatasů přes 

40%, v loňském roce přibližně čtvrtinu).  
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Graf č.5  Prodej titanových bělob PRETIOX v letech 1996 - 2005 (v kt).  

 

8. Export 

V současné době prodává Precolor titanové běloby Pretiox (ale také železité 

pigmenty Fepren a některé další výrobky Prechezy) do 40 zemí prostřednictvím sítě 

více než 60 distributorů. Velkým a/nebo významným zákazníkům v České republice 

a v některých dalších zemích je kromě distribučního prodeje zajišťován také přímý 

prodej. Současný podíl exportu titanových bělob Pretiox je 92%. 

A.s. Precheza je prvním výrobcem, který revitalizoval sulfátový proces výroby 

titanové běloby a úspěšně vyřešil ekonomické zpracování vedlejších surovin.  

Titanové běloby Pretiox, které o.z. Precolor dodává výrobcům nátěrových hmot 

prakticky na celém světě patří tak svou kvalitou ke špičkovým druhům vyráběným 

touto technologií.  
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KOVOVÉ PIGMENTY A JEJICH APLIKACE V NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 
 

METALLIC PIGMENTS AND THEIR APPLICATION IN ORGANIC 
COATINGS 

 
Pavel Prokeš, Andréa Kalendová 
Univerzita Pardubice, Ústav polymerních materiálů FCHT, Oddělení nátěrových hmot 
a organických povlaků, nám. čs. Legií 565, 532 10 Pardubice, Česká republika 
 

Summary 
This paper deals with study of anticorrosive coatings with content of 
metallic pigments. 33 sorts of epoxy resin-based coatings and 15 sorts 
silicone resins 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 physical-mechanical 
properties. 
Key words: metallic pigment, anticorrosion efficiency, anticorrosive 
pigment, pigment  volume concentration (PVC) 

 
 
Úvod 

 Velkým problémem dnešní doby je znehodnocování materiálů vlivem koroze a 

to i přes velký pokrok ve znalostech koroze a jejího působení v prostředí. Ztráty 

způsobené korozí se u nás pohybují v desítkách miliard korun ročně 

 Dnes je vývoj v oboru nátěrových hmot a jejich aplikací zaměřen na ekologickou 

nezávadnost. Je kladen důraz na snižování obsahu  těkavých látek v pojivu a 

zamezení používání  toxických antikorozních pigmentů. V důsledku toho je nutné 

najít nové netoxické pigmenty s antikorozním účinkem. 

 Mezi významné netoxické kovové antikorozní pigmenty patří například práškový 

zinek, který se jako antikorozní ochrana používá od poloviny 19. století. Působení 

zinku v nátěrových hmotách probíhá ve dvou krocích. V první fázi je ochranu 

kovového materiálu založena na elektrochemickém působení a ve druhé fázi je 

antikorozní účinnost dána  bariérovým efektem. 
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Experimentální část 

 Pro připravované nátěrové hmoty byla použita epoxidová pryskyřice CHS 

EPOXY 210x75 a silikonová pryskyřice LUKOSIL 200(X).  Nátěrové hmoty byly 

formulovány na výsledný kvocient Q ([OKP/KOKP].100) = 60% pro epoxidové 

nátěrové hmoty a na Q = 45% pro silikonové nátěrové hmoty. V případě epoxidových 

nátěrových hmot bylo u kombinace dvou pigmentů 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%. U 

silikonových nátěrových hmot bylo u kombinace dvou pigmentů přidávané množství 

prvního pigmentu upraveno na hodnotu objemové koncentrace pigmentu (OKP) 10 

% a množství druhého pigmentu bylo upraveno na kvocient Q = 40%. Dále byl do 

formulace přidán baryt BP5 na výsledný kvocient Q=45%. 

 Použité pigmenty: zinkový prach, práškový hliník, práškový hořčík, práškový 

nikl, práškový mangan a práškové železo a nekovové pigmenty práškový grafit a 

práškový oxid hlinitý, baryt BP5.  

 U použitých pigmentů byla určena distribuce částic, měrná hustota (g/cm3), 

spotřeba oleje a vypočtena kritická objemová koncentrace pigmentu (KOKP). 

 U všech nátěrových filmů bylo prováděno stanovení přilnavosti nátěru 

mřížkovou metodou (ČSN ISO 2409) na skle, 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). 

 

Výsledky a diskuze 

Fyzikálně-mechanické zkoušky 

 Výsledky mechanických zkoušek nátěrových filmů v ohybu, úderu z rubové 

strany, hloubením na Erichsenově přístroji a přilnavosti na skle byly zahrnuty do 

celkové fyzikálně mechanické odolnosti nátěru . 
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Graf 1. Celková fyzikálně-mechanická odolnost epoxidových nátěrů. 
 

 Ze získaných výsledků lze usuzovat na výbornou  mechanickou odolnost všech 

připravených nátěrů na bázi epoxidové pryskyřice (Graf 1), vyjma nátěru 

pigmentovaného práškovým oxidem hlinitým, který měl značně zhoršené fyzikálně 

mechanické vlastnosti oproti ostatním vzorkům. Výbornou celkovou mechanickou 

odolnost vykazoval také samotný vytvrzený epoxid.  

 U většiny nátěrů při celkovém hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností 

byla pozorována  souvislost mezi OKP zinku v těchto nátěrech a fyzikálně-

mechanickou odolností, kdy se vzrůstajícím OKP zinku v nátěru rostla celková 

fyzikálně-mechanická odolnost. 
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Graf 2. Celková fyzikálně-mechanická odolnost silikonových nátěrů. 
 
 U všech nátěrů na bázi silikonové pryskyřice (Graf 2) byly zjištěny nižší 

fyzikálně-mechanické vlastnosti oproti epoxidovým nátěrům. Nejhoršího výsledku 

bylo dosaženo u vzorku pigmentovaného samotným barytem. Nízké hodnoty 

fyzikálně-mechanické odolnosti byly také zjištěny u silikonových nátěrů  

pigmentovaných práškovým železem Fe Q= 45% a Fe+Zn OKP10%. 

 

Měření tvrdosti filmů na skle 

 Pro většinu pigmentovaných epoxidových nátěrových filmů ( 

Graf 3) byla zjištěna závislost OKP zinku na tvrdosti nátěrového filmu, kdy s rostoucí 

objemovou koncentrací pigmentu zinku rostla i tvrdost nátěru.  

 Z celkového pohledu na tvrdost nátěrů na bázi epoxidové pryskyřice lze říci, že 

nejnižší tvrdosti dosahovaly nátěrové hmoty pigmentované nekovovými pigmenty 

(práškovým grafitem, práškovým oxidem hlinitým) a největší tvrdosti dosahoval nátěr 

samotného vytvrzeného pojiva (epoxid) a z pigmentovaných nátěrů nátěrový film 

obsahující samotný práškový zinek pigmentovaný na Q= 60%.  
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 Měření tvrdosti u silikonových nátěrů bylo prováděno po vytvrzeni při 250○C po 

dobu 8 hodin. Největší tvrdosti  vykazovaly nátěry pigmentované práškovým niklem 

na Q= 45%, Ni+ZnOKP 10% a film samotného silikonového pojiva. Nejnižší tvrdosti 

dosahoval nátěr pigmentovaný práškovým grafitem na Q= 60%. 

 

 Při porovnání nátěrů na bázi epoxidové pryskyřice a silikonových nátěrů lze říci, 

že všechny nátěry na bázi silikonové pryskyřice vykazovaly vyšší tvrdost než  

epoxidové nátěry. 

 

 
Graf 3. Tvrdost nátěrů na bázi epoxidové pryskyřice 81. den po aplikaci. 
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Graf 4. Tvrdost nátěrů na bázi silikonové pryskyřice po vypálení (8 hodin/250○C). 
 

Závěr 

 Z výsledků fyzikálně–mechanických vlastností nátěrových hmot na bázi 

epoxidové pryskyřice je zřejmé, že většina těchto nátěrových filmů má velmi dobré 

fyzikálně-mechanické vlastnosti. Pouze nátěr pigmentovaný oxidem hlinitým 

vykazoval, ve srovnání s ostatními modelovými nátěry zhoršené fyzikálně-

mechanické vlastnosti. Ze srovnání modelových silikonových a epoxidových 

nátěrových hmot je zřetelná vyšší fyzikálně-mechanická odolnost u nátěrů na bázi 

epoxidové pryskyřice. 

 Při měření tvrdosti silikonových nátěrů po vytvrzení při 250○C po dobu 8 hodin a 

epoxidových nátěrů 81. den po aplikaci bylo zjištěno, že všechny silikonové nátěry 

vykazují větší tvrdost oproti epoxidovým nátěrům. Nejnižší tvrdost byla zjištěna u 

nátěrů na bázi silikonového a epoxidového pojiva pigmentovaných nekovovými 

pigmenty (práškový grafit a práškový oxid hlinitý).  
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VLASTNOSTI NÁTĚROVÝCH HMOT OBSAHUJÍCÍCH KOMBINACI 
PRÁŠKOVÉHO ZINKU A ANTIKOROZNÍCH PIGMENTŮ 

 

PROPERTIES OF COATINGS CONTAINING COMBINATIONS OF ZINC 
POWDER AND ANTICORROSIVE PIGMENTS  

 
Jiří Havlík, Andréa Kalendová, David Veselý  
Univerzita Pardubice, Ústav polymerních materiálů FCHT, Oddělení nátěrových hmot 
a organických povlaků, nám. čs. Legií 565, 532 10 Pardubice, Česká republika 
 

Summary 
This paper examines the influence of different coatings on the time of 
drying and hardness of paint. As both characteristics largely depend on 
the proportional volume and the type of pigment used, pigments with 
different anticorrosive mechanisms were chosen for the tested coating 
formulas. These pigments were: zinc phosphate (Habicor ZP 3850), 
calcium metaborate (Butrol 9102), zinc-potassium chromate (SNCZ - CZ 
20), calcium metasillicate (Wollastonit 325) and an inert pigment TiO2. 
Further tested pigments were: mixed oxides based pigments containing 
Ca, Zn, Mg, Ti cations of the 4-2 spinel type ( Zn2TiO4, Mg2TiO4,CaOTiO2) 
and mixed oxides based pigments containing Ca, Zn, Mg cations of the 4-
2 spinel type (ZnFe2O4, MgFe2O4, CaFe2O4, Mg0,5Ca0,5Fe2O4, 
Zn0,5Mg0,5Fe2O4, Zn0,5Ca0,5Fe2O4). Acquired data were compared with the 
values obtained from a non-pigmented coating film. 
Key words: zinc powder, anticorrosive pigments, hardness 

 
 
Úvod 

Antikorozní ochrana kovových materiálů je stále závažným problémem. 

Jednou z možností, jak docílit vzniku účinného antikorozního systému (nátěrové 

hmoty) je využití synergismu použitých pigmentů a vhodného pojiva. Vhodnou 

kombinací různých typů antikorozních pigmentů a plniv můžeme docílit vzniku 

vysoce odolných nátěrových filmů, přičemž tvrdost vytvořených nátěrových filmů, 

stejně jako rychlost jejich zasychání jsou důležitými parametry pro jejich praktické 

využití. Množstvím a typem aplikovaného pigmentu do značné míry ovlivňujeme 

celkovou antikorozní účinnost nátěrového filmu. Využití různých kombinací použitých 

pigmentů a plniv s daným pojivem vede ke vzniku nátěrových filmů s odlišnými 

mechanickými vlastnostmi, které jsou limitující pro vlastní aplikaci nátěrových hmot. 
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Experimentální část 

Pro formulace jednotlivých nátěrových hmot bylo vybráno 14 anorganických 

antikorozních pigmentů, které byly kombinovány se zinkovým prachem. Zkoumané 

pigmenty byly aplikovány do modelových nátěrových hmot na bázi epoxyesterové 

pryskyřice. Jednotlivé pigmenty byly zvoleny na základě rozdílných antikorozních a  

morfologických vlastností. U veškerých studovaných antikorozních pigmentů byla 

provedena základní měření týkající se jejich charakteristiky (nutné pro formulaci 

jednotlivých nátěrových hmot) Byla stanovena jejich hustota, spotřeba oleje a 

následně z těchto hodnot vypočtena jejich kritická objemová koncentrace. Mezi 

testované anorganické antikorozní pigmenty bylo zařazeno 9 pigmentů spinelového 

typu s dalšími typy kationtů, které neobsahovaly komerční pigmenty a plniva. Tyto 

pigmenty byly syntetizovány laboratorně. Byly testovány následující pigmenty: 

fosforečnan zinečnatý (Habicor ZP 3850), metaboritan vápenatý (Butrol 9102), 
chroman zinečnato-draselný (SNCZ - CZ 20), metakřemičitan vápenatý (Wollastonit 

325) a inertní pigment rutil TiO2. Dále byly testovány syntetizované pigmenty na bázi 

směsných oxidů obsahujících kationty Ca, Zn, Mg, Ti (spinely typu 4-2): Zn2TiO4 a 

Mg2TiO4. Dalším studovaným pigmentem byl perowskit CaTiO3 a pigmenty 

obsahující kationty Ca, Zn, Mg spinelového typu 3-2: ZnFe2O4, MgFe2O4, CaFe2O4, 

Mg0,5Ca0,5Fe2O4, Zn0,5Mg0,5Fe2O4, Zn0,5Ca0,5Fe2O4.  

Veškeré nátěrové hmoty byly formulovány na hodnotu OKP / KOKP = 65 (Q = 

0,65).  Úroveň objemové koncentrace pigmentů u jednotlivých nátěrových hmot byla 

zvolena na hodnotu 10, 20, 30, [% pigmentu], přičemž objemové množství přidaného 

zinkového prachu bylo dopočítáno na danou hodnotu Q = 0,65. Dále byly připraveny 

srovnávací epoxyesterové nátěrové hmoty pigmentované samotnými pigmenty při 

jejich kritické objemové koncentraci.  

 

Výsledky a závěr 

Měření povrchové tvrdosti epoxyesterových nátěrových hmot na skleněných 

panelech o rozměrech 210×100×2,9 mm bylo prováděno v rozmezí 30 dnů. Nátěry 

byly zhotoveny nanášecím pravítkem o velikosti hrany 250 µm. Měření tvrdosti bylo 

prováděno kyvadlovou metodou podle Persoze dle příslušné normy ČSN 67 3076. 

Testované nátěrové hmoty byly rozděleny do třech základních skupin. Tvrdost 
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nátěrových filmů byla v jednotlivých skupinách porovnávána s hodnotami tvrdosti 

nepigmentovaného epoxyesterového nátěru a s hodnotami nátěrů pigmentovaných 

samotným zinkovým prachem. 

 

a) nátěrové hmoty pigmentované kombinací zinkového prachu a klasických 

antikorozních pigmentů a plniv na bázi metaboritanu, fosforečnanu, chromanu a 

křemičitanu s obsahem Zn, Ca, K, (Tab.1.1.) 

V této skupině dosahovaly nejvyšších hodnot tvrdosti nátěry pigmentované 

samotným Ca(BO2)2 a nátěry pigmentované kombinací zinkového prachu a 

chromanem zinečnato-draselným. Nejnižších hodnot tvrdosti bylo dosaženo u nátěrů 

pigmentovaných CaSiO3 (WOLLASTONIT 325). U všech testovaných nátěrů této 

skupiny došlo k poklesu tvrdosti oproti nepigmentovanému vzorku. 

b) nátěrové hmoty pigmentované kombinací zinkového prachu a směsných 

oxidů obsahujících kationty Ca, Zn, Mg, Ti, zaměřené na spinely typu 4-2 (Tab. 1.2.) 

Nejvyšších hodnot tvrdosti dosahovaly epoxyesterové nátěry pigmentované 

kombinací Zn2TiO4 + Zn a dále nátěrové filmy pigmentované CaOTiO2+ Zn. U všech 

testovaných vzorků s vyjímkou CaOTiO2 [OKP = 20%] došlo ke snížení tvrdosti 

vzhledem k hodnotám tvrdosti epoxyesterových nátěrů pigmentovaných samotným 

zinkovým prachem. Nejnižší hodnoty tvrdosti byly naměřeny pro nátěry 

pigmentované TiO2 [OKP = 20%]  a Mg2TiO4[OKP = 20%]. 

c) nátěrové hmoty pigmentované kombinací zinkového prachu a pigmenty na 

bázi směsných oxidů obsahující kationty Ca, Zn, Mg, Fe spinelového typu 3-2 (Tab. 

1.3.) 

U těchto pigmentů je znatelná závislost tvrdosti epoxyesterových nátěrů na 

objemové koncentraci pigmentů. Nátěry pigmentované na hodnotu KOKP vykazovaly 

nejnižší hodnoty tvrdosti. Nejvyšších hodnot bylo dosaženo u nátěrů pigmentovaných 

Zn0,5Ca0,5Fe2O4 [OKP =10, 20%] a  ZnFe2O4 [OKP = 20%] 

Výsledky jednotlivých měření jsou uvedeny v následujících tabulkách. 
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Tab. 1.1  Povrchová tvrdost epoxyesterových nátěrů.  

Tvrdost [ % ] 
OKP / označení 

tloušťka 
nátěru   
[ µm ] 1. den 4. den 10. den 30. den 

Zn3(PO4)2*4H2O (HABICOR ZP 3850) + Zn 
10 [%Zn3(PO4)2*4H2O]  57 20,4 24,9 31,8 35,9 
20 [%Zn3(PO4)2*4H2O]  62 16,3 19,0 28,6 35,9 
30 [%Zn3(PO4)2*4H2O]   58 11,5 14,2 22,1 34,4 

Zn3(PO4)2*4H2O (HABICOR ZP 3850) 
 [KOKP Zn3(PO4)2*4H2O]  54 20,9 25,8 29,0 31 

Metaboritan vápenatý Ca(BO2)2 (BUTROL 9102) + Zn 
10 [%Ca(BO2)2]  51 20,4 26,3 33,0 34,4 
20 [%Ca(BO2)2]  71 17,2 19,8 27,9 34,7 
30 [%Ca(BO2)2]  48 19,5 21,7 31,2 34,2 

Ca(BO2)2 (BUTROL 9102) 
 [KOKP Ca(BO2)2]  70 53,6 53,6 53,8 52,9 

K2CrO4*3Zn CrO4*Zn(OH)2*2H2O (SNCZ – CZ 20) + Zn 
10[%SNCZ – CZ 20]  52 16,1 19,0 25,8 36,3 
20[%SNCZ – CZ 20]  66 18,6 22,3 31,7 40,3 

K2CrO4*3Zn CrO4*Zn(OH)2*2H2O (SNCZ – CZ 20) 
[KOKP SNCZ – CZ 20]  54 19,8 25,8 29,5 32,5 

Wollastonit CaSiO3 (W- 325) + Zn 
10 [%CaSiO3]  62 14,7 19,2 28,3 33,4 
20 [%CaSiO3]  47 15,3 15,3 15,5 23,3 
30 [%CaSiO3]  46 19,9 24,3 27,6 29,7 

Wollastonit CaSiO3 (W- 325) 
[KOKP CaSiO3]  67 26,3 27,0 28,8 29,0 

zinkový prach Zn VM 4P16   
10 [% Zn]  41 8,5 9,3 22,5 39,8 
20 [% Zn]  59 9,6 14,1 28,0 38,7 
30 [% Zn]  42 9,9 16,2 28,7 39,0 

     [KOKP Zn]  56 16,8 19,6 26,6 29,9 
nepigmentovaný epoxyesterový nátěr 

 46 36,0 47,3 47,2 57 
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Tab. 1.2  Povrchová tvrdost epoxyesterových nátěrů.  

Tvrdost [ % ] 
OKP / označení 

tloušťka 
nátěru   
[ µm ] 1. den 4. den 10. den 30. den 

Zn2TiO4+ Zn 
10 [%Zn2TiO4]  46 16,7 23,0 30,8 36,5 
20 [%Zn2TiO4]  43 20,9 28,3 33,8 39,2 
30 [%Zn2TiO4]   48 12,1 14,8 25,0 37,8 

Zn2TiO4 
 [KOKP Zn2TiO4]  47 23,7 28,6 33,5 34,6 

Mg2TiO4+ Zn 
10 [%Mg2TiO4]  52 14,2 16,8 23,1 34,8 
20 [%Mg2TiO4]  43 14,6 15,2 16,5 22,8 

Mg2TiO4 
 [KOKP Mg2TiO4]  36 26,8 27,3 27,5 29,8 

CaTiO3+ Zn 
10[%CaOTiO2]  46 11,8 13,8 21,6 34,9 
20[%CaOTiO2]  38 13,9 15,1 24,7 42,3 
30[%CaOTiO2]  33 23,8 25,0 25,7 26,3 

CaTiO3 
 [KOKP CaOTiO2]  47 27,2 28,0 29,1 30,9 

TiO2 + Zn 
10 [%TiO2]  49 12,9 14,9 23,7 34,2 
20 [%TiO2]  52 13,5 14,4 16,9 28,3 
30 [%TiO2]  52 15,3 18,2 24,2 31,9 

TiO2 
[KOKP TiO2]  49 38,3 39,5 41,4 43,6 

zinkovým prach VM 4P16   
10 [% Zn]  41 8,5 9,3 22,5 39,8 
20 [% Zn]  59 9,6 14,1 28,0 38,7 
30 [% Zn]  42 9,9 16,2 28,7 39,0 

     [KOKP Zn]  56 16,8 19,6 26,6 29,9 
nepigmentovaný epoxyesterový nátěr 

 46 36,0 47,3 47,2 57 
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Tab. 1.3  Povrchová tvrdost epoxyesterových nátěrů.  

Tvrdost [ % ] 
OKP / označení 

tloušťka 
nátěru   
[ µm ] 1. den 4. den 10. den 30. den 

ZnFe2O4+ Zn 
10 [%ZnFe2O4]  36 11,8 17,2 34,1 37,2 
20 [%ZnFe2O4]  42 11,2 12,1 23,1 40,7 

ZnFe2O4 
 [KOKP ZnFe2O4]  49 12,8 18,1 30,7 38,1 

MgFe2O4+ Zn 
10 [%MgFe2O4]  38 10,7 14,4 26,7 38,2 
20 [%MgFe2O4]  28 11,1 11,9 20,9 29,9 

MgFe2O4 
 [KOKP MgFe2O4]  23 18,3 24,3 30,9 32,4 

CaFe2O4 + Zn 
10[%CaFe2O4]  48 16,6 23,9 32,9 37,2 
20[%CaFe2O4]  54 14,9 18,1 26,8 36,7 

CaFe2O4 
[KOKP CaFe2O4]  47 16,6 16,8 19,2 21,6 

Mg0,5Ca0,5Fe2O4+ Zn 
10 [%Mg0,5Ca0,5Fe2O4]  48 13,3 16,4 24,7 35,4 
20 [%Mg0,5Ca0,5Fe2O4]  34 16,8 20,8 29,6 37,3 
30 [%Mg0,5Ca0,5Fe2O4]  36 15,3 16,4 19,7 33,5 

Mg0,5Ca0,5Fe2O4 
[KOKP Mg0,5Ca0,5Fe2O4]  40 19,0 19,7 21,3 24,3 

Zn0,5Mg0,5Fe2O4 + Zn   
10 [%Zn0,5Mg0,5Fe2O4]  46 10,9 12,2 17,4 34,9 
20 [%Zn0,5Mg0,5Fe2O4]  38 11,9 12,6 15,6 33,5 

Zn0,5Mg0,5Fe2O4 
[KOKP Zn0,5Mg0,5Fe2O4]  36 18,1 19,3 22,7 27,5 

Zn0,5Ca0,5Fe2O4 
10 [%Zn0,5Ca0,5Fe2O4]  47 10,8 13,9 27,1 40,9 
20 [%Zn0,5Ca0,5Fe2O4]  46 15,1 24,1 34,3 40,8 

Zn0,5Ca0,5Fe2O4 
[KOKP Zn0,5Ca0,5Fe2O4]  43 15,9 16,7 18,3 24,9 
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PŘÍPRAVA PIGMENTŮ HYDROLYTICKÝM SRÁŽENÍM MOČOVINOU 
 

PREPARATION OF PIGMENTS BY HYDROLYTIC PRECIPITATION WITH 
UREA 

 
Ondřej Daněk1, Václav Štengl2, Snejana Bakardjieva2, Andréa Kalendová1,  
Zdeněk Černošek1 
1 Univerzita Pardubice, FCHT, nám. Čs. Legií 565, 530 02 Pardubice, Česká 
Republika 
2AVČR, ÚANCH, 250 68 Řež, Česká Republika 
 

Summary 
Nanocrystalline oxides of Ti, Zn, Fe, Bi, Cr and Cu were prepared by 
homogeneous hydrolysis sulphates with urea at temperature 100°C in 
aqueous solution. Prepared samples were characterized by BET isoterm 
and BJH measurements, X-ray powder diffraction and scanning electron 
microscopy (SEM). 
Key words: urea, SEM, X-ray 

 

 

Úvod 
S rostoucími požadavky na antikorozní ochranu a estetické vlastnosti 

rozmanitých povrchů je kladen stále větší důraz na hledání nových technologií 

průmyslové výroby pigmentů, které by umožnily vyrábět pigmenty s přesně 

definovanými vlastnostmi vyrobenými - „na míru“ pro požadovanou aplikaci. 

 Kritériem však nemohou být pouze fyzikálně chemické vlastnosti daného 

pigmentu, ale stále více nabývá na významu nejen kvalita a druh ochraňovaného 

povrchu, ale také ekonomické posouzení celého procesu výroby, délka životnosti 

ochranného filmu a v neposlední řadě posouzení bezprostředního vlivu vlastní 

technologie výroby na životní a pracovní prostředí.  

Významný vliv má i dopad vlastní aplikace pigmentu na ekologii a to včetně 

likvidace výrobku po ukončení jeho životnosti. A právě skupina pigmentů, která je na 

bázi následujících kovů nabízí celou řadu ještě neprobádaných možností.   
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Teoretická část 
Použití močoviny jako neutralizačního prostředku pro homogenní hydrolýzu ve 

vodném prostředí kovových solí bylo již popsáno v několika článcích [1-8]. Podle 

těchto výsledků rychlost hydrolýzy kovového iontu s močovinou je významně nižší 

než s amoniakem nebo alkalickým kovovým hydroxidem. Nižší rychlost hydrolýzy 

umožňuje lepší kontrolu srážení a zároveň i lepší výsledky reprodukovatelnosti 

vlastností sraženin. Navíc močovina stabilizuje hydrosoly [9].  

 

Experimentální část 
Bylo syntetizováno sedm pigmentů s rozlišnou strukturou i chemickým 

složením. Připravené pigmenty byly charakterizovány RTG difrakční analýzou a SEM 

mikroskopií. Dále byla změřena velikost částic a specifický povrch pomocí metody 

BET. 

Do 5 litrové kádinky byly nality 4 l destilované vody. K tomuto množství bylo 

přidáno 10 ml koncentrované kyseliny sírové. Dále bylo přidáno „x“g příslušné soli a 

„y“g močoviny (viz Tab. 1). Tato směs byla míchána a zahřívána až na 100°C, za 

těchto podmínek byl roztok vařen cca 8 hodin do neutrálního až mírně bazického pH. 

Vzniklá suspenze byla 4x dekantována destilovanou vodou, zfiltrována na 

Büchnerově nálevce, kde byla i promyta cca 9 l destilované vody. Takto připravený 

pigment byl vysušen při 105°C v elektrické sušárně. Vzorek Zn1000 byl ještě navíc 

žíhán v elektrické peci po dobu 2 hodin při teplotě 1000°C. 

 

Tab. 1 Přehled navážek výchozích surovin. 

vzorek sůl x hmotnost soli x 
[g] 

Hmotnost 
močoviny (y) [g] 

Bi Bi(NO3)3 180 360 
Cr Cr2(SO4)3 150 300 
Cu CuSO4*5H2O 100 300 
Fe Fe2(SO4)3*H2O 250 500 
Ti TiOSO4 30 100 
Zn ZnSO4*7H2O 250 500 
Zn1000 ZnSO4*7H2O 250 500 

 

 

Takto připravené pigmenty byly charakterizovány pomocí X-RAY difrakce na 

přístroji Siemens D 5005 (Bruker AXS, SRN). Bylo použito CuKα záření (napětí 40kV, 
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proud 45mA, vlnová délka λ=0,154 nm), grafitový monochromátor difraktovaného 

svazku a scintilační detektor. Výsledky se nacházejí na obrázku. Spektra byla 

vyhodnocena pomocí softwaru EVA. 

Pro měření specifického měrného povrchu, porosity a měření velikosti pórů byl 

použit přístroj Coulter SA 3100. Metoda je založena na měření B.E.T. isotermy 

absorpce dusíku při teplotě kapalného dusíku. Hodnota měrného povrchu BET a 

porosita BJH byly vyhodnoceny pomocí software 3SA100, dodávaného společně 

s přístrojem z absorpční a desorpční isotermy. Vzorky byly před měřením vakuově 

odplynovány pod ochrannou atmosférou helia při teplotě 120°C po dobu 15 minut. 

Navážky vzorků byly v rozmezí 0,01 – 0,14 g. 

 

Výsledky a diskuze 
Pomocí práškové X-RAY difrakce bylo stanoveno složení jednotlivých vzorků. 

Složení vzorku Bi bylo určeno na Bi2O2CO3, na difraktogramu je vidět, že tento 

vzorek je krystalický. Složení vzorku Cr je CrO(OH), vzorek je značně amorfní. 

Vzorek Cu je Cu4(OH)6SO4 a má dobrou  krystalickou strukturu. Vzorek Fe obsahuje 

FeO(OH), jedná se o krystalickou strukturu v niž jsou hůře vyvinuté krystaly.  Vzorek 

Ti obsahuje TiO2 a je krystalický. Vzorek Zn1000 je velmi dobře krystalický a jeho 

složení je ZnO.  

 
 

  
Bi Cr 
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Cu Fe 

  
Ti Zn1000 

Obr. 1 Difraktogramy z práškové rentgenové difrakce. 
 

 

Pomocí elektronového mikroskopu byla určena morfologie částice. Na Obr. 2 

jsou snímky ze SEM mikroskopu, kde je vidět tvar částic. Některé částice jsou 

kulovitého tvaru, ale jsou zde i částice ve tvaru destiček, jako např. u vzorku Zn. U 

vzorku Cu jsou částice, které mají tvar jehliček, vzorek Bi má nepravidelnou strukturu 

částic.  

 

   
Bi Cr Cu 
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Fe Ti Zn 

  

 Zn1000  

Obr. 2 Snímky z elektronového mikroskopu (SEM). 

 

Velikost částic takto připravených vzorků se pohybovala od cca 140 nm do 

5500 nm. Nejmenší velikost částic a nejužší distribuci velikosti částic vykázal vzorek 

Zn. Naopak největší velikost částic a nejširší distribuci velikosti částic měl vzorek Cu. 

Velikosti všech vzorků částic se nacházejí v Tab. 2  

Naměřené povrchy stanovené pomocí metody BET izotermy se nacházejí v 

Tab. 2. Největší plochu na jednotkovou hmotnost vykázal vzorek Ti, oproti tomu 

nejmenší plocha byla nalezena u vzorek Cu.  

 

Tab. 2 Velikost částic a povrchy BET. 

Vzorek Velikost částic 
[nm] Povrch BET [m2g-1] 

Bi 190 – 340 19,116 
Cr 400 – 710 7,792 
Cu 1700 – 5500 2,906 
Fe 400 – 710 296,120 
Ti 220 – 400 446,710 
Zn 140 – 220 45,812 
Zn1000 300 – 620 2,690 
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Závěr 
Takto připravené pigmenty budou podrobeny dalšímu zkoumání a to převážně 

při aplikaci v nátěrových hmotách, jak vodou ředitelných, tak i v rozpouštědlových 

systémech. 
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THE SURFACE TREATMENT FERRITES BY POLYANILINE IN 
ANTICORROSIVE COATINGS  

 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA FERITŮ POLYANILINEM PRO ANTIKOROZNÍ 
NÁTĚRY 
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Summary 
The investigated compounds were synthetised by mixing of oxides or carbonates of 
relevant metals with Bayfferox M -120 as the source of iron oxides. Aplication of 
pigments or fillers of various chemical composition and particles morphology surface 
modified by polyaniline layer as corrosion inhibitors to coatings is appearing of 
interest. The polyaniline has a wide range of aplication. One of the aplication is 
corrosion protection. All prepared pigments were applied to solvent base alkyd resin 
and to water-soluble epoxy resin. The prepared coating of film were applied on the 
steel panel definable dimension. The corrosion-inhibiting properies of tested 
pigments were determined according to chosen tests. 
Key words: anticorrosive pigment, polyaniline, surface modification, corrosion 
protection 
 
 
Introduciton 

The many procedures of anticorrosive protection of metallic material are 

making use of organic covers that have been created by coatings. Although some of 

them, even if are effective and efficient, are using of compounds with content of 

heavy  toxic metals and dangerous to the environment, as is a hexavalent chromium 

(Cr 6+) ,  lead (Pb), kadmium (Cd), kobalt (Co) and at al. In consequence of that is 

necessary to find their replacement, which can  repose in use of conductive polymers 

for protective of metals by dint of organic coatings2. Conducting polymers have the 

electronic properties typical for semiconductors and, at the same time, the more easy 

processing advantages and mechanical parameters of polymers.  
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Experimental part 

Were synthesized a spinel type pigment with content of Zn, Mg  and Ca 

cations with isometric and nonisometric form of primary particles. These pigments 

were surface treatment with polyaniline. To chemical deposition of PANi, when the 

layer of polymer spontaneously forms on the surface of ferrites ( or glass surface of 

vesel – fig.1)  is provided in the polymerization solution1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Profile of a Polyaniline film deposited on glass, observed by scanning elektron 
microscopy1. 

 

The particles characterization and identification were carried out. Determined 

were also their physical - chemical properties essential for aplication into organic 

coatings. 

Creation of thermal stable structure includes actions, which proceed at high 

temperature and in solid phase. The calcination temperatures are in a range of 980 – 

1150 OC. The synthesis of the spinel can be described by the reactions3. 

      M2+O + M2
3+O3                    MO MO2O3 

      M2+CO3 + M2
3+O3                MO MO2O3 + CO2 

 

Coatings formulation on the basis of binder choosen, selected according to 

stability of conductive polyaniline form were performed as model, where volume 

concentration of treatment pigments by polyaniline, like effective substances, were 

Glass 
support 

Film 
surface 

PANi film 
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determined at constant value of OKP/KOKP. For consideration of anticorrosive 

efficiency was tested effective anticorrosion pigment as standard supplemented in 

branch of anticorrosive coating too. For comparison of anticorrosive efficiency and 

pigments properties with polyaniline in organic coatings were tested the identical 

chemical composition and structure pigments, admittedly layerless of polyaniline and 

pigment with corrosively-inactive charakter too – hematite and specularite. At tested 

samples were performed physical and corrosive tests in the laboratory scale in the 

salt spray medium, evaporated moisture medium with content of sulphur dioxide and 

in evaporated water atmosphere. Defined was impact of polyaniline on surface 

hardness and coatings drying films. Acquired results were evaluated by composition, 

morphology and modification of inorganic particles and by corrosive environment 

too3. 

 

Tab.1 The comparison of results anticorrosive efficiency for alkyd coatings in 
evaporated moisture medium with content of sulphur dioxide (1500 hours).  

Degrese of 
blistering 

Corrosion of 
base 

Corrosion in 
scratch Thicknes 

ASTM ASTM AST
M 

ZnFe2O4 

[µm] [st.] 

evaluate
d 

criteria [%] 

evaluated 
criteria [mm] 

evaluate
d 

criteria 
lamellar 91,4 6M 40 16 30 5 – 7 40 
lamellar  
/PANi 103 8F 90 3 50 3 – 5 50 

spherical  111,2 6MD 20 3 50 5 – 7 40 
binder (alkyd) 101,3 8D 5 50 10 5 - 7 40 

 

          

Lamellar 
ZnFe2O4 

Lamellar / PANi 
ZnFe2O4 

Spherical 
ZnFe2O4 

Alkyd resin 
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Tab. 2:The comparison of results anticorrosive efficiency for epoxy coatings in 
evaporated moisture medium with content of sulphur dioxide (1500 hours).  

Degrese of 
blistering 

Corrosion of 
base 

Corrosion in 
scratch 

Thicknes 

ASTM ASTM
AST

M 

ZnFe2O4 

[µm] [st.] 

evaluate
d 

criteria [%] 

evaluated 
criteria 

[mm] 

evaluate
d 

criteria 
lamellar 101,8 8M 50 16 30 3 – 5 50 
lamellar  
/PANi 

85,4 4M 35 0,3 70 2 – 3 60 

spherical  92,7 8F 90 10 40 5 – 7 40 
binder 
(epoxy) 

109,3 8D 5 50 10 7 –10 30 

 
 

Results 

In terms of results study of properties and tests untreated and surface treated 

pigments may be established to get to increased of anticorrosive efficiency of 

synthesized ferrites just with surface treatment by conductive polymers polyaniline. 
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X-FAST PIGMENTY 
 

X-FAST INSTANT PIGMENTS 
 
Petr Montág 
BASF spol.s.r.o. Praha 
 
 
Základní informace 

Firma BASF A.G. již před řadou let vyvinula nový typ produktu, který je 

nabízen pod obchodním názvem X-FAST. Jedná se produkt ve formě 

granulátu o obsahu pigmentu nad 60%. Technologie granulace zajišťuje 

bezprašnost (bezezbytkové dávkování) a dokonalé zapracování při použití 

malého množství energie. 

 
Proč byl X-FAST vyvinut? 

Cílem X-FASTu je úspora energie a času při výrobě nátěrových hmot, 

jednoduché tónování. Při použití X-FASTu nemusíte používat perlové mlýny – 

jednoduše stačí X-FAST přidat a zamíchat na disolveru. 

Výhody poskytující X-FAST: 

• Přímá aplikace do NH bez potřeby mletí 

• Velmi jednoduchá aplikace díky granulované, bezprašné formě do posledního 

gramu 

• Použitelnost pro všechny vodouředitelné a některé rozpouštědlové systémy 

• Redukce nákladů při výrobě NH – čas, ztráty surovin, čištění zařízení 

• Jednoduché tónování odstínů a snadné řízení kryvosti 

• Bezproblémové skladování – bez sedimentace, nasychání, hrozby zmrznutí 

• Cena stejná jako u tónovacích past 

• Servis jako u tónovacího systému – receptury RAL, NCS – ale také odstíny na 

přání zákazníka v krátkém čase. Možnost nastavení tónovacího systému. 
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• Splnění ekologických požadavků – APEO-free a bez obsahu rozpouštědel 

• Bezpojivový systém 

• Vysoký obsah pigmentu (nad 60%) 

 
Sortiment 

 Sortiment X-FASTu se neustále rozrůstá. V současné době je v systému 

obsaženo 21 pigmentů (viz. Obrazek č.1) 

 
Obrázek č. 1 

 

 
Dávkování 

 Dávkovat je možno váhově nebo pomocí tónovacího stroje, který byl vyvinut 

firmou Fast-Fluid.  
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CORROSION CONTROL OF METALLIC MATERIALS BY MEANS OF 
APPLYING  PROTECTIVE COATINGS BY UTILIZING HEUCOPHOS and 

HEUCORIN 
 

PROTIKOROZNÍ OCHRANA KOVOVÝCH MATERIÁLŮ ZA POUŽITÍ 
OCHRANNÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT S OBSAHEM PRODUKTŮ 

HEUCOPHOS A HEUCORIN 
 
Lars Kirmaier, Susanne Krieg, Pavel Pápaj  
BU 20 Anticorrosives, Heubach GmbH, Langelsheim, Germany,  
Sindat spol. s r.o., Praha, Česká republika 
 

 
Summary 

The use of chromates has been restricted by increasing awareness for 
human health protection. A large amount of detail had been placed upon 
zinc phosphate. In the subsequent years it was found that the 
effectiveness of zinc phosphate could be improved by controlled chemical 
modification of the structure or alteration of the orthophosphate basis. The 
presentation will discuss the targets and results, which led to the market 
introduction of new developments throughout the years until our newest 
product line, the Wide Spectrum Anticorrosives. With the aid of selected 
application examples, the performance properties of the HEUCOPHOS 
product line will be discussed.  
Key words: Inorganic anticorrosive pigments, modified phosphates.  

 
 
HEUCOPHOS ZAM-PLUS 
An organic modified zinc aluminium molybdenum orthophosphate hydrate 
-WSA – Wide Spectrum Anticorrosive 

Due to the increasing awareness of human health protection, Heubach initiated 

the replacement of chromate based pigments with the introduction of Zinkphosphat 

ZP 10. Although this pigment was free of chromate, it could not match the 

performance properties of chromates.  

In the subsequent years it was found that the effectiveness of zinc phosphate could 

be improved by controlled chemical modification of the structure or alteration of the 

orthophosphate basis.  
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About 20 years ago Heubach introduced HEUCOPHOS ZPA, ZPO and ZMP, which 

are still the most popular grades in our product line. 

During the last 20 years the process of industrial development in the Protective 

Coatings World is connected with increased pressure to reduce VOCs. The resin 

suppliers have developed and introduced new resins, like high solids, water borne, 

powder and UV-cured binders, which also changed the requirements on the 

Anticorrosives. 

HEUCOPHOS ZAM-PLUS was is a further development to meet the demand of 

Protective Coatings based on conventional, and even more so modern resin 

systems. It combines the basic chemistry of HEUCOPHOS ZPA, ZPO and ZMP 

within one pigment. 

The inhibitive properties of HEUCOPHOS ZAM-PLUS are attributed to the utilization 

of certain substances within one product (synergistic effects) and enable one to 

formulate protective coatings which are, at least, comparable in performance to 

chromium containing systems in a vast variety of applications. 

 

 

Fig. 1  Strong and low profile of HEUCOPHOS ZAM-PLUS for the formulation of 
modern Protective Coatings. 
 

 

 



 189

0

20

40

60

80

100

Rating

Salt Spray
after 240 h 

Salt Spray
after 480 h

Humidity
after 480 h

Humidity
after 816 h

Control ZAM-PLUS ZPO ZPA ZMP

Fig. 2  Accelerated weathering test results in a waterborne alkyd emusion.  
 
HEUCOPHOS ZCP-PLUS 
a zinc calcium strontium aluminium orthophosphate silicate hydrate 
-WSA – Wide Spectrum Anticorrosive 

In 1993 Heubach introduced to its product line of High Performance 

Polyphosphates HEUCOPHOS ZCPP, which is also today one of the technically 

most sophisticated Anticorrosives in the market. Nevertheless the higher raw material 

and production costs have limited its potential to be one of the most popular 

Anticorrosives.  

In 1996 Heubach introduced HEUCOPHOS ZCP to its product line of Modified 

Orthophosphates. This pigment shows a similar chemical constitutional composition 

compared to HEUCOPHOAS ZCPP but using the orthophosphate chemistry. 

HEUCOPHOS ZCP could not match the excellent performance properties of 

HEUCOPHOS ZCPP and is recommended as more effective replacement for 

standard zinc phosphates.  

HEUCOPHOS ZCP- PLUS has been developed to meet the economical, ecological, 

and performance requirements of today and tomorrow. 

By controlled chemical modifications connected with optimizations of the 

manufacture process, it has become possible to improve the electrochemical 
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effectiveness compared to existing chromate-free Anticorrosives on the market for 

universal applications. 

The HEUCOPHOS ZCP-PLUS is also intended for use in combination with the 

organic corrosion inhibitor HEUCORIN RZ. 

 

Fig. 3  Strong and low profile of HEUCOPHOS ZCP-PLUS for the formulation of 
modern Protective Coatings. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4  Accelerated weathering test results in a waterborne hybrid system.   

0

20

40

60

80

100

Rating

Salt Spray
after 408 h

Salt Spray
after 696 h

Humidity after
696 h 

Humidity after
1344 h

Control ZCP-PLUS ZCP ZCPP



191

 

VYUŽITÍ ZETA-POTENCIÁLU K HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH 
VLASTNOSTÍ OXIDU TITANIČITÉHO 

UTILIZATION OF THE ZETA POTENTIAL TO EVALUATION OF THE 
SURFACE PROPERTIES OF TITANIUM DIOXIDE 

 

Ladislav Svobodaa, Michal Zavadilb, Jiří Palarčíka 
aKatedra anorganické technologie, FChT, Univerzita Pardubice,  bČeské 
technologické centrum pro anorganické pigmenty a.s., Přerov, Česká republika 
 

Summary 
The zeta potential of titanium dioxide in aqueous dispersions was 
measured by quasielastic laser light scattering method (QELLS). Standard 
procedures for sample preparation and measurement were developed to 
achieve reproducible results. Dependencies of zeta potential on 
experimental conditions, such as pH of dispersion, solid state and 
dispersant concentration were studied. Various types of titanium dioxide 
pigments were tested using optimized procedure and surface properties of 
dispersed particles were evaluated and compared. The method is usable 
for the research in the field of surface treatment of pigment particles.  
Key words: Titanium dioxide, zeta potential, QELLS 

 
 
Úvod 

Stabilita disperzních systémů významně závisí na velikosti elektrostatického 

potenciálu ve vrstvičce kapaliny v těsné blízkosti povrchu dispergovaných částic, 

nazývaného také zeta potenciál a označovaného řeckým písmenem ζ. Zjednodušeně 

řečeno, čím větší je absolutní hodnota tohoto potenciálu v daném prostředí, tím bude 

systém stabilnější a naopak.  Je proto samozřejmě žádoucí umět tuto veličinu zjistit a 

znát její závislosti na různých podmínkách, aby bylo možné cíleně připravovat 

disperzní systémy, které budou mít z hlediska svého určení optimální vlastnosti. To 

je také důvod, proč je zeta potenciál předmětem zájmu výzkumných pracovišť 

různých  odvětví, včetně průmyslu pigmentů a nátěrových hmot.  

Obsahem tohoto sdělení je shrnutí výsledků experimentů, jejichž cílem bylo 

hledání optimálního postupu přípravy vzorků pigmentového oxidu titaničitého 

k měření zeta potenciálu na přístroji pracujícím na principu rozptylu laserového 

paprsku a vypracování metodiky měření, zejména z hlediska posouzení vlivu 

takových podmínek, jakými jsou pH, iontová síla roztoku, způsob přípravy vzorků, typ 
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pigmentu, koncentrace měřené suspenze atd. Na základě výsledků bylo 

vyhodnoceno, do jaké míry může být tato metoda využita v praxi pro vývoj nových 

typů titanové běloby, případně pro operativní sledování kvality produkce pigmentu 

z hlediska jeho povrchových vlastností.   

 

Zeta potenciál a jeho vlastnosti 

Zeta potenciál je velmi komplikovaná nerovnovážná veličina vznikající na 

hydrodynamické tečné ploše blízko mezifázového rozhraní tuhé a kapalné fáze [1]. 

Nelze jej ale označit jako potenciál fázového rozhraní, protože vzniká v kapalné fázi. 

Někdy je ztotožňován s povrchovým potenciálem, což je však rovněž nesprávné.  

Zeta potenciál je indikátorem stavu elektrické dvojvrstvy, blíží-li se jeho hodnota 

k nule, stává se disperzní soustava nestabilní. Schematicky je rozložení potenciálů 

v blízkosti povrchu tuhé fáze znázorněno na obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Elektrická dvojvrstva a průběh potenciálu na fázovém rozhraní [2].  
 

Část elektrické dvojvrstvy přiléhající k povrchu tuhé fáze je přitahována jak 

elektrostatickými, tak adsorpčními silami. Protiionty v blízkosti povrchu vytváří 

kondenzátor o tloušťce δ. V této vrstvě dochází k prudkému poklesu elektrického 

potenciálu. Zbylé protiionty, nutné ke kompenzaci náboje iontů určujících potenciál, 
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vytváří v důsledku tepelného pohybu difúzní část elektrické dvojvrstvy. Přidáváním 

elektrolytu do systému se bude difúzní vrstva stlačovat a stále více protiiontů se 

ocitne v adsorpční vrstvě, ζ se bude snižovat, až postupně dosáhne nulové hodnoty. 

Naopak, ředěním se difúzní vrstva rozšiřuje a ζ roste. Rozdělení iontů v elektrické 

dvojvrstvě je značně ovlivněno charakterem protiiontů. Jde-li o ionty nestejné 

valence, určuje tloušťku difúzní vrstvy a počet protiiontů v adsorpční vrstvě 

především valence iontů, tedy elektrostatické síly. Difúzní vrstva bude tenčí a ζ nižší, 

čím vyšší bude valence iontů. Mají-li všechny protiionty stejnou valenci, určuje 

tloušťku elektrické dvojvrstvy a počet protiiontů v difúzní vrstvě specifická adsorpční 

schopnost iontů, podmíněná jejich polarizovatelností a hydratací. 

Potíže, které provázejí zjišťování zeta potenciálu, vyplývají nejen z toho, že 

tato veličina není přímo měřitelná, ale také z toho, že je závislá na mnoha 

parametrech. Některé z nich jsou navíc ve vzájemném vztahu, takže nelze libovolně 

měnit jeden z nich, aniž by se to neprojevilo současnou změnou jiného. Protože vliv 

těchto veličin je mnohdy protichůdný, nelze nejen předem ani odhadnout možný 

výsledek, ale problémy činí také interpretace již známého výsledku. V následujícím 

textu jsou shrnuty vlivy základních veličin na zeta potenciál 

Teplota. Vliv na ζ je dán tím, že teplota ovlivňuje veškeré chemické a fyzikálně 

chemické rovnováhy, které hrají roli při ustanovení potenciálu. Těmito rovnováhami 

mimo jiné jsou acidobazické rovnováhy v roztocích, vliv na adsorpční koeficienty a 

rychlost adsorpce všech zúčastněných molekul a iontů, na změnu vlastností látek, ať 

již fáze tuhé nebo kapalné ( například viskozita a hustota), ale také na tepelný pohyb 

molekul rozpouštědla známý jako Brownův pohyb. Kvantitativní závislost ζ na teplotě 

nebyla dosud popsána. Měření se proto provádí vždy při zvolené konstantní teplotě, 

pro praktické aplikace to bývá průměrná teplota suspenzí ve sledovaném  

technologickém procesu.  

Tlak. Vzhledem k tomu, že kapalnou fázi je možno považovat za nestlačitelnou a 

v praxi se pracuje téměř výhradně za atmosférického tlaku, není u zeta potenciálu 

tlaková závislost obvykle uvažována.  

Koncentrace tuhé fáze. Jelikož  je podobně jako u tlaku také koncentrace tuhé fáze 

dána buď přímo z  technologie aplikace, nebo potřebami a omezeními plynoucími z 
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měřící metody, není vliv tohoto faktoru v teoriích explicitně vyjádřen. Implicitní 

závislost používají některé moderní techniky měření ve formě matematické korekce. 

Koncentrace elektrolytu. Přítomnost elektrolytu, nebo i jiné nabité látky v kapalném 

prostředí zásadně ovlivňuje velikost ζ. Je to způsobeno tím, že ionty se mohou 

adsorbovat na povrch tuhé fáze, další vliv je dán stlačováním difuzní vrstvy vysokou 

koncentrací elektrolytu. Byly zjištěny tři typické závislosti zeta potenciálu na 

koncentraci elektrolytu, viz obr. 2 [3]. 

   

     +ζ     
1

      2 IEP2

    0        
IEP1 cs

3
     -ζ  

Obr. 2 Typické závislosti zeta potenciálu na koncentraci elektrolytu.  

 

K dosažení izoelektrického bodu dochází  v roztoku s ionty vyššího mocenství 

už za nižších koncentrací než v roztocích s ionty nižšího mocenství (pravidlo 

Schulze-Hardyho). Tato skutečnost je dobře známá a v praxi hojně využívaná. 

Například flokulační činidla jsou nejčastěji elektrolyty obsahující ionty Fe3+ nebo Al3+.  

pH roztoku. Ve vodných suspenzích připadají v  úvahu acidobazické reakce povrchů 

amfoterních oxidů s ionty H+ a OH-, které vedou k podobné závislosti ζ jako v případě 

závislostí na koncentracích elektrolytů. Vliv pH není stejný pro všechny látky, ale 

závisí na relativní velikosti adsorpčních koeficientů. Pro amfoterní oxidy, jakým je i 

TiO2, je adsorpce H+ iontů významná, jde totiž o chemickou reakci. Závislost ζ na pH 

souvisí s problematikou potenciál určujícího iontu, neboť hodnota ζ je v roztocích 

různých elektrolytů odlišná i při konstantním pH roztoku [4]. Obecně je potenciál 

určujícím iontem iont s vyšší hustotou náboje. 
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Velikost částic. Závislost ζ na velikosti částic lze vyjádřit explicitně, protože přímo 

souvisí s odporem prostředí vůči pohybující se částici. Rychlost elektroforetického 

pohybu kulové částice je dána Stokesovým zákonem. Moderní měřící přístroje proto 

mají obvykle přímo vestavěné moduly na stanovení velikosti částic.  

Vlastnosti kapalné fáze. Disperzní prostředí zásadním způsobem ovlivňuje zeta 

potenciál daný rozdílem potenciálu na rozhranní  přilehlé a difuzní vrstvy (na tečné 

ploše) a potenciálu  prostředí. Vliv kapalné fáze se tedy projevuje jak přímo hodnotou 

jejího potenciálu ϕ(l), tak nepřímo, například její dielektrickou konstantou ε, viskozitou 

η, hustotou ρ a povrchovým napětím γ. Protože ζ závisí na kyselosti, hraje roli také 

velikost disociační konstanty kapaliny. Může to způsobit značně odlišné chování 

disperze zejména v  nevodných prostředích, podobně jako fakt, že v organických 

kapalinách je obvykle většina elektrolytů málo disociována, takže koncentrace a 

adsorpce iontů je mnohem menší.  

Vlastnosti tuhé fáze. V úvahu přicházejí chemické vlastnosti udávající především 

reaktivitu povrchu a ovlivňující tedy adsorpční procesy. Nejčastěji uvažovanými 

charakteristikami jsou povrchová hustota náboje, chemický charakter povrchu (u TiO2 

je amfoterní) a nověji také povrchová vodivost materiálu (TiO2 je polovodič). Pro 

pigmentové použití má velký význam povrchová úprava, používají se povlaky oxidu 

křemičitého, hlinitého, jejich kombinace aj. [5]. Některé aplikace rovněž vyžadují 

úpravu organickými látkami [6]. To se samozřejmě odrazí v odlišných hodnotách zeta 

potenciálu. Dále se do jeho velikosti promítá i tvar částice.  

Obsah dalších látek v kapalné fázi. Jak již bylo naznačeno v diskusi vlivu kapalné 

fáze, zásadní význam na ζ má typ a koncentrace rozpuštěných látek. Pro praktické 

aplikace je právě modifikace vlastností kapaliny přídavkem speciálních látek často 

jedinou možností, jak upravit velikost ζ, neboť všechny parametry charakteru povrchu 

jsou obvykle již dány požadavky aplikace. Mezi přidávané látky patří zejména 

peptizátory, surfaktanty a polymery.  

Dynamické podmínky. ζ je veličina nerovnovážná, mění se tedy také s 

dynamickými podmínkami, např. se změnou rychlosti pohybu částic vůči prostředí. 

Takovýto relativní pohyb deformuje sférický tvar elektrické dvojvrstvy, což může hrát 

v praktické aplikaci velkou roli, neboť tak může dojít ke koagulaci jinak stabilní 

disperze např. v průběhu transportu  potrubím [4]. 
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Metoda měření zeta potenciálu. Měřicí metody samozřejmě neovlivňují zeta 

potenciál jako takový, hodnoty zjištěné různými metodami se ale mohou vzájemně 

lišit. Existují totiž různé vztahy pro přepočet měřené veličiny na zeta potenciál, jejich 

správnost je však více či méně ovlivněna odlišností použitých modelů a 

zjednodušujících předpokladů. Pro získání reprezentativních a reprodukovatelných 

výsledků je proto nezbytné provádět měření na jediném typu přístroje, resp. na 

přístrojích pracujících na stejném principu. Hodnoty získané jinými metodami, 

popřípadě nalezené v literatuře bez bližší specifikace podmínek měření, lze proto jen 

obtížně srovnávat.  

Mezi nejpoužívanější techniky pro měření zeta potenciálu patří: 

mikroelektroforéza, metoda pohyblivého rozhraní v Tiseliusově přístroji nebo U-

trubici, laserová interferometrie (pro pigmenty v organických rozpouštědlech) a 

zejména moderní metody založené na dynamickém rozptylu světla - AWPS a QELLS 

[7], nebo elektroakustickém efektu - ESA [8].  

 

Měření zeta potenciálu pigmentového TiO2 

Zeta potenciál studovaných vzorků titanové běloby byl měřen na přístroji Zeta 

PALS (Brookhaven, USA) pracujícím na principu stanovení elektroforetické rychlosti 

částic ve stejnosměrném elektrickém poli pomocí kvazielastického rozptylu 

laserového paprsku (metoda QELLS). Princip měření je založen na Dopplerově 

posunu frekvence laserového paprsku, který poskytuje informace o elektroforetické 

pohyblivosti. Je zde využito pohybu nabitých částic suspenze ve stejnosměrném 

elektrickém poli mezi elektrodami. Tím dojde k posunu frekvence světla 

procházejícího kyvetou, z něhož lze vypočítat rychlost pohybu částic, z ní 

elektroforetickou pohyblivost a následně  zeta potenciál: 

ν= µε  E 

kde E je intenzita elektrického pole, ν rychlost postupného pohybu částic a µe 

elektroforetická pohyblivost. Její přepočet na zeta potenciál publikoval Smoluchovski 

[9]: 

η
εεζ

µ r0=  
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kde ζ je zeta potenciál, µ elektroforetická pohyblivost, ε0 je permitivita vakua, εr  

permitivita kapaliny a η dynamická viskozita kapaliny. 

 

Postup měření  

Byly připraveny disperze testovaných vzorků titanové běloby 

v demineralizované vodě a v roztocích KCl (základní elektrolyt), upravených 

případně různými dispergačními činidly. Hmotnostní koncentrace pigmentu činila 40 

mg/l, koncentrace KCl  10-3 mol/l a dispergátorů 10-4 – 10-2 mol/l. Jako dispergační 

činidla byly ověřovány hydrogenfosforečnan sodný, trifosforečnan sodný, 

hexametafosforečnan sodný, citran sodný, trimethylolpropan (TMP), Slovapeg 300 

(PEG 300), 1-ethoxycarbonyl-pentadecyl-trimethylamonium bromid (Septonex), 

dodecyl-dimethyl-benzylamonium bromid (Ajatin) a cetylpyridinium bromid (CPB). 

Dispergace suspenzí byla prováděna v ultrazvukové lázni. K případné úpravě pH 

byly používány roztoky HCl a NaOH. Testovanými vzorky byly pigmenty řady 

PRETIOX (Precheza, a.s. Přerov). 

Nejprve bylo provedeno měření distribuce velikosti částic a poté zeta 

potenciálu. Každé měření ζ proběhlo v deseti cyklech a bylo provedeno 6x, vždy 

s čerstvým podílem měrné suspenze. Získalo se tak 60 hodnot, ze kterých byly 

následně vypočteny střední hodnota, směrodatná odchylka a interval spolehlivosti. 

 

Výsledky a diskuse 

 Výsledky experimentů potvrdily, že  stanovení zeta potenciálu je významně 

ovlivněno řadou faktorů a pro získání reprodukovatelných výsledků a jejich další  

využití (např. porovnání povrchových vlastností různých materiálů) je nezbytné 

striktní dodržení měřicí procedury, zejména přípravy vzorků k měření.  V opačném 

případě je interpretace výsledků obtížná.  

 

Příprava vzorků pro měření zeta potenciálu  

Výsledky prokázaly, že vhodnou volbou základního elektrolytu, dispergačních 

a stabilizujících činidel a optimalizovaným postupem přípravy disperzí (způsob a 

doba ultrazvukové dispergace, prodleva mezi přípravou a měřením disperze aj.) lze 
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dosáhnout poměrně vysoké reprodukovatelnosti a citlivosti měření, čehož lze využít 

ke studiu a porovnávání povrchových vlastností studovaných materiálů a jejich 

stability v určitém prostředí.  

V tabulce 1 jsou shrnuty výsledky měření ζ anatasového materiálu PRETIOX 

AV 01 za použití různých dispergačních činidel. Je z ní zřejmé, že použitelná jsou 

téměř všechna kromě posledních tří, ta naopak fungují již jako koagulanty.  

 

Tabulka 1. Zeta potenciál pigmentu PRETIOX AV 01 v prostředí různých 
dispergačních   činidel. 

Dispergátor c [10-3 mol/dm3]  -ζ5 [mV] ∆ζ5 [mV] L1,2(95%){-ζ } [mV] 

KCl 1,00 37,1 4,14 〈 36,0 ; 38,2 〉 

citran sodný 0,01 46,8 2,72 〈 46,0 ; 47,5 〉 

Na2HPO4 0,01 50,3 3,48 〈 49,4 ; 51,2 〉 

(NaPO3)6 0,01 50,3 2,72 〈 49,6 ; 51,0 〉 

Na5P3O10 0,01 54,2 3,37 〈 53,3 ; 55,1 〉 

TMP 0,12 42,3 4,48 〈 41,1 ; 43,5 〉 

PEG 300 0,12 39,8 4,24 〈 38,6 ; 41,0 〉 

laurylsulfát sodný 0,008 40,9 3,27 〈 40,0 ; 41,8 〉 

Ajatin 0,004 15,8 5,08 〈 14,4 ; 17,2 〉 

Septonex 0,01 12,3 6,53 〈 10,5 ; 14,1 〉 

CPB 0,01 8,5 7,33 〈 6,5 ; 10,5 〉 

 

Vliv koncentrace dispergačního činidla na hodnotu zeta potenciálu má typický 

průběh  vykazující maximum a následný monotónní pokles (obrázek 3). Při stejných 

koncentracích těchto látek vedly nejvíce ke zvýšení ζ přídavky trifosforečnanu 

sodného a citranu sodného. 

Optimalizace disperzního prostředí by měla vést nejen k dosažení co 

nejvyšších hodnot ζ, ale také k minimalizaci směrodatné odchylky měření, což 

umožňuje zvýšit statistickou průkaznost rozdílů mezi výsledky pro jednotlivé vzorky 

pigmentů. Proto se jako vhodné  jeví kombinace různých dispergátorů, které tomuto 

požadavku vyhovují. Na obrázku 4 jsou zachyceny rozdíly mezi anatasovým a 
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rutilovými pigmenty značky PRETIOX dispergovanými v roztoku KCl, TMP a citranu 

sodného.  

 

Obr. 3 Závislost zeta potenciálu pigmentu PRETIOX AV 01 na koncentraci 

trifosforečnanu sodného včetně vyznačení směrodatných odchylek měření. 
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Obr. 4  Hodnoty zeta potenciálu vybraných typů pigmentů značky PRETIOX 
v prostředí KCl, TMP a citranu sodného zohledňující směrodatné odchylky měření. 
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Bylo zjištěno, že hodnoty zeta potenciálů anatasového a rutilového typu 

titanové běloby se významně odlišují. Rozdíly mezi pigmenty téhož typu lišícími se 

povrchovou úpravou již nejsou tak výrazné, nicméně v řadě případů jsou 

jednoznačně prokazatelné. Tato veličina stanovená za standardních, přesně 

definovaných podmínek, tedy může sloužit jako parametr kvality povrchu pigmentu. 

Na hodnotu ζ má výrazný vliv hodnota pH disperzního prostředí. Je-li tedy 

cílem výzkumu nalézt optimální složení a vlastnosti prostředí, do něhož má být 

pigment aplikován, je nezbytné zjistit i oblast pH, ve které bude disperze stabilní. Na 

obrázku 5 je znázorněn průběh závislosti zeta potenciálu PRETIOXU AV 01 na pH 

prostředí, v tomto případě tvořeného pouze 10-3 M KCl.  

Současně bylo potvrzeno, že v určité oblasti pH dochází  v souvislosti 

s poklesem  absolutní hodnoty ζ ke shlukování částic, které se projeví zdánlivým 

nárůstem jejich velikosti (obrázek 6). Tento závěr platí pro  všechna testovaná 

disperzní prostředí. Nejnižší stabilitu v tomto smyslu představují disperze o nulové 

hodnotě zeta potenciálu. pH, při kterém k tomu dojde, představuje tzv. izoelektrický 

bod, který je významným parametrem charakterizujícím daný disperzní systém. 
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Obr. 5  Závislost zeta potenciálu pigmentu PRETIOX AV 01 na pH. 
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Obr. 6  Závislost střední velikosti částic pigmentu PRETIOX AV 01 na pH.  

 

 

Závěr  

Zeta potenciál je veličinou, kterou lze využít k charakterizaci vlastností 

povrchu pigmentů a jiných práškových materiálů aplikovaných v podobě disperzních 

systémů. Její stanovení metodou dynamického rozptylu laserového paprsku a 

jednoznačná interpretace výsledků však vyžadují pečlivé dodržování 

standardizovaných postupů a kvality chemikálií. Je nutno počítat s tím, že vlastní 

měření probíhá za odlišných koncentračních poměrů, nežli jaké panují v disperzích 

používaných při aplikaci, neboť metoda principielně vyžaduje pracovat s velmi 

zředěnými systémy. To však nebrání využití výsledků k porovnávání kvality povrchu 

různých materiálů, studiu různých vlivů, závislostí a trendů. Vzhledem k pracnosti a 

časové náročnosti přípravy měrných disperzí tato metoda zřejmě nalezne jen 

omezené využití k operativnímu řízení výroby TiO2. Perspektivu však jistě má ve 

výzkumu nových typů  tohoto pigmentu, zejména v oblasti povrchových úprav. Dosud 

nebyly plně využity její možnosti ani při studiu nevodných disperzních systémů. 
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Summary 
The work deals with influence of several accelerators at change of gel-
time, increasing of hardness and influence at chemical durability cured 
systems. Study of curing was done at differential scanning calorimetry 
(DSC). Priciple of catalysis of curing. 
Key words: chemical durability, hardener, accelerator, DSC, amine 

 
 
Úvod 

Epoxidové pryskyřice patří mezi reaktoplasty, které vytvrzují až po přidání 

vhodného tvrdidla. Z toho vyplývá, že pro většinu aplikací je velmi důležitým 

parametrem právě rychlost vytvrdnutí následného systému. Požadavky na rychlost 

vytvrdnutí mohou být podle aplikace velmi různé. Nicméně při vytvrzování epoxidové 

pryskyřice pomocí aminů za normální teploty  obvyklá doba pro použitelnost systému 

je od několika hodin po několik dní a doba gelace (tedy doba dokud se nevytvoří 

nekonečná struktura a systém teče) a od toho se odvíjející doba zpracovatelnosti je 

od desítek minut po hodiny. Pro mnoho aplikací je takováto prodleva příliš velká, 

proto je nutné některé systémy urychlovat.  

Velmi důležité při urychlování je, jaké vlastnosti se sledují. Může to být doba 

gelace, resp. protvrdání systému. U každé této metody opět záleží na způsobu jejího 

měření.  

Dobu gelace je možné stanovit jako inflexní bod teplotní křivky při vytvrzování 

v bloku. Pokud je blok pryskyřice dostatečně velký blíží se průběh tohoto stanovení 

ději adiabatickému. Zcela odlišná metoda je sledování bodu, kdy se začne trhat nit 

vytažená z povrchu vytvrzované pryskyřice. Touto druhou metodou je možné měřit 

dobu gelace i u tenkých filmů. Vytvrzování tedy probíhá téměř isotermicky.   
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Nejjednodušší metodou stanovení protvrdání systému je sledování povrchové 

tvrdosti a nejjednodušší a nejrychlejší metodou sledování povrchové tvrdosti je 

měření tvrdosti Shore D. Dalšími metodami sledování protvrdání může být změna v 

podstatě libovolného mechanického parametru, který bude při daném stupni 

vytvrzení měřitelný. Vhodná by mohla být např. deformace při přetržení (tažnost) a 

zároveň pevnost v tahu. Povrchová tvrdost a pevnost v tahu bude při protvrdání růst, 

tažnost naopak klesat. 

 

Urychlovače 

Jako urychlovače pro systém epoxidové pryskyřice – aminické tvrdidlo jsou 

nejrozšířenější dvě skupiny (1): 

• terciální aminy 

• fenoly 

Obě tyto dvě skupiny se výrazně liší mechanizmem urychlení a tím i vytvrzovacími 

charakteristikami a vlastnostmi vytvrzené hmoty. Zároveň je nutno konstatovat, že ne 

každý terciální amin a fenol urychluje. Příkladem nevýrazných urychlovačů z těchto 

skupin je nonylfenol a diethylanilin (měřeno povrchovou tvrdostí).  

Na sérii šesti urychlovačů byla provedena srovnávací studie rozdílu vlivu 

jednotlivých urychlovačů na bod gelace a povrchovou tvrdost. Zároveň se poměrně 

výrazně lišily poměry aktivity jednotlivých urychlovačů při použití v různých tvrdidlech 

a s různými epoxidovými složkami. Jednotlivé výsledky viz. tab. 1 až 4. 

 

Tab. 1: vliv urychlovače na dobu želatinace systému LER-A + IPD + urychlovač 

  konc.(%) gel (h)* tmax (st.C) isoterm.** konc.(%) gel (h)* tmax (st.C) isoterm.**
IPD čisté   5:10 48 4:30         
DMP-30 4 5:30 45,4 4:35 10 5:00 50,2 4:30 
DMAPA 4 5:00 55,1 5:00 10 4:40 53 4:50 

AEP 4 4:30 50 4:55 10 4:20 46,4 4:50 
bisfenol A 4 3:20 77,9 4:30 10 2:10 85,5 4:20 

k.salicylová 4 1:14 111,6 1:55 10 0:36 152,9 2:10 
Tel.LT 4008 4 1:20 109,8 2:30 10 1:04 171 2:30 

*) gel (h) = čas gelace v bloku **) čas gelace v tenké vrstvě 

Rozdílný čas želatinace u isotermické metody je způsoben subjektivností metodiky. 

Koncentrace urychlovače je uváděna hmotnostních % na tvrdidlo. 
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Tab. 2 vliv urychlovače na nárůst povrchové tvrdosti systému LER-A + IPD + 
urychlovač. 

urychlovač 4 % 10 % 

  Shore D (15h) Shore D (22h) Shore D (45h) Shore D (15h) Shore D (22h) Shore D (45h) 

IPD čisté 40 67 80       
DMP-30 63 74 80 72 77 80 
DMAPA 60 73 80 62 75 80 

AEP 55 70 77 57 71 80 
bisfenol A 60 72 79 66 75 76 

k.salicylová 67 74 82 72 75 80 
Tel.LT 4008 67 75 80 76 78 80 

 

Tab. 3 vliv urychlovače na nárůst povrchové tvrdosti systému ChS Epoxy 517 + IPD 
+ urychlovač. 

urychlovač 4% 10% 

  Shore D (24h) Shore D (48h) Shore D (72h) Shore D (24h) Shore D (48h) Shore D (72h) 

IPD čisté 40 51  82       

DMP-30 71 78 82 74 80 83 

DMAPA 54 75 82 55 77 81 

AEP 45 75 80 65 77 81 

bisfenol A 58 76 82 68 78 81 

k.salicylová 75 80 83 69 75 82 

Tel.LT 4008 73 79 83 76 77 82 

 

Z porovnání tabulek 2 a 3 vyplývá, že se každý urychlovač v jiném systému chová 

trochu jinak. Nejlépe je to vidět na DMAPA – s ChS Epoxy 517 neurychluje příliš 

výrazně, zatímco s LER-A patří mezi ty účinnější. Ještě výraznější vliv na účinnost 

urychlovačů má tvrdidlo v kterém je urychlovač použit (viz. tab. 4.). 

 

Tab. 4 vliv urychlovače na nárůst povrchové tvrdosti systému Epostyl 541 + 
polyoxopropy-lentriamin + urychlovač.  

urychlovač 4% 10% 

tvrdost Shore D 1 den 2 dny 7 dní 1 den 2 dny 7 dní 

polyoxopropylentriamin 0 64 81       

DMP-30 32 77 81 59 81 83 

DMAPA 53 79 82 66 80 82 

AEP 8 68 81 37 72 82 

Tel.LT 4008 61 81 83 75 81 83 
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Na uvedené sérii urychlovačů byla provedena rozsáhlá studie porovnávající 

vliv jednotlivých urychlovačů na chemické odolnosti vytvrzeného systému (2)(3). 

Jednoznačným výsledkem této studie bylo konstatování, že fenolické urychlovače 

chemické odolnosti příliš neovlivňují, zatímco účinnější urychlovače ze skupiny 

terciálních aminů chemické odolnosti značně zhoršují.  

Zkráceně lze převzít následující jednoduché závěry:  

DMP 30 – při 4 % se odolnost zhorší (= nasákavost zvýší) ve většině sledovaných 

médiích řádově o desítky %, při 10 % již cca trojnásobně 

DMAPA – při 4 % dochází k o něco většímu zhoršení než u DMP 30, při 10 % již 

dochází k výraznějšímu zhoršení v kys. octové a po 2 měsících k rozpadu tělísek 

v toluenu a ethylacetátu 

AEP – v sledovaných koncentracích příliš chemickou odolnost neovlivňuje 

bisfenol A – v sledovaných koncentracích příliš chemickou odolnost neovlivňuje 

kys.salicylová – při 4 %, téměř neovlivní, při 10 % nepatrně zhorší 

Telalit LT 4008 – k určitému zhoršení dochází u 4 %, u 10 % je výsledek srovnatelný 

jako s čistým IPD 

 

Průběh vytvrzování 

 Jednou z velmi účinných metod sledování vytvrzování epoxidové pryskyřice je 

vzhledem k výraznému tepelnému zabarvení reakce metoda diferenciální skenovací 

kalorimetrie (DCS). Problém nastává při požadavku přesné interpretace naměřených 

hodnot, protože při isotermickém vytvrzování systém podle zvolené teploty buď 

nedosáhne dostatečné konverze, nebo naopak značná část konverze proběhne 

v průběhu prvních dvou minut, kdy měření nelze interpretovat (4)(5). Z tohoto důvodu 

byla některá měření prováděna při konstantním růstu teploty (dynamický sken). 

Při isotermickém režimu vytvrzování byl získán následující výsledek – reakce 

má určitou „indukční periodu“, místo aby její rychlost s klesající koncentrací 

reakčních složek a rostoucí viskozitou od začátku klesala (obr. 1). Z obr. 1 je také 

patrné, že teploty měření nejsou dostatečně vysoké a reakce nedoběhne do úplné 

konverze (postupný růst „Delta H“ s rostoucí teplotou). Indukční perioda je popsaný 
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jev autokatalýzy reakce vznikajícími hydroxylovými skupinami (1). Mechanizmus 

katalýzy hydroxylovými skupinami (1) spočívá v ataku kyslíkového atomu v 

oxiránovém kruhu volným H+. Při následné reakci vzniklého karbokationtu s aminem 

dojde k uvolnění aminového vodíku a ten se následně váže zpět na katalyzující 

hydroxyl.  

 
40°C = 53,933 min., 50°C = 25,517 min, 60°C = 11,683 min. 

Obr. 1 Isotermické vytvrzování LER-A + IPD při teplotách 40, 50 a 60°C. 

Zároveň bylo potřeba vyloučit autokatalýzu vznikajícími terciálními aminy. Ty ve větší 

míře vznikají až v pozdějším stádiu vytvrzování a jak dokládá obr. 2 nejsou hlavní 

příčinou indukční periody.  

 
předpolymerování epoxidu 8 % teorie IPD = 20,933 min. , 15 % teorie IPD = 12,117 min.,  

čistá LER-A = 25,517 min.  

Obr. 2 Isotermické vytvrzování při 50°C předreagované LER-A + IPD. 
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 Velmi běžným alkoholem přidávaným do tvrdidel bezrozpouštědlových 

systémů je benzylalkohol, který je přidáván i ve velmi vysokých koncentracích. Z obr. 

3 je patrné, že při koncentraci 10 % na tvrdidlo (tj. 2 % na celý systém) se jeho 

přítomnost téměř neprojeví. Při koncentraci 50 % BA na tvrdidlo (tj. 15,7 % na 

systém) je již autokatalytický účinek prakticky nulový. Velmi zajímavý je i další 

průběh vytvrzovacích křivek, z kterých vyplývá, že nejrychlejší konvergenci 

k asymptotě (tedy nulová rychlost reakce) má nejpomalejší systém, tedy s čistým 

IPD. Toto lze vysvětlit plastifikací vytvrzené sítě, tedy i snížením Tg. 

 

 
50 % BA na tvrdidlo = peak 3,083 min, 22 % BA = 14,083 min., 10 % BA = 25,350 min, čistý IPD 

25,517 min. 

Obr. 3 Isotermické vytvrzování při 50°C LER-A + IPD katalyzované benzylalkoholem. 

 

 Následně bylo provedeno porovnání aktivit jednotlivých alkoholů (viz. obr. 4). 

Základem pro toto porovnání jsou výsledky z obr. 3 – byla použita taková 

koncentrace hydroxylových skupin, která u BA odstranila autokatalytický efekt – tedy 

16 % BA na systém, tj. 0,15 mol OH/ 100g systému. Stejná molární koncentrace byla 

použita i pro následující alkoholy.  
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voda = 2,65 min., triethanolamin = 2,80 min, t-butanol = 5,13 min., n-butanol = 6,02 min, čistý IPD = 

25,52 min. 

Obr. 4 Isotermické vytvrzování při 50°C LER-A + IPD katalyzované různými alkoholy 

a vodou. 

 

Z grafu je patrné, že jednotlivé křivky mají různou rychlost konvergence 

k asymptotě. Vzorky katalyzované vodou a triethanolaminem konvergují nejrychleji. 

Mají zároveň i nejkratší čas maximální rychlosti reakce, ale v porovnání se vzorky 

katalyzovanými butanoly bylo v průběhu vytvrzování uvolněno méně energie. Reakce 

se tedy u těchto vzorků zastavila při nižší konverzi. Toto vyplývá z plastifikační 

účinnosti a vyššího objemového množství jednotlivých urychlovačů – všechny 

urychlovače byly dávkovány ve stejné molární koncentraci OH-skupin.   

 Urychlení pomocí terciální aminů je založena na zcela jiném principu (6). 

Přidá-li se do epoxidové pryskyřice alkohol v libovolném množství, nic se nestane 

(mimo naředění). Terciální aminy se používají jako tvrdidla při vytvrzování za 

zvýšené teploty – jako katalyzátory aniontové polymerace. Přidá-li se do epoxidové 

pryskyřice terciální amin (např. DMAPA) v malém množství, tj. 5 % na aktivní vodíky, 

směs do 24 h ztuhne i při 23°C. Z toho vyplývá, že terciální aminy fungují jako 

tvrdidla i při nízkých teplotách. 

 Vzhledem k tomu, že pomalejší aminy nevytvrdnou do 24 h. Naskýtá se 

otázka, která reakce je rychlejší. Pro porovnání rychlosti vytvrzování aniontovou 

polymerací a polyadiční reakcí s pomalejšími aminy byl použit na DSC dynamický 
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sken s teplotním gradientem 1°C za minutu (obr. 5). Z měření vyplývá, že aniontová 

polymerace později startuje, nejvyšší rychlosti reakce dosahuje dříve, ale velmi 

rychle rychlost klesá a nedostane se do tak vysokých konverzí jako reakce polyadiční 

– „Delta H“ je u polymerační reakce téměř poloviční proti reakci polyadiční.   

 Analogický experiment byl proveden i pomocí klasického titračního stanovení 

úbytku epoxidových skupin (tab. 5) se zcela analogickým výsledkem. Absolutní čísla 

v tab. 5 je nutno brát s rezervou, z důvodu ovlivnění titrace vysokým obsahem aminu 

=> na počátku by měla být 0 a počáteční konverzi následně odečíst od dalších 

výsledků. Po provedení této korekce je patrné, že aniontová polymerace běží 

srovnatelnou rychlostí jako polyadice s polyoxopropylentriaminem. Pokud se tedy 

významně urychlí polyoxopropylentriamin pomocí DMAPA a dávkuje se 

ve stechiometrickém poměru, zůstane značné množství polyoxopropylentriaminu 

nedoreagováno z důvodu spotřebování epoxidových skupin aniontovou polymerací. 

Toto je zřejmě hlavní příčina velmi špatné chemické odolnosti systémů urychlených 

terciálními aminy. Popsaný efekt se více projeví při vytvrzování pomalejšími aminy.   

 

 

Obr. 5 Dynamický sken na DCS (1°C/min.) LER-A + : polyoxopropylentriamin = peak 

při 86,919°C, DMAPA = peak při 79,657°C. 
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Tab. 5 Stanovení konverze titrací úbytku epoxidů.  

čas 
LER-A + 

polyoxopropylentriamin (100%)
LER-A + DMAPA (5%) 

 Stupeň konverze = snížení obsahu epoxy skupin ( % ) 
0:15 4,0 1,3 
2:20 8,7 3,8 
4:20 13,5 8,4 

 

 

Závěr 
Zde provedený výčet urychlovačů pochopitelně zdaleka není vyčerpávající ani 

co se týče typů, natož jednotlivých látek v určitém typu (hydroxyly, terciální aminy). 

Z testovaných urychlovačů nelze jednoznačně říct, který je univerzálně nejlepší. To 

je nutné volit pro každý případ individuálně. Vždy záleží na všech složkách (epoxid, 

tvrdidlo + další modifikanty – aditiva, plniva, apod.) a na požadavcích na výsledný 

produkt.  

Celkové doporučení zní:  

• pokud bude potřeba urychlit čas želatinace, tj. zkrátit dobu zpracovatelnosti, bude 

nejvhodnější volbou kys. salicylová. V případě potřeby hygienické nezávadnosti 

(kys. salicylová je fenolická látka), bude lepší volbou Telalit LT 4008. Jeho užití je 

ovšem omezeno – viz. níže. 

• naopak, bude-li požadavek na zachování doby zpracovatelnosti, ale urychlení 

protvrdání systému, lze doporučit DMP 30 (opět fenolická látka), resp. DMAPA  

(ten se zabudovává do polymerní sítě). Nevýhodou obou je zhoršování 

chemických odolností. Určitou alternativou je AEP, nicméně má nižší účinnost (viz. 

tab. 4) 

 

Při studiu principu urychlení vytvrzování epoxidových pryskyřic bylo dosaženo 

zjištění, že jako pravé katalyzátory působí hydroxylové skupiny (jako technicky 

použitelné, tedy dostatečně účinné, jsou fenoly). Terciální aminy nekatalyzují reakci 

epoxidové skupiny s aminovou, ale tvoří jiný typ polymeru s odlišnými vlastnostmi. 

Důležité upozornění – velmi účinným urychlovačem je Telalit LT 4008. Tento 

urychlovač je s IPD použitelný v případě okamžitého zpracování. S tímto tvrdidlem 

má tendenci se při dlouhodobém skladování vysrážet. S ostatními aminy tento 

nepříjemný jev nebyl pozorován. 
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Seznam zkratek 

AEP    N-aminoethylpiperazin     

BA   benzylalkohol 

DMAPA   dimethylaminopropyl amin 

DMP30   1,3,5-tris-dimetylaminofenol 

DSC   diferenciální skenovací kalorimetrie 

ChS Epoxy 517  LER-A modifikovaná reaktivním ředidlem 

IPD    isoforondiamin 

LER-A   nízkomolekulární epoxidová pryskyřice na bázi bisfenolu A, ChS 

Epoxy 520 
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ÚVOD DO ORGANOFUNKČNÍCH SILANŮ FIRMY GE SILICONES 
 

THE INTRODUCTION OF ORGANOFUNCTIONAL SILANES OF GE 
SILICONES 

 
Petr Jakeš 
GE Advanced Materials / GE Silicones, Lužná 2, 160 00 Praha 6 
 

Summary 
Organofunctional silanes provide the unique combination of organic 
reactivity with silicon reactivity. Their general structure R´Si(OR)3 (where 
R´ is group containing a reactive organic substituent, and OR is an alkoxy 
group) can chemically bond inorganic surfaces and organic polymers. 
They can also be used to modify the surface characteristics of minerals 
(e.g. hydrophobisation), or to improve bulk properties of polymers. 
Silquest®, Wetlink®, A-Link® and CoatOsil® silanes can be used in a 
variety of applications, such as coatings, adhesives, cables and pipes, tire 
and rubber goods, rubber or thermoplastic composites, electronic 
materials, fiberglass, engine coolants and foundry sands. 
Organofunctional silanes are used as adhesion promoters and 
crosslinkers in applications of coatings, adhesives and sealants. 
Key words: Silanes, adhesion, crosslinking, SPUR 

 
 
Úvod 

Organofunkční silany Silquest®, Wetlink®, A-Link® a CoatOsil® firmy GE 

Silicones jsou sloučeniny na bázi křemíku obecného vzorce R´Si (OR)3, kde R´je 

organofunkční skupina, která může být připojena ke křemíku přímo nebo např. přes 

alkyl. Alkoxyskupina OR je schopná hydrolýzy a poté reakces minerálním povrchem. 

Organofunkční skupina silanu reaguje podle svého typu s organickým 

polymerem/pojivem. Organofunkční skupiny mohou být velmi rozlišné a určují tak typ 

silanu. Rozeznáváme proto aminosilany, epoxysilany, vinylsilany, methakrylsilany, 

ureidosilany, izokyanátosilany, sulfidické silany, merkaptosilany, alkylsilany a jiné. 

Silany mají velmi široké použití, jehož výčet přesahuje rámec tohoto 

příspěvku. V oblasti nátěrových hmot (NH), tmelů a adheziv se silany používají jako 

promotéry adheze a síťovadla. Pomocí silanů se modifikují minerální plniva a 
anorganické pigmenty buď za účelem hydrofobace nebo jejich kompatibilizace s 

organickou matricí.  
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Způsoby použití 

Modifikace pojiv (Polymer Modification Method) 

Organická skupina silanu může být využita k silylaci monomerů, k roubování 

silanu na polymer nebo ke kopolymeraci silanu při polymeraci pojiv. Praktické 

uplatnění jako komonomery nacházeji zejména silany s dvojnou vazbou (methakryl a 

vinylsilany). Takto upravená pojiva využívají naroubované silylalkoxylové skupiny k 

vzájemnému sesíťování za vzniku siloxanových příčných vazeb nebo k zajištění lepší 

adheze k povrchům. Pojiva sesíťovaná silany vykazují oproti konvenčně 

sesíťovaným pojivům vynikající chemické odolnosti a zvýšenou odolnost vůči 

stárnutí, zejména za mokra  Tímto způsobem se upravují zejména akryláty, epoxidy, 

polyurethany a jejich disperze.  

GE Silicones vyvinula vlastní koncept silylovaného polyurethanu – SPUR. 

Pojivo na bázi SPUR je výchozím materiálem pro formulaci tmelů pro náročné 

aplikace vyžadující extrémní chemickou odolnost, výbornou odolnost vůči 

povětrnostnímu stárnutí a zvýšenou adhezi k obtížným materiálům jako jsou některé 

plasty. SPUR pojivo je přetíratelné a neobsahuje volný izokyanát. Se SPUR pojivem 

se počítá i pro formulaci nátěrových hmot.  

Firma nyní může poskytnout know-how na vlastní výrobu SPUR pojiva z PUR 

prepolymeru nebo může nabídnout již hotové silylované pojivo. 

 

Silany jako adhezivní a síťující aditiva (Integral Blending Method) 

Silany se používají jako aditiva ke zvýšení adheze a síťovadla. Tento způsob 

aplikace zpřístupňuje použití silanů všem formulátorům NH a tmelů. Základní otázkou 

pro výběr vhodného silanu je typ pojiva, který bude určovat typ silanu podle 

organofunkční skupiny. Důležitá je i otázka, zda se jedná o disperzní nebo 

rozpouštědlový systém. Pro vodné disperze jsou vhodnější triethoxy a diethoxy 

silany. Je to proto, že reaktivnější trimethoxy skupiny hydrolyzují a následně 

kondenzují velmi rychle. V extrémních případech to může vést ke zvyšování viskozity 

s časem a následnou ztrátou cílených vlastností. Trimethoxysilany se doporučují do 

disperzních NH a tmelů obvykle jen v nízkých koncentracích (do cca 0,3 % na sušinu 

pojiva).  
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Silany v předúpravě povrchů (Surface Pretreatment) 

Jak sám název vypovídá jedná se o aplikaci silanu přímo na minerální povrch, 

často za účelem jeho hydrofobace. K hydrofobaci se využívá alkylsilanů (methyl, 

propyl, oktyl, hexadecyl silany).  

Metoda předúpravy povrchu se obecně aplikuje i v NH a tmelech. V tomto 

případě je určující výhodou skutečnost, že máme silan deponován přímo na 

substrátu, tedy v prostoru, kde ho pro zvýšení adheze potřebujeme a eliminují se tak 

eventuální problémy se stabilitou (viskozitou) formulace a možné vedlejší reakce 

silanu. Nevýhodou předúpravy je další technologický krok pro koncového uživatele. 

Na druhé straně je tato metoda velmi účinná a rychlá k otestování a výběru 

vhodného typu silanu do dané NH či tmelu.  

K předúpravě povrchů se používají silanové roztoky, nejčastěji na bázi 

alkoholů. Často doporučovaným rozpouštědlem bývá směs isopropanolu a vody v 

poměrech 95 : 5 nebo 90:10. Koncentrace silanu se pohybuje od 0,5 % - 5 % i když 

zde velká omezení nad tuto hranici nejsou (až 20 %). Pro pomalu hydrolyzující 

silany, např. pro oktyltriethoxysilan je vhodné hydrolýzu urychlit okyselením (např. 

kyselinou octovou) na pH cca 4,5. 

Existují i komerční silanové „primery“, které mohou být složitější a mohou 

obsahovat směsi organických rozpouštědel.  

 

Dávkování silanů 

V případě aplikace silanů na minerální plniva a anorganické pigmenty se dá  

jeho množství teoreticky vypočítat tak, aby se vytvořila monomolekulární vrstva na 

povrchu. Tato teoreticky vypočítaná hodnota nemusí vždy korelovat  

s optimálním, empiricky odzkoušeným dávkováním. Proto se pro anorganické 

pigmenty, plniva a jiné vyztuhující materiály doporučuje jako výchozí koncentrace 1% 

váh. na plnivo. Dávkování 1% bývá současně optimální pro částice okolo  

1-10 mikronů. U velkých částic s malým měrným povrchem (např. zrno plážového 

písku) stačí dávkování podstatně menší, cca 0,1 %. 
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Pro použití silanu jako vazného činidla, tedy i jako promotéru adheze se 

doporučují koncentrace od 0,5% do 1% na pojivo, přičemž jiné brožury mohou 

odkazovat na širší rozmezí od 0,2% do 2 % silanu. 

Pro síťování je třeba koncentrace vyšší, až do cca 3 %. Existují i speciální 

případy v NH, kde dávkování dosahuje až 15 % na organické pojivo. V tomto případě 

jde o významnou modifikaci pojiva pro náročné aplikace (automobilový průmysl, 

mořské (marine) NH). Koncentrace silanu záleží i na vlastnostech sesíťovaného 

filmu, které očekáváme. S vyšší koncentrací silanu roste tvrdost filmu apod. 

 

Reaktivita organofunkčních silanů k různým minerálním povrchům 

Firemní literatura neposkytuje takové údaje o celulózových derivátech, aby se 

reaktivita silanů ke dřevěným substrátům dala zjednodušeně kvantifikovat jako je 

naznačeno v tabulce níže. Účinek je zde však prokázán odvoláním na různé 

aplikace. 

 

Účinnost silanu Vybrané povrchy 
Vynikající Oxid křemičitý - silika  

Křemen 
Sklo 
Hliník 
Měď 
Alumino-silikáty 
Slída 

Dobrá Mastek 
Anorganické oxidy 
(např. Fe2O3, TiO2, Cr2O3) 
Ocel,železo 
Asbest 
Nikl 

Mírná Zinek 
Olovo 
Křída (CaCO3) 
Sádra (CaSO4) 
Baryt (BaSO4) 
Grafit 

Špatná až žádná Saze 
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Vizuální příklad aplikace silanů v polymerním kompozitu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skleněná mikrokulička v PA                             Mikrokulička ošetřená silanem A-1100 
 

 

Závěr 

Cílem práce je zevrubně seznámit zájemce s výhodami, které silany v praxi 

přinášejí. Všechna témata zde nastíněná jsou však problematikami zasluhující 

samostatný rozbor. Odkazuji na firemní literaturu, jiné firemní příspěvky a na 

konzultace s pracovníky firmy GE Silicones. Platí to zejména o výběru vhodného 

typu silanu a způsobu jeho aplikace.  

 

 

Literatura 

Firemní literatura 
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OCHRANA DISPERZNÍCH NÁTĚROVÝCH HMOT VE STAVEBNICTVÍ 
PŘED UV ZÁŘENÍM 

 

PROTECTION OF THE DISPERSIVE COATING IN THE BUILDING 
INDUSTRY AGAINST UV RADIATION 

 
Lubomír Kubáč1, Jiří Horálek2, Jaromír Lohniský1, Miroslav Nečas1,  
Martin Schovanec3 
1 – VUOS, Pardubice, ČR.,  2 - Synpo, a.s. Pardubice, ČR, 3 - Ústav polymerních 
materiálů, Univerzita Pardubice, ČR. 
 

Summary 
The poster deals with increasing of the stability of common organic 
monoazopigments in the acrylate dispersive coatings for the building 
industry against UV radiation. 
Low stability of the pigments in these coatings is decreased by second 
paint, which is supplemented by special additive – UV absorber. Second 
paint is protecting pigments in basic coatings against UV radiation. 
Suggested UV absorber is covalent bonded with protective polymer 
structure and as distinct from common UV absorbers is outstanding by his 
stability. Common UV absorbers has tendency to bleed out from upper 
paints, but this polymer bonded UV absorber is stable in painting and it 
has stabilizing effect for the paint itself. 
Key words: UV absorber, paint, pigment and polymer. 

 
 

Úvod 

Pro barevné nátěry budov se v převážné míře používají vodou ředitelné 

nátěrové hmoty na bázi akrylátových disperzí. Jako barevná složka těchto nátěrů 

jsou využívány jak organické tak anorganické pigmenty. Nejběžněji používané 

organické pigmenty jsou monoazopigmenty. Tyto pigmenty mají poměrně širokou 

škálu použití a to v tiskových barvách (flexografických, ofsetových, knihtiskových) a 

v nátěrových hmotách konstrukčních, stavebních, vodouředitelných i 

rozpouštědlových, s výjimkou vypalovacích laků, z důvodů nízké tepelné stálosti (do 

140 °C). Z téhož důvodu nejsou použitelné pro probarvování plastů.Tyto pigmenty 

jsou levné, vynikají výraznými barevnými odstíny prakticky v celé škále, ale mají 

nízkou světlostálost. Pro žluté odstíny to je 6 až 7, pro červené odstíny pouze 5 až 6.  
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Stálost na světle – Xenotest se stanovuje podle ČSN EN ISO 11 341 s filtrem 

simulujícím denní světlo, přičemž nejnižší stupeň se značí 1 a nejvyšší stálost 8. 

Zkouška spočívá v osvitu vzorku pigmentu v daném pojivovém systému ve 

speciálním zařízení xenonovou výbojkou.  

Pro použití v exteriérech (např. ve stavebních nátěrových hmotách) jsou 

monoazo-pigmenty nahrazovány novými typy organických pigmentů (např. 

azokondenzačními, chinakridonovými, dioxazinovými, diketopyrrolopyrrolovými), 

které již vykazují vyšší světlostálosti 7 až 8. Tyto pigmenty jsou však výrazně dražší. 

Třetí skupina pigmentů, které jsou široce využívány jsou anorganické pigmenty 

ať již na bázi oxidů železa, nebo bismut-vanadáty a rutily. Pigmenty na bázi oxidů 

železa navíc nejsou drahé, jejich světlostálost je hodnocena 8, ale nejsou schopny 

pokrýt rozsáhlou barevnou škálu odstínů, tak jak je v současnosti na trhu, např. 

s fasádními nátěrovými hmotami, požadováno a jsou používané především pro 

tónování nátěrových hmot.  

Z těchto důvodů jsou hledána jednoduchá řešení jak stabilizovat výše zmíněné 

monoazopigmenty proti povětrnostním účinkům, zejména se jedná o UV složku 

slunečního záření. Běžně používané UV stabilizátory však mají tendenci migrovat na 

povrch nátěru a postupně jsou z něho vymývány. Z těchto důvodů byl vyvinut 

ochranný transparentní lak, který obsahuje polymerně vázaný UV absorbér. Tento 

systém je dlouhodobě stabilní a výrazně zvyšuje světlostálosti ošetřených stavebních 

nátěrů. 

 

Experimentální část 

1) Příprava ochranné akrylátové disperze 

Ochranná síťovaná akrylátová disperze na bázi CONTASOL-6492 byla 

připravena emulzní polymerací. Do reakční směsi bylo dávkováno definované 

množství polymerizovatelného UV absorbéru – E-esteru. Základní parametry 

připravených vzorků jsou uvedeny v tabulce č. 1. 
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Tab. 1 Základní hodnocení akrylátových disperzí určených pro stavebnictví. 

Parametr ADST-E/0 ADST-E/1 ADST-E/2,5 ADST-E/3,5 ADST E/5

Obsah E-esteru 

[% hmot. / Mo] 
0 1 2,5 3,5 5 

Sušina [% hmot.] 49,4 49,4 49,3 49,5 49,5 

pH 8,06 7,82 7,85 7,84 7,75 

Konzistence 

[Ford prum. 4; sec]
29 18,6 20,8 20,6 22,2 

Velikost částic [nm] 135,1 131,5 118,4 120,8 120,1 
 
E-ester je UV absorbér na bázi benzotriazolu do jehož struktury byl pomocí 

esterifikace zabudován methylmethakrylát. Jeho struktura je znázorněna na obr. 1. 
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Obr. 1 Vzorec polymerizovatelného UV absorbéru – E-esteru. 
 

2) Příprava nátěrů 

Na kartónový papír byla nanesena 100 µm vrstva akrylátového nátěru 

s přídavkem C.I. Pigment Red 170 poskytující jasně červený nátěr. Na tento nátěr 

pak byl nanesen transparentní lak připravený podle bodu 1, který obsahoval 0 až 5 % 

E-esteru v sušině. Tento lak byl nanesen pomocí pravítka v tloušťce 100 nebo 

200 µm. 

 

3) Hodnocení světelné stálosti 

Výše popsané nátěry byly podrobeny Xeno testu dle normy ČSN EN ISO 11 

341 s filtrem simulujícím denní světlo, s lampou 340 nm, intenzita záření při 340 nm 

0,51 W/m2nm, při teplotě 65 °C. Vzorky byl ozařovány 15 dní a vždy po 24 hodinách 
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byla proměřena barevná odchylka ∆E (dE). Na konci měření byla objektivně změřena 

síla vybarvení vzhledem k výchozí intenzitě. 

 

Výsledky a diskuse 

Výsledky měření byly zpracovány graficky. Na obrázku 2 je pro jednotlivé vzorky 

znázorněn průběh změny barevné odchylky ∆E (dE) v závislosti na době osvitu. Na 

obrázku 3 je pak znázorněna závislost stálosti intenzity vybarvení na tloušťce 

ochranného laku a koncentraci E-esteru v tomto laku. Obě hodnoty byly stanoveny 

objektivním měření – spektrofotometricky. Z výsledků měření vyplývá, že horním 

ochranným transparentním lakem lze docílit až dvojnásobného zvýšení stability 

barevného odstínu chráněného nátěru. Z hlediska aplikace se jako nejvhodnější jeví 

lak o tloušťce 200 µm o koncentraci 1 % E-esteru. 
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Obr. 2 Závislost barevné odchylky na době osvitu stavebních nátěrů ošetřených 
definovaným ochranným filmem. 
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Obr. 3 Závislost síly pigmentu na koncentraci E-esteru v horní ochranné vrstvě po 
ukončení Xenotestu. 
 

 

Závěr 

Byl vypracován a experimentálně ověřen způsob ochrany vodouředitelných 

akrylátových nátěrových hmot určených pro aplikace ve stavebnictví s obsahem 

monoazopigmentu před nepříznivými účinky UV složky slunečního záření. Jedná se 

o dvousložkový systém, kdy se na vlastní barevný nátěr nanáší transparentní film 

s polymerně vázaným UV absorbérem. Doporučená tloušťka transparentního filmu je 

200 µm s obsahem 1 % E-esteru na sušinu. Takto lze docílit až dvojnásobného 

prodloužení životnosti těchto nátěrů. Světelné stálosti monoazopigmentů se tak 

přiblíží ke světelným stálostem drahých HPP a DPP pigmentů. 

 

 

 

Projekt je podporován MPO, FT-TA/035 
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MODIFIKACE DISPERZNICH ADHEZIV PRO LAMINACI ZA SUCHA 
 

MODIFY DISPERSIVE ADHESIVES FOR DRY LAMINATING  
 

Jiří Kabrhela, Jiří Horálekb, Josef Svobodaa, Marie Kaplanováa, Jaromír Šňupáreka  
a Univerzita Pardubice, Fakulta Chemicko-technologická, nám. Čs. Legií 565, 532 10 
Pardubice, Česká republika 
b SYNPO, a.s., S.K.Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, Česká republika 
 

Summary 
The paper deals with a possible way of formulating of mixed dispersive 
adhesive and way of substrate protection by so-called “dry laminating” 
process. 
EASTMAN Sokolov and EASTMAN Hercules dispersive adhesion resin-
tackifiers were used. The evaluation of adhesive characteristics has been 
carried out by standard test methods (PEEL and SHEAR). 
The designed adhesive was based on the mixture of standard dispersion 
adhesive (PSA) and dispersion of abietic acid esters. The balance of 
characteristics of the newly developed adhesive was tested on stainless 
steel surface, print-free carboards and also on carboards treated by 
common techniques, especially offset printing. 
Key words: dispersive adhesive, tackifier, “dry” laminating, and coatings 
abrasion prevention 

 
 
Úvod 

Nátěrový film lze zejména proti oděru chránit prakticky trojím způsobem. 

Prvním je formulace nátěrového systému na bázi kvalitní filmotvorné složky. Druhý 

způsob využívá krycího transparentního nátěru převážně termosetickou pryskyřicí 

zasychající fyzikálně-chemickým mechanismem. Třetí způsob spočívá v aplikaci 

vrchní termoplastické krycí folie, která je předem opatřena vrstvou adheziva. 

Uvedený proces ochrany substrátu je obecně znám pod pojmem „laminace“ [1-3].  

Účelem laminace je zlepšení vzhledu a funkčních vlastností finálního výrobku 

spolu s jeho ochranou proti negativním vlivům vnějšího prostředí (prachu, 

nečistotám, mastnotě, vlhkosti, popř. i negativním účinkům UV záření). Využívány 

jsou převážně tři základní druhy laminačních technologií. Termolaminace (laminování 

za tepla s použitím tzv. hot-meltů), laminace za studena suchou cestou s využitím 

tlakově citlivých disperzních typů „PSA“ lepidel, mokrou cestou nanášením 



 224

laminačního lepidla na folii a její předsušení před vlastním procesem laminace [4-6], 

nebo laminace využívající UV zářením síťovatelná adheziva. Tepelná laminace je 

proces nejnákladnější, ale rychlejší. Laminace za studena je levnější, avšak doba 

laminování je delší. Kvalita slepu s využitím obou technologií je téměř srovnatelná.  

Tato práce je zaměřena na návrh vhodného disperzního adheziva pro 

technologii laminace za sucha. 

 

Popis experimentálních metod 

 

Použité suroviny 

Standardní akrylátová disperzní adheziva řady SOKRAT® (EASTMAN 

Sokolov) a disperzní typy tackifierů řady TACOLYN® fy EASTMAN Hercules. 

 

Použité substráty 

• BOOPK – biaxiálně orientovaná polypropylenová folie tloušťky 12µm s vysokou 

pevností v tahu ve dvou vzájemně kolmých směrech, jednostranně koronizovaná 

(povrchové napětí >38 dyn/cm), MANULIFILM, INALCO, Italy. 

• Ocel – destička z hlazené nerezové oceli, Sandviken, Sweden. 

• Karton – karton E39 hlazený, Fedrigoni, Cartiere, Italy. 

 

Příprava vzorku 

Modifikovaná adheziva byla připravena smícháním standardních disperzí 

s tackifiery v předem zvolených hmotnostních poměrech.  

 Adhezní folie byla připravena nanesením adheziva na PP folii pomocí 

nanášecího krabicového pravítka a následné kondicionaci. 

 Testovaná  páska o rozměrech 15 x 200 mm, získaná vyříznutím z adhezní 

folie, byla na testovaný substrát lepena pomocí přítlačného gumového válečku 

hmotnosti 2 kg.   
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Měření parametrů lepivých vlastností [7] 

 Pevnost slepu v odlupování ( PEEL)  

Měření soudržnosti lepeného spoje pásky a podkladu (oceli) proti odlupování. 

PP páska šíře 15 mm a délky 30 cm byla přilepena s minimálním přesahem k 

ocelové destičce. Volný konec pásky byl upnut do nepohyblivé čelisti a poté spuštěn 

pohon posuvného panelu přístroje - horizontální trhačky. Při rychlosti posuvu 300 

mm/min. byla hodnocena průměrná hodnota pevnosti po dobu 10s pro 5 zkušebních 

pásek. Výsledkem bylo vyjádření adheze v jednotkách N/m. 

 Pevnost slepu ve statickém  smyku - visení závaží (SHEAR) 

Měření času potřebného k rozlepení tělíska tvořeného lepící páskou s 

adherendem a namáhaného smykem při statickém zatížení. Příprava pásek byla 

shodná s předchozím postupem. Přeložením volného konce pásky byla vytvořena  

smyčka pro zavěšení závaží. Páska byla namáhána pod úhlem 92°, čímž byl 

preferován pouze tah a současně eliminován možný odlup. Na volný konec pásky 

bylo zavěšeno závaží hmotnosti 1 kg a současně spuštěny stopky. Měřen byl čas do 

okamžiku destrukce zkušebního tělíska. Výsledkem zkoušky byl parametr přímo 

úměrný kohezi systému. 

 

Výsledky a diskuse 

a) Základní směs 

Pro úpravu lepivých vlastností byla vybrána tři standardní akrylátová disperzní 

adheziva prostá rheologických aditiv - SOKRAT® 412, SOKRAT® 8691 a SOKRAT® 

8693. Disperzní tackifiery byly k akrylátovým disperzím dávkovány ve zvolených 

hmotnostních poměrech. Následně bylo provedeno hodnocení základních lepivých 

vlastností (PEEL, SHEAR) na oceli a na kartonu. Z porovnání lepivých vlastností 

všech studovaných formulací vyplynul optimální adhezní systém a sice akrylátová 

disperze SOKRAT® 8693 v kombinaci s tackifierem TACOLYN® 3179.  

Profil pevnosti slepu v odlupování 90°, resp. 180° na oceli i na kartonu 

uvedeného disperzního systému je patrný z obr. 1 a 2. 
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Obr. 1 Závislost hodnot PEEL 90°na koncentraci tackifieru TACOLYN®3179 
v akrylátové disperzi SOKRAT®8693. 
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Obr. 2 Závislost hodnot PEEL 180°na koncentraci tackifieru TACOLYN®3179 
v akrylátové disperzi SOKRAT®8693. 

 
 

b) Optimalizace parametrů lepivých vlastností 
Za účelem optimalizace a vyvážení základních parametrů lepivých vlastností 

byly připraveny čtyři standardní vzorky směsného disperzního adheziva o 

koncentracích 20, 30, 40, a 50% hmotnostních tackifieru. S použitím krabicových 

pravítek tloušťky 35, 50, 70, 100 a 150 µm byly realizovány rostoucí typické nánosy v 

rozmezí cca 10-60g/m2. Výsledky hodnocení jsou uvedeny v tabulce I.  

 



 227

Tab. 1  Závislost lepivých vlastností směsného disperzního adheziva 
SOKRAT® 8693 + TACOLYN®3179 na koncentraci tackifieru  a typickém nánosu. 

 
 

Naměřená data ukazují, že optimální typický nános směsného disperzního 

adheziva se pohybuje okolo 35% hmotnostních. Při nižších koncentracích tackifieru 

je zřejmý mírný pokles adheze, naopak při vyšších koncentracích dochází ke snížení 

kohezních sil. 

Výsledky optimalizace parametrů lepivých vlastností na různých substrátech 

jsou uvedeny v tabulce 2. 

 

Závěr  

Byla navržena formulace směsného disperzního adheziva s přímou vazbou na 

jeho využití v polygrafickém průmyslu, zejména při tzv. laminaci za sucha. 

 Adhezivum je vhodné zejména při nánosech 50 µm při koncentrační hladině 

tackifieru 35% hmotnostních. 

 
 
 

Koncentrace tackifieru [% hmot.] 0%    20%   
pravítko [µm] 35 50 70 100 150 35 50 70 100 150

PEEL 180°ocel [ N/m ] 228 234 253 254 280 324 374 405 430 518 
PEEL 90°ocel [ N/m ] 222 257 297 315 328 293 357 422 493 531 

SHEAR 23°C ocel [ min ] >1440>1440>1440>1440>1440>1440>1440>1440 >1440>1440

Koncentrace tackifieru [% hmot.]   30%     35%   
pravítko [µm] 35 50 70 100 150 35 50 70 100 150

PEEL 180°ocel [ N/m ] 398 447 477 528 656 418 501 526 651 762 
PEEL 90°ocel [ N/m ] 358 417 527 722 803 386 492 614 743 802 

SHEAR 23°C ocel [ min ] >1440>1440>1440>1440 1150 >1440>1440 1390 1130 814 
typický nános [ g/cm2 ] 11,8 19 22,3 31,2 59,7 10,7 16,4 27,1 36,5 59,2

Koncentrace tackifieru [% hmot.]   40%     50%   
pravítko [µm] 35 50 70 100 150 35 50 70 100 150

PEEL 180°ocel [ N/m ] 442 542 686 778 930 459 607 781 869 906 1)

PEEL 90°ocel [ N/m ] 409 554 674 807 1129 480 607 790 850 1)  880 2)

SHEAR 23°C ocel [ min ] 949 863 451 472 472 1257 515 1440 465 346 
 typický nános [ g/cm2 ] 11,9 22,2 26,9 33,3 60,6 10,6 14,7 27,8 39,8 60 

Pozn. 1) transfer adheziva 
          2) destrukce folie             
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Tab. 2 Optimalizace parametrů lepivých vlastností. 

    SOKRAT® 8693 1)   

ADHEREND PEEL 90° PEEL 180° SHEAR 23° typický nános 
  [ N / min. ] [ N / min. ] [ min ] [ g/cm2 ] 

ocel 222 108 >1440 10,8 
 260 144 >1440 23,2 

2A bez potisku 217 181 >1440 10,8 
 248 213 >1440 23,2 

2B ofset 200 157 >1440 10,8 
 223 172 >1440 23,2 

2C sítotisk 248 206 >1440 10,8 
 268 244 >1440 23,2 

      SOKRAT® 8693 + 30% TACOLYN®3179 
ocel 358 398 >1440 11,8 

 417 447 >1440 19,0 
2A bez potisku 305 250 >1440 13,4 

 320 328 >1440 21,6 
2B ofset 247 218 >1440 13,4 

 256 224 >1440 21,6 
2C sítotisk 451 526 >1440 13,4 

  597 658 >1440 21,6 

       SOKRAT® 8693 + 35% TACOLYN®3179 
ocel 386 418 >1440 10,7 

  492 501 >1440 16,4 
2A bez potisku 328 272 >1440 11,2 

  366 2) 432 2) >1440 21,5 
2B ofset 268 282 >1440 11,2 

  312 371 2) >1440 21,5 
2C sítotisk 440 498 2) >1440 11,2 

  580 606 2) >1440 21,5 

       SOKRAT® 8693 + 40% TACOLYN®3179 
ocel 409 442 949 3) 11,9 

  554 542 863 3) 22,2 
2A bez potisku 336 2) 281 2) 460 3) 13,2 

  380 2) 444 2) 385 3) 23,1 
2B ofset 276 2) 297 2) 360 3) 13,2 

  336 2) 388 2) 392 3) 23,1 
2C sítotisk 447 2) 401 2) 406 3) 13,2 

  500 2) 531 2) 423 3)  23,1 
   Pozn.  1) šarže 14/63184 (4/2002); 2) trhá se karton 
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Summary 

The poster deals with the synthesis and properties of UV stabilized 
coatings based on acrylic dispersions.These dispersion lacquers and 
paints are stabilized by means of free radical polymerizable UV stabilizers 
of the benzotriazole type. The stabilizer is used in the form of an ester of 
MA and it is chemically built in the polymer chain during the synthesis by 
the technique of emulsion polymerization. The suitable choice of 
copolymerization conditions guarantees practically 100 % conversion of 
double bonds of the UV stabilizer. In comparison with conventional low 
molecular UV stabilizer used as additives, this built-in stabilizer is not 
extractable from the polymer matrix. The paints and emails based on 
acrylic dispersions with built-in UV stabilizer have lower gloss decrease 
and color shade changes in comparison with the unstabilized ones. 
Key words: UV stabilizer, acrylic dispersion, and coatings 
 
 

Úvod 

 Ultrafialová složka slunečního záření je jedním z nejrizikovějších faktorů 

životního prostředí. Sluneční záření poškozuje i výrobky z přírodních a syntetických 

polymerů, které při vystavení povětrnosti podléhají hluboké fotooxidační destrukci. To 

se projeví poklesem mechanických vlastností spolu s degradací podkladového 

materiálu, například dřeva nebo papíru [1]. Orientace na výzkum systémů chránících 

ochranné nátěry i podklady před škodlivým účinkem slunečního záření se tedy jeví 

jako vysoce aktuální. 

 Stabilizace polymerů se převážně provádí fyzikálním přimícháním UV 

stabilizátoru jako aditiva k základnímu polymeru. Světelné stabilizátory jsou 

nízkomolekulární látky [2], které nejsou ve filmotvorném polymeru pevně poutány, 

samovolně migrují na povrch výrobku a jsou z polymerní matrice snadno 
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extrahovatelné. Obsah UV stabilizátorů se postupem času snižuje často až na třetinu 

původní koncentrace a tím podstatně klesá ochranný účinek.  

 Pro překonání problému s migrací bylo navrženo vázat UV stabilizátory 

chemicky přímo na hlavní polymerní řetězec [3]. Pro tyto účely jsou syntetizovány 

nové chemické sloučeniny schopné zakotvení ve struktuře polymerního řetězce 

kovalentní vazbou. Tyto strukturní jednotky by měly mít schopnost vysokého stupně 

UV-absorpce, neměly by výrazně ovlivňovat barevný odstín pigmentovaných 

nátěrových hmot, naopak by měly zvyšovat světlostálost. Jedním z perspektivních 

typů UV stabilizátorů v této oblasti je benzotriazolový UV stabilizátor ve formě esteru 

kyseliny methakrylové, tzv. E-ester. 

 Korelace mezi strukturou a vlastnostmi UV stabilizovaných transparentních 

pigmentovaných disperzních NH na bázi E-esteru je předmětem této studie. 

 

Experimentální část 

 Příprava akrylátových disperzí (AD) 

 Emulzní polymerací s použitím kombinace anionaktivních a neionogenních 

biodegradabilních povrchově aktivních látek fy Henkel-Cognis, Německo, byly 

připraveny tři řady akrylátových disperzí. První řada – síťovatelné AD na bázi 

St/BA/BMAAM/KMA (styren, butylakrylát, butoxymethylakrylamid, kyselina 

methakrylová), druhá řada – lakařské AD na bázi BA/MMA/MAAM/KA (butylakrylát, 

methylmethakrylát, methakrylamid, kyselina akrylová). Třetí řada odpovídala 

základním složením předchozím AD, avšak navíc s chemicky vázaným UV 

stabilizátorem.  

 

 Příprava transparentních a pigmentovaných nátěrových filmů 

 Ze  vzorků AD byly připraveny disperzní laky přídavkem koalescentu, 

odpěňovače a dále aditiv k zabezpečení optimálního vzhledu a rozlivu nátěrové 

hmoty. Obdobně byly připraveny emaily, které jako pigment obsahovaly titanovou 

bělobu. Z laků i emailů byly připraveny volné filmy nanášecím pravítkem tak, aby 

suchá tloušťka volného filmu byla 130-135 µm.   
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 Hodnocení odolnosti filmů proti UV záření v QUV panelu 

 Po zaschnutí byly vzorky kondicionovány 14 dní v klimatizované komoře 

(teplota 23 °C a rel. vlhkost 55%). Následně  byla změřena tloušťka nátěru, lesk při 

20 a 60° a u emailu i barva. Následně byly tyto vzorky exponovány v QUV panelu při 

vlnové délce 340 nm nebo 313 nm  po dobu 2000 hodin pro sledování odolnosti 

urychlené povětrnosti. Během této doby byly po každých 250 hodinách měřeny 

změny lesku, u emailu změny bělosti a žloutnutí.  

 Expozice filmů UV zářením byla prováděna na zařízení QUV solar/eye 

Weathering Tester, Q-Panel lab products, Inc., USA. 

 Parametry lakových filmů byly hodnoceny pomocí trichromatického kolorimetru 

Color-Gloss, model 4411 fy BYK/Gardner GmbH, SRN. 

 

 Test extrahovatelnosti UV stabilizátoru z AD 

 Ze vzorků vypalovacích AD s obsahem 0, 2, 5 a 7,5% hmotnostních E-esteru, 

vztaženo na sušinu, byly připraveny volné filmy a ponechány k prostému fyzikálnímu 

zaschnutí. Poté byly filmy temperovány po dobu 30 minut při 130°C a po vychlazení 

byly podrobeny extrakci acetonem v Soxhletově nástavci po dobu 6 hodin. Získané 

extrakty byly hodnoceny z hlediska stupně chemického zabudování E-esteru do 

struktury AD. Test extrahovatelnosti byl proveden kapalinovou chromatografií v 

systému obrácených fází na kapalinovém chromatografu Waters. Pro separaci byla 

použita kolona NovaPak s gradientovou elucí methanol - tetrahydrofuran - voda. 

Detekce byla UV při 296 nm. Odezva detektoru byla kalibrována 5 roztoky UV-

stabilizátoru o známé koncentraci.  

 

Výsledky a diskuse 

A. Stanovení extrahovatelného UV stabilizátoru 

 Ve všech syntetizovaných vzorcích AD byl stanoven obsah UV stabilizátoru 

pod 0,005 % (mez detekce). Na přiložených obrázcích 1 a 2 jsou uvedeny jednak 

chromatogram odpovídající 0,1 %-ní hmotnostní koncentraci E-esteru a jednak 

chromatogram extraktu z AD, obsahujících ve struktuře 7,5% hmotnostních chemicky 

zabudovaného E-esteru, vztaženo na sušinu.  
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 Z porovnání chromatogramů je zřejmé, že polymerizovatelný UV stabilizátor 

(E-ester) je ve struktuře akrylátové disperze v průběhu její syntézy emulzní 

polymerací zcela chemicky zabudován a nepodléhá extrakci.  

 

 

Obr. 1  Chromatogram vzorku UV stabilizátoru (koncentrace 0,1% hmotnostní). 
 

 

Obr. 2  Chromatogram extraktu vzorku AD (koncentrace 7,5% UV). 
 

B. Hodnocení relativní odolnosti transparentních laků na bázi AD urychlenou 

povětrnostní zkouškou v zařízení s kondenzací vlhkosti a s osvitem fluorescenčnímu 

UV lampami a na venkovní povětrnosti. 

 Časový průběh ztráty lesku disperzního laku vlivem UV záření je uveden na 

obr. 3 a 4. 

UV stabilizátor
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Obr. 3 Hodnocení odolnosti laků       Obr. 4 Hodnocení odolnosti laků proti UV 
 proti UV (ztráta lesku, QUV).       (ztráta lesku, venkovní povětrnost). 

 

 Z hodnocení odolnosti laků na bázi AD proti UV záření urychlenou 

povětrnostní zkouškou [obr. 3] a na venkovní povětrnosti [obr. 4] vyplývá, že : 

 chemicky zabudovaný UV stabilizátor (E-ester) snižuje lesk laku o cca 20 až 

30% (parametr lesk při hodnotě 0 hodin). S rostoucím obsahem UV 

stabilizátoru došlo zároveň k poklesu lesku laku přibližně o 8%, 

 u vzorku laku bez UV stabilizátoru dochází k markantnější ztrátě lesku ve 

srovnání se vzorky laků s UV stabilizátorem. Po 2000 hodinách činí hodnota 

rozdílu přibližně 23%, 

 rozdíly ve ztrátě lesku laků s různým obsahem UV stabilizátoru (2~5~7,5% 

hmotnostních, vztaženo na sušinu) nejsou příliš výrazné, po 2000 hodinách 

cca 5%. 

 UV stabilizátor (E-ester) prakticky vůbec neovlivňuje lesk laku na bázi AD 

(hodnoty lesku ~ 0 hodin) a že  

 účinnost UV stabilizátoru je nejmarkantnější od 5 měsíce expozice, kdy rozdíl 

v hodnotách lesku laku s UV stabilizátorem a bez něj činí kolem 25%. Další 

expozicí se tento rozdíl pozvolna snižuje. 

 

 



 235

C. Hodnocení relativní odolnosti pigmentovaných nátěrů na bázi AD na venkovní 

povětrnosti 

 

 Časové průběhy ztrát lesku a bělosti emailu na bázi AD vlivem UV záření        

jsou uvedeny na obr. 5 a 6. 
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Obr. 5 Ztráta lesku emailu         Obr. 6 Ztráta bělosti emailu  
 (UV stabilizovaná AD)          (UV stabilizovaná AD) 
 na venkovní povětrnosti.           na venkovní povětrnosti.     
 

 

 Z hodnocení odolnosti emailů na bázi AD proti UV záření na venkovní 

povětrnosti [obr. 5 a 6] vyplývá, že: 

 UV-stabilizátor u emailů na bázi AD mírně snižuje hodnoty lesku i bělosti ve 

srovnání se vzorky emailů na bázi téže disperze bez UV stabilizátoru (o 2%, 

resp. 4%).  

 Od 7 měsíců hodin expozice je ztráta obou parametrů u nestabilizované AD 

mnohem výraznější.  
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Závěr 

 Byl navržen a experimentálně ověřen nový způsob ochrany filmotvorných látek 

proti negativním účinkům UV záření. UV stabilizátor je organickou součástí polymerní 

matrice a je neextrahovatelný. Nátěrové hmoty, laky a emaily, na bázi UV 

stabilizovaných akrylátových disperzí sice vykazují nižší počáteční hodnoty lakových 

vlastností, zejména lesku a bělosti, avšak vystaveny UV záření podléhají výrazně 

méně degradačním procesům. 
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EPILINK 701 – UNIVERZÁLNÍ TVRDIDLO PRO  
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EPILINK 701 – UNIVERSAL EPOXY HARDENER  

FOR WATERBORNE EPOXY SYSTEMS 
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Summary 

Epilink 701 is a high molecular weight aliphatic amine epoxy 
hardener. This product readily emulsifies liquid epoxy resins and in 
addition, the high molecular weight of the curing agent produces 
very fast dry times which are comparable to those observed with 
high VOC solvent borne coatings. Epilink 701 is suitable for wide 
range of applications including anticorrosion primers, gloss 
enamels, concrete coatings, floorings, putties and adhesives. 
Key words: epoxy hardener, anticorrosion coatings, concrete 
coatings 

 

 

1. Úvod 

Epilink 701 je vodou ředitelné tvrdidlo ve formě polymerní emulze [1]. Epilink 701 

je schopný  emulgovat kapalné epoxidové pryskyřice a svými vlastnostmi překonává 

systémy na bázi emulzí pevných pryskyřic, protože umožňuje formulovat bez 

emulgátorů při nulovém VOC a s viditelným koncem doby zpracování. 

 

Tab. 1 Typické vlastnosti tvrdidla Epilink 701. 

Vzhled nažloutlá neprůhledná kapalina 

Viskozita1 při 25°C, [Pa.s]  5-10 
Aminové číslo2 [mg KOH/g] 130-165 
Specifická hustota při 25°C [°C] 1,08 
Vodíkový ekvivalent HEW [g/mol] 300 
Celkový obsah  sušiny [%] 54-56 
Použití  (phr, D.E.R. 331, EEW=190) [g/100g] 145 
Pot life (s D.E.R. 331, EEW 190, při 25°C) [h] 2-5 
Metody testování:  
1 Brookfield RVTD, Spindle 4  
2 titrace kyselinou chloristou  
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2. Hlavní výhody systémů na bázi tvrdidla Epilink 701 
 Rychlé zasychání a vytvrzování filmu při použití kapalných epoxidů 

 Excelentní korozní odolnost, včetně odolnosti proti bleskové korozi 

 Nízká teplota vytvrzování až k 5°C  

 50%ní snížení obsahu pojiva u samonivelačních podlah oproti konvenčním 

systémům 

 paropropustnost – možno aplikovat i na čerstvý beton 

 systémy s nulovým obsahem VOC 

 bez obsahu benzylalkoholu 

 označení Xi, ne R43 

 velmi nízký obsah volných aminů: <1% 

 Teplotní a střižná stabilita - schopnost emulgovat epoxidovou pryskyřici 

 Vysoká rychlost vytvrzování (i při 5°C a 85%ní relativní vlhkosti) 

 

3. Možné aplikace 

Tvrdidlo Epilink 701 poskytuje excelentní adhezi a antikorozní vlastnosti, a proto 

může být použito pro širokou škálu aplikací: 

 Samonivelační a vyrovnávací podlahové stěrky 

 Paropropustné nátěry podlah i na čerstvý beton 

 Antikorozní základové nátěrové hmoty 

 Podlahové systémy s vysokou teplotní odolností 

 Nátěry garážových stání – odolnost proti poškození horkými pneumatikami 

 Malty a tmely 

 Silnovrstvé vodou ředitelné nátěrové hmoty (>5mm) 

 Lesklé i matné vrchní nátěry 

 

4. Pot- life (doba zpracovatelnosti) 

Epilink 701  má jasně viditelný konec doby zpracovatelnosti, který je indikován 

rapidním nárůstem viskozity (obr.1). Na rozdíl od  ostatních vodou ředitelných 

tvrdidel, poskytuje konečnému uživateli viditelné varování, že nátěrovou hmotu už 

nelze dále aplikovat. Během doby zpracovatelnosti zůstává viskozita velmi nízká a 

běžně začíná rapidně narůstat za 2 až 3 hodiny. 
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Obr. 1 Viditelný konec doby zpracovatelnosti. 

 

V antikorozních základových nátěrových hmotách je možné prodloužit dobu 

zpracovatelnosti až na 5 – 6 hodin přidáním ZnO nebo zinkfosfátů, rychlost 

vytvrzování se tím logicky sníží. 

 

5. Výběr vhodné epoxidové pryskyřice 

 Při použití vodou ředitelného tvrdidla Epilink 701 lze použít epoxidové 

pryskyřice uvedené v Tab. 2. Vzhledem k tomu, že Epilink 701 má schopnost 

emulgovat kapalné epoxidové pryskyřice, odpadá použití drahých epoxidových 

emulzí. Jako nejvíce vhodná epoxidová pryskyřice se doporučuje DOW D.E.R. 353 – 

jedná se o Bisfenol A/F epoxidovou pryskyřici modifikovanou monofunkčním 

reaktivním ředidlem.  

 

6. Nátěrové hmoty na bázi tvrdidla Epilink 701 [3] 

V rozpouštědlových systémech jsou tvrdidlo a epoxidová pryskyřice kompletně 

rozpuštěny v jedné spojité fázi. Ve vodou ředitelných systémech je epoxidová 

pryskyřice samostatně dispergovanou fází. Kromě toho je voda špatným 

rozpouštědlem, kvůli své vysoké polaritě, nízké rychlosti odpařování, vysokým 

povrchovým napětím a vysokým bodem tuhnutí. Jakmile se voda odpaří a dojde 

k vytvrzení nátěrového filmu musí se obě  fáze (spojitá a nespojitá) spojit dohromady 

a vytvořit pevný a souvislý nátěrový film. Epilink 701 byl vyvinut, aby překonal 
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omezení dosavadních vodou ředitelných systémů. Tato nová technologie spojuje tři 

klíčové vlastnosti:  

 

Tab. 2 Přehled doporučených epoxidových pryskyřic od firmy DOW [2]. 

 

• velmi vysoká kompatibilita s epoxidovou pryskyřicí zajišťující dobrou emulgaci 

• hydrofilní-lipofilní rovnováha je optimalizována pro dobrou stabilitu emulze 

• nečistoty, které mohou zhoršit výslednou kvalitu, jsou ze systému odstraněny.  
 

 
 

Díky těmto vlastnostem Epilink 701 ochotně emulguje kapalné epoxidové 

pryskyřice. Navíc vysoká molekulová hmotnost tvrdidla přináší velmi rychlou dobu 

zasychání srovnatelnou s rozpouštědlovými nátěrovými hmotami s vysokým 

obsahem VOC. Kombinací dobrého zasychání emulze tvrdidla s dobrými 

filmotvornými vlastnostmi kapalných epoxidových pryskyřic je nyní možné dosáhnout 

Označení EEW  
 [g/mol] 

Viskozita  
[mPa.s] @ 25°C Popis 

Bisfenol A epoxidové pryskyřice 

D.E.R. 331 182 -192 11 000 - 14 000 
Základní Bisfenol A epoxidová pryskyřice pro 
obecné použití, od které jsou odvozeny ostatní 
typy pryskyřic. 

Modifikované Bisfenol A epoxidové pryskyřice 

D.E.R. 324 195 -204 600 – 800 
Epoxidová pryskyřice s nízkou viskozitou a nízkým 
povrchovým napětím, které přináší lepší adhezi a 
umožňuje formulovat s vyšším obsahem plniv.  

Modifikované Bisfenol A/F epoxidové pryskyřice 

D.E.R. 353 190 -200 800 – 1 000 
Kapalná Bisfenol-A/F epoxidová pryskyřice 
modifikovaná s C12-C14 alifatickým diglycidyl 
etherem (monofunkčním reaktivním ředidlem).  

D.E.R. 358 170 -180 600 – 750 Epoxidová pryskyřice modifikovaná difunkčním 
reaktivním ředidlem. 

Kompatibilita s epoxidy Snadná emulgace Homogenní film 

Stabilní emulze Odolnost proti vodě Hydrofilní-lipofilní 
rovnováha 

Jednotná koalescence Čistota produktu Adheze na vlhké 
podklady 
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dobré odolnosti proti vodě a dobré adhezi na vlhké podklady a to vše při nulovém 

obsahu VOC. 

 

Tab. 3  Formulace - Antikorozní primer (dlouhý pot-life: ~4 h). 

 surovina Hmotnost [g] 

Epilink ® 701 25,0 
Ancamide 350A 0,5 

Foamex 815 0,2 
voda 10,0 

Ferrinox FC71 10,0 
Blanc fix Micro 10,0 
Westmin D30E 27,0 

Heucophos ZMP 7,0 
voda 10,3 

Složka A 

Celkem (A) 100,0 
D.E.R. 353 17,65 Složka B Celkem (B) 17,65 

 Celkem (A+B) 117,65 
 VOC (g/l) 0 
 Obsah sušiny (hm.%) 73,4% 

 

 

7. Podlahové systémy na bázi tvrdidla Epilink 701 

Epilink 701 se vyznačuje jedinečnými vlastnostmi, které umožňují vytvrzovat kapalné 

epoxidové pryskyřice za vzniku silné vrstvy (1-10 mm). To umožňuje formulovat 

samonivelační i natahovací vodou ředitelné podlahové systémy. Tyto systémy mají 

následující vlastnosti: 

 Vyvážený pot-life s reaktivitou (obzvláště za nízkých teplot) 

 Vysoký koeficient propustnosti vodní páry (možnost použití na vlhký beton a 

tam, kde je problémem osmotický tlak) 

 Nulový obsah benzyl alkoholu (možnost použití pro systémy přicházející do 

kontaktu s vodou nebo potravinami) 

 Excelentní stabilita UV záření 

 Matný povrch 

 Vysoký součinitel tření (formulace protismykových podlah) 

 

7.1. Samonivelační podlaha  

V následující  formulaci samonivelační podlahy jsou všechna aditiva, plniva  a 

pigmenty přidány přímo do tvrdidla. To umožňuje použít standardní epoxidovou 
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pryskyřici bez přídavku vnějších emulgátorů. Vhodnou pryskyřicí je D.E.R. 353 

(Bisfenol A/F pryskyřice s reaktivním ředidlem). Systémy na bázi tvrdidla Epilnk 701 

lze aplikovat i na čerstvý beton (24 hodin po nalití). Těmito vlastnostmi se vyznačuje 

následující formulace: 

 

Tab. 4  Formulace – samonivelační podlaha. 

 surovina Hmotnost [g] 

Epilink 701 11,0 
Anquamine 401 2,5 

BYK-045 0,7 
Kronos 2160 3,8 

voda 9,1 
Baryte Powder F (<35µm) 36,0 

Quartz Powder M6 18,0 
Křemičitý písek 0,1-0,3 mm 18,5 
Deuteron VT 819 (3% ve vodě) 0,4 

Složka A 

Celkem (A) 100,0 
D.E.R. 353 10,0 Složka B Celkem (B) 10,0 

 Celkem (A+B) 110,0 
 VOC (g/l) 0 
 Obsah sušiny (hm.%) 85,10% 
 Obsah sušiny (obj.%) 70,10% 

 

 

 

Obr. 2 Porovnání propustnosti klasického podlahového systému se systémem na 
bázi tvrdidla Epilink 701. 
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7.2. Nátěry podlah garáží odolné proti odtrhu horkými pneumatikami 

Formulace pro nátěry garážových podlah na bázi tvrdidel Epilink 701 a Epilink 360 se 

vyznačují těmito vlastnostmi: 

 Dobrá adheze 

 Dobré vytvrzování za nižších teplot 

 Cenově přijatelné 

 Odolnost proti odtrhu horkými pneumatikami 

 

Tab. 5  Formulace – nátěry podlah garáží odolné proti poškození horkými 
pneumatikami. 

 surovina Hmotnost [g] 

 D.E.R. 331 19,44 
Složka A Epodil 748 5,56 

 Celkem (složka A) 25,00 
 Epilink 360 17,02 

 Epilink 701 16,25 
 Voda 34,51 

Složka B Odpěňovač 0,38 
 Surfynol 420 0,36 
 TiPure R 960 6,49 
 Celkem (složka B) 75,00 
 Celkem A + B 100,00 
 OKP 13,30% 
 VOC (g/l) 0 
 Obsah sušiny (hm.%) 57,7% 
 Obsah sušiny (obj.%) 48,90% 
   

 

 

Literatura 
[1] materiály firmy Air Products dostupné na: http://www.airproducts.com 

[2] materiály firmy DOW dostupné na:  http://www.dowepoxy.com 
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SORTIMENT  PRODUKTŮ FY. BASF  PRO 
NÁTĚROVÉ HMOTY A STAVEBNÍ CHEMII 

 

SORTIMENT OF BASF-PRODUCTS FOR  
ARCHITECTURAL COATINGS AND CONSTRUCTION CHEMISTRY 

 
Mojmír Zatloukal 
BASF spol.s.r.o.  Praha 
 

Summary 
Overwiev of dispersions, powder and additives for formulation of 
waterbased paint and products for construction chemistry.  
Key words: acrylic dispersions, powder, additives 

 
 

ÚVOD 

Firma BASF A.G. zastupovaná na trhu v České a Slovenské republice BASF 

s.r.o., Praha a BTC Speciality Chemical Distribution s.r.o. Bratislava je řadu let 

významným dodavatelem akrylátových disperzí,additiv,lakařských surovin,pigmentů 

a pigmentových past pro široké spektrum zákazníků.Předmětem článku je shrnutí 

aplikačních oblastí na nichž se produkty BASF uplatňují. 

  

Přehled typů produktů pro architektonické nátěrové hmoty 

 

Styrenakrylátové a čistě akrylátové disperze pro: 

 fasádní NH akrylátové např. Acronal S 790,LR 9001 

 fasádní NH silikonové ,např. Acronal S 790,S 716 

 fasádní NH silikátové ,např. Acronal S 620,S 559,S 790  

 interierové NH s low VOC např. Acronal S 559  

 omítky strukturované např. Acronal S 790,S 559 

 omítky mozaikové s vysokou odolností zbělení,např . Acronal DS 6254 
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 elastické NH (trhliny přemosťující fasádní NH) např. Acronal S 321,... 

 primery na minerální podklady např . Acronal A 508,S 533,S 790... 

 lazurovací laky silnovrstvé a emaily na okenní rámy např. Acronal LR 9014,LR 

8960 

 disperzní barvy lesklé pro průmyslové aplikace např. Acronal LR 9014 

 disperzní barvy lesklé pro DIY ,např. Acronal DS 6250 

 disperzní barvy s izolačními účinky (proti taninu,na nikotinové skvrny) Acronal 

S 726,LR 8976 

 disperzní barvy s antiblocking-efektem pro NH na vláknocementové desky 

např. Acronal S 980 S 

 barvy pro nátěry vodou exponovaných ploch, např. Acronal A 706 

 .záhustky akrylátové ; Latekoll  D,Collacral DS 6256 

 záhustky polyurethanové ; Collacral PU 75, PU 85, LR 8989, LR 8990 

 filmotvorná činidla,např. Lusolvan FBH 

 hydrofobizující prostředky, např. Basophob WDS 

 « urychlovače » zasychání, Basophob RSP 

 dispergační prostředky řady « Pigmentdisperser… » a Ultradispers  

 tensidy k zlepšení snášenlivosti s cementem vápnem značky Lumiten… 

 

Přehled typů produktů pro stavební chemii       

Styrenakrylátové disperze a práškové polymery (P=Powder),tak jako styren-

butadienové i čistě akrylátové disperze pro:                        

 modifikace malt a sanační systémy ,např.Acronal S 695P,S 631P,Styrofan     

D 623,Styrofan D 820 

 cementózní lepidla 1K i 2 K formulace; Acronal S 400,S 629 P,S 695 P 

 pastózní lepidla na obkladačky a PS , Acronal S 790,S 533,S 710 

 těsnící hmoty 1K i 2K +Acronal S 430 P,S 400,N 137 
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 flexibilní kapalné folie (ploché střechy);Acronal S 300,567 D 

 paronepropustné stěrky do vlhkých prostor nebo curing compound, Styrofan   

D 422  

 spárovací a montážní tmely, transparentní tmely ,např. Acronal V 271,S 410… 

 lepidla na podlahové krytiny i bez přídavku adhezních pryskyřic, např. Acronal 

A 200,A 380… 

 samorozlivové hmoty ,Acronal S 695 P,S 631 P... 

 oděruvzdorné potěry ,Acronal S 702 

 

Dále nabízíme změkčovadla,záhustky,dispergátory i v práškové formě a v omezené 

mire i odpěňovače vč. práškové formy –Lumiten EP 3108. 

 

Cílem firmy je nabízet produkty odpovídající nejvyšším technickým a ekologickým 

standardům a splňující legislativní požadavky. 

 

Pro případné bližší  informace se obracejte na mailovou adresu: 

mojmir.zatloukal@basf.com 
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ADITIVA SCHWEGMANN PRO NÁTĚROVÉ HMOTY 
 

SCHWEGMANN COATING ADDITIVES 
 
Stephane Schmidt, Jaroslav Palcer  
Schwegmann GmbH & Co.KG, ACE Trade spol. s r.o. 
 

Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG - Úvod 

Založení: 

Bernd Schwegmann GmbH & Co. KG byla založena panem Berndem 

Schwegmannem v roce 1951. V letech 1993-94 v Grafschaft-Gelsdorfu byla 

postavena naše hlavní centrála a laboratoře. Výrobní hala  byla postavena 20 km 

jiho-západně od Bonnu. Dnes je firma řízena již třetí generací, panem  Sebastianem 

Schwegmannem. 

Zaměření: 

Od založení firmy panem Berndem Schwegmannem se firma specializovala 

na vývoj a výrobu chemických látek nezbytných k výrobě nátěrových hmot a v 

tiskařském průmyslu. Naše marketingová působnost je celosvětová. 

Dnešní výroba se skládá: 

Aditiva do nátěrových hmot 

 Chemické přísady, které mají uplatnění ve výrobě nátěrových hmot, laků, 

tiskařských inkoustů a ostatních podobných nátěrových systémů pro zlepšení 

vlastnosti výrobků jako je lesk, rozliv, smáčivost, povrchová charakteristika, stabilita 

po dobu skladování atd. 

Nabízíme kompletní širokou škálu aditiv: smáčedla, dispergátory, reologická 

aditiva, Slip aditiva,  odpěňovače a odvzdušňovače, rozlivová aditiva, stabilizátory 

viskozity, korozní ochrana. Některé z našich výrobků jsou ojedinělé na trhu. 

Nabízíme také produkty vyrobené na speciální požadavek.. 
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Látky pro tiskařský průmysl  

Jsou to chemické látky nezbytné k výrobě tiskařských výrobků a jsou 

využívány v tiskárnách k dolaďování vlastního tisku, k čištění a údržbě tiskových lisů 

a strojů.  

Přehled produktů je následující: roztoky pro lázně, produkty k čištění a údržbě, 

prášky ve spreji, látky na tiskové desky a lisy. 

Výrobky Filtrací technika byly začleněny nově v lednu 2002 jako SFT GmbH, 

Schwegmann Filtrations-Technik. Nabízíme řešení k oddělení kapalina/pevná látka 

jako filtrační pytlíky v různých formách a velikostech, filtrovací cartridge a filtrovací 

pytle. 

 

Antigel® - moderní klasika 

Hlavní vlastnosti: 

Antiskinning aditivum 
Zabraňuje zvyšování viskozity vlivem oxidace se vzdušným kyslíkem 
Regeneruje zahuštěná místa 
Antigel je multifunkční aditivum představující několikero dalších vlastností: 

• zabraňuje vyplavávání a flotaci 

• zlepšuje lesk a rozliv 

• zkracuje čas dispergace 

• zamezuje sedimentaci 

• zabraňuje skinningu 

Prinicip fungování  Antigelu®: 

Vzdušný kyslík – jako di-radikál – reaguje s pojivy nátěrového systému a tak 

vytváří radikály, které jsou vysoce reaktivními články. 

Tyto radikály by – bez Antigelu® – reagovaly s dalšími molekulami pojiva, což 

by mělo za následek prodlužování řetězce, např. molekulární váha roste a tím roste i 

viskozita. 

 Antigel® zastavuje tyto reakce, a tak brání dalším radikálovým reakcím. Navíc 

povrch nátěru  bývá  pokryt povlakem vzniklým nežádoucí oxidací vzdušného 
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kyslíku. Tento povlak se dále rozšiřuje do povrchu nátěru a vytváří na povrchu 

slupku. Uvolněný kyslík v nátěrové hmotě pak podstatně zvyšuje  viskozitu. 

Ovšem ve vzduchu je relativně více kyslíku a tak tvorba slupky je mnohem 

rychlejší než nárůst vyskozity celého systému.  Antigel® narušuje tyto mechanismy a 

zároveň má i preventivní účinek. 

Antigel® byl vyvinut ke stabilizaci vyskozity nátěrů dlouhodobě zasychajících 

vzdušným kyslíkem nebo v peci. Doba skladování má významnou roli: 

 

Další vlastnost Antigelu® je v dnešní době velmi zajímavá: Regenerace zahuštěných 

míst. Kromě stabilizujících vlastností  Antigel®  má tzv.synergické efekty: 

Zabraňuje vyplavávání a flotaci 

Antigel® je vysoce účinný dispergátor především pro anorganické pigmenty, 

ale také i pro organické pigmenty jako jsou  phthalocyaniny a toluidiny. 

Zabraňuje vyplavávání a flotaci,  tzv. efektu  Benardových cel, díky účinnému 

smáčení pigmentů. 

Stejný mechanismus účinně zabraňuje fenoménu druhotnému smáčení „after 

wetting“ pigmentů. V obou případech Antigel® chrání před těmito nepožadovanými 

jevy, tím že účinně smáčí pigmenty a molekuly pojiva se tak nemohou navázat na 

pigmenty a nedochází k druhotnému smáčení. Současně je positivně ovlivněno 

vyplavávání a flotace. 

Čas dispergace se zkracuje, zmenšuje se i velikost částic, což je výsledek 

zlepšeného smáčení. 
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Zlepšení lesku 

Antigel® obsahuje látky, které primárně ovlivňují viskozitu, ale to nám 

vylepšuje tokové vlastnosti pojiv tak, že rychlost zasychání je tak omezena. Dokonce 

i viskozita rychleschnoucích systémů zůstává stabilní, ale pokud je systém aplikován, 

doba zasychání není ovlivněna. 

Díky těmto vlastnostem – navíc k popsaným výhodám pro disperse – tokové 

vlastnosti systému jsou lepší a film zraje rovnoměrně. Tak dochází i k zvýšení 

odolnosti vůči vodě a také se výrazně zlepšuje stupeň lesku a hloubka odstínu. 

Nátěrové systémy a dávkování 

Antigel®  může být dodán do všech běžných nátěrových systémů, obzvláště 

na bázi alkyd, alkyd/melamine, NC, polyester a akrylát. 

Antigel® je obzvláště vhodný pro vodou ředitelné tenko vrstvé alkydové pryskyřice a 

akryláty. 

Dávka přidaná do báze na mletí se běžně pohybuje od 0.5 až 1.5 %, 

kalkulováno na celý systém. Ačkoliv  při potřebě regenerace zahuštěných míst může 

být dávka Antigelu® výrazně větší. V těchto případech může být dávka až 6% v 

závislosti na stavu systému. 

Pokud ho potřebujeme použít jako dispergátor, dávka Antigelu® je 1 to 2.5 %. 

Shrnutí: 

Antigel® od doby, kdy byl umístěn na trhu, kontinuálně nabývá na důležitosti. 

Je tím fakt, že představuje kombinaci vlastností v jednom produktu. Vždy bylo našim 

cílem neměnit vlastnosti  Antigelu® za žádných okolností.  

Popisovaná souhra synergických vlastností je výsledkem důmyslné formulace 
Antigelu®. Speciální kombinace aktivních látek způsobuje významné množství 

positivních vlastností, tak že v mnoha případech přidávání jiných dispergátorů, 

rozlivových aditiv atd. může být sníženo či z části nahrazeno přidáním  Antigelu®. 

Díky tomu, že má Antigel® nekonkurenční kombinaci kvalit bude si držet svou  

pozici na trhu i do budoucna. 
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Korrodur – speciální antikorozní aditivum 

Použití 

Korrodur je určený pro běžné systémy jako, alkyd-, chlorovaná guma-, vinylchlorid-, 

epoxy- a akrylové systémy a lze ho použít v bez pigmentových systémech. Lze jej 

kombinovat se zink fosfátem nebo s jinými pigmenty. 

Typické využití : DIY systémy 
 Opravárenské nátěrové hmoty 
 Základní nátěrové hmoty 
Například může být použit jako korozi zastavují základní nátěr na ocelové 

konstrukce, tam kde nelze korozi zcela odstranit mechanicky, protože hrozí 

nebezpečí výbuchu nebo se jedná o bezprašné prostory. 

Běžná praxe 

Účinnost antikorozních nátěrů v hlavní míře záleží na ošetření podkladu. Pečlivě 

odstraněná koroze, suchý a odmaštěný povrch jsou předpokladem pro dlouhotrvající 

antikorozní ochranu. 

Tyto optimální podmínky nelze v praxi vždy dodržet : 

a) Zbytková koroze ve většině případů zůstává na povrchu nebo v pórech. 
b)  Vrchní nátěry jsou považovány za dostatečnou ochranu proti korozi. 
c) Zbytková koroze je problém. 
d) Výsledkem po několika měsících je destrukce nátěru spodní korozí 
Postup 

Mělo by být možné odstranit zbytkovou korozi pomocí aditiva, které přidáme do 

základního nátěru nebo do jedno-nátěrového systému. Tak dosáhneme účinnou 

antikorozní ochranu nátěrů. 

Negativní vlivy způsobené nedostatečným ošetřením podkladu jsou tímto aditivem 

eliminovány a tak dosahujeme dostatečně účinnou antikorozní ochranu. Toto je 

významnou výhodou nejen pro samotné výrobce nátěrových hmot, ale i pro konečné 

zákazníky. 

Řešení 

Naše aditivium Korrodur. 
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I přes částečnou přítomnost zbytkové koroze, lze díky Korroduru dosáhnout 

dlouhodobé antikorozní ochrany. Zbytková koroze je eliminována přidáním 

Korroduru. 

1. Korrodur během aplikace zemulguje jakékoliv zbytky vlhkosti přítomné rosy 

2. nebo vysoké relativní  vlhkosti vzduchu a propustí je přes vrstvu nátěru během 

doby schnutí 

3. Zlepšuje adhezi nedostatečně odmaštěných kovových povrchů 

Úloha 

Korrodur zaručuje působení : 

• Eliminuje zbytkovou korozi, které může být přítomna 

• Podporuje smočení podkladu nátěrových systémem 

• Zlepšuje adhezi nátěru 

• Odvádí přítomnou vlhkost z povrchu podkladu přes film 

Složení  

Korrodur je přísada zajišťující antikorozní ochranu základních nátěrů a jedno-

nátěrových systémů na bázi taninu. Korrodur obsahuje estery kyseliny fosforečné, 

smáčedla a polymery. Korrodur je rozpouštěný ve směsi butanol, butyl acetát, glykol 

éter. 

Princip působení 

Účinek je vysvětlen jeho vlastním složením. 

1. Deriváty Taninu reagují s korozí a převádějí ji na neaktivní železo 

2. Sloučeniny kyseliny fosforečné podporují pasivační vlastnosti a přispívají 

k vytváření ochranných povlaků. 

3. Smáčecí činidla zajišťují dobrou smáčivost podkladu a zemulgování přítomné 

vlhkosti. Toto zapříčiňuje dobré smočení přítomných pórů koroze a pronikání do 

zbytkové koroze. 

4. Polymery zajišťují optimální vyváženost všech látek a zlepšují adhezi k podkladu. 

5. Směs rozpouštědel je kompatibilní s barvou a spřízněně ovlivňuje stabilitu 

dispersního systému 
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Dávkování  

Praktické zkušenosti ukazují na hodnoty 3 – 5 %. 

U nepigmentovaných systémů doporučujeme dodat 7 – 8  %. 

Testy  

Pro testování nátěrových systémů s aditivem Korroduru je vhodné, aby povrch 

vykazoval zbytkovou korozi. V laboratorních podmínkách testovací desky musí být 

pokryty korozí. 

 Účinnost by měla být prováděna venkovní zkouškou. Doporučujeme použít 

urychlovací zkoušku pomocí příslušných zařízení. Zařízení WOM je nejvíce 

doporučovaným zařízením, protože pracuje v rozsahu záření téměř shodném se 

slunečním. Na druhou stranu test v solné komoře dává zavádějící informace oproti 

praktickým hodnotám, protože počáteční poškození je vysoké. Z toho to důvodu tuto 

zkoušku nedoporučujeme. 

 

Disperse 

Pravidelná distribuce částic pigmentů nebo jiných pevných látek je jedním 

z procesů nejvíce  náročných na spotřebu energie a času v průmyslu nátěrových 

hmot. Tento požadavek se splňuje mnohdy s velkými těžkostmi. Ačkoliv, kvalita 

distribuce je jednou z nejdůležitějších vlastností nátěrové hmoty: 

• síla tónování 

• kryvost 

• lesk 

• povětrnostní odolnost 

• mechanické vlastnosti 

Problémy jsou vztažené k povrchovému napětí různých komponentů. Dispergační 

aditivum povrchová napětí přenáší do přibližně stejných hodnot.  

Dispergační proces v detailu 

V prvotní fázi pigment (obvykle prášek ) musí být převeden do fáze kapalné, 

respektive musí být smočen. Dochází ke změně vazeb mezi vrstvami pevná 

částice/plyn na pevná částice/kapalina. Existující aglomeráty jsou přeměněny na 
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jednotlivé částice. Tyto částice pak musí být rovnoměrně umístěny v celém systému. 

Pravidelná distribuce musí být dlouhodobě stabilní. Dispergační proces má za úkol 

kompletní rozdělení aglomerátů, pravidelnou distribuci základních částic v systému a 

dlouhodobou stabilitu toho to stavu. Oba úkoly jsou stejně důležité. Dokonce i kvalitní 

distribuce pigmentu v systému nezajistí, aby byla distribuce stabilní do doby než se 

bude lak používat. 

Smáčení pigmentů 

Komerčně vyráběné práškové pigmenty obsahují velké množství vzduchu 

mezi jednotlivými aglomeráty. To znamená, že pigmentový prášek obsahuje 

v průměru 2/3 vzduchu ze svého objemu! 

Tento vzduch musí být během procesu smáčení zcela odstraněn před kapalnou fází. 

Ve většině případů , energie pohlcená rozpouštědly a pojivy je nízká, aby se zajistila 

dostatečná účinnost procesu. 

Je známo, že ke smočení povrchu dochází pouze tehdy pokud povrchové napětí 

smáčeného materiálu je nižší než povrch, který má být smočen. To znamená, že je 

nezbytné, aby povrchové napětí kapalné fáze nátěrového systému bylo zřetelně nižší 

než povrchové napětí pigmentu. To musí zajistit dispergační aditivum.  

Rozdělení aglomerátů 
Rozdělení aglomerátů bývá dosaženo pomocí mechanických dispergačních 

zařízení. Vzájemné působení jednotlivých částic je překonáno střižnými silami. Tímto 

způsobem se podporuje smáčení částic a dochází k rozdělení aglomerátů. Takové 

podmínky jsou velmi náchylné k reaglomeraci. Je potřeba v první řadě tento stav 

stabilizovat.  

Stabilizace disperse 
Hlavním účelem dispergátoru je, aby 

nedocházelo ke reaglomeraci částic 

během výroby a následného 

skladování. Dispergátor musí také 

zabezpečit mezi částicemi neutralizaci 

přitažlivých sil.  

 

Wetting DispersionDispersionWetting DispersionDispersion
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Princip fungování dispergačního aditiva 

Dispergační aditivum se upoutá na povrchu pigmentů a tím zajišťuje funkci 

„rozdělovníku“. V tomto kontextu byl stanoven termín sterické stabilizace. V dnešní 

době většina dispergačních činidel pracuji tímto procesem. Odlišnou metodou je 

elektro-statická stabilizace, která je již v této době na ústupu. Modré kuličky ilustrují 

způsob rozdělených částic, které jsou obaleny dispergačním aditivem.  

Dispergační aditiva můžeme obecně rozdělit do dvou kategorií. Jsou 

nízkomolekulární aditiva, s podobnou strukturou jako tenzidy. A druhá skupina je na 

bázi polymerových dispergačních aditiv, která mají rozdílné reaktivní skupiny 

v dlouhém molekulárním řetězci. 

 

 

 

 

Všeobecně platí, že nízkomolekulární „klasické“ dispergační aditiva se více používají 

pro anorganické pigmenty a polymerní naopak pro organické pigmenty. 

 

 

Povrchové vlastnosti anorganických pigmentů jsou jednoduché. Podle normy 

jsou produkovány inovou cestou a vyznačují se silnou polaritou na povrchu. V tomto 

případě může být dispergační aditivium o vlastnostech „běžného“ tenzidu jednoduše 

vstřebáno. Organické pigmenty mohou mít chemicky velmi rozdílné kovalentní 

povrchy. Polymerní dispergátory nabízejí  výhodu velkého počtu ( rozdílných) 

základních skupin, které se mohou spojit s různými pigmenty stejným způsobem. Od 

doby, kdy začala výroba tiskařských inkoustů se používají přírodní polymerní 

dispergační aditiva (albumin, arabská guma). V minulém desetiletí se započalo 

s výrobou čistých syntetických dispergačních aditiv. Původně byly vyvinuty pro 

organické pigmenty , které se obtížně smáčejí, ale lze je použít pro anorganické 

pigmenty. 
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Během několika posledních let byly polymerní dispergační činidla díky 

universálním vlastnostem speciálně pro směsi organických pigmentů zvýhodňovány. 

Nízkomolekulární dispergační činidla byla někdy považována za nemoderní a 

zastaralé. Ačkoliv obě skupiny nabízejí speciální výhody i nevýhody a v mnoha 

případech „klasické“ znamená, že bude účinkovat stejně jako „moderní“ polymerové 

produkty. U obou typů je požadovaný účinek dosažen stejným mechanismem. 

Hlavně tzv. sterickou překážkou nebo elektrostatickým odporem. 

Klasické dispergátory se musí používat specificky s ohledem na použité 

pigmenty. Nejsou vhodné pro  všechny pigmenty. V případě, kdy používáme 

polymerové dispergátory,  je třeba dbát na dobrou kompatibilitu. Aby byl dispergátor 

účinný, musí být polymerní řetězec narovnaný. Navíc musí být také kompatibilní 

s okolním mediem ( např. především pryskyřice).  

Speciálně pro vodní medium smáčecí účinek dispergátoru  pracujícího bázi 

vysokého povrchového napětí vody je důležitý nezávisle na výsledku dispergace. 

V případě klasických dispergátorů, v tomto sektoru si získali pozornost dokonce i 

v případě vysoce kvalitních systémů.  

Díky zručnému kombinování tenzidů  nebo použitím klasických v kombinaci 

s polymerovými aditivy je dnes možné spojovat výhody jednotlivých typů s ostatními. 

Tyto kombinace zajistí dobré výsledky v široké škále různých systémů a široké 

škále různých pigmentových směsí. Speciálně v universálních pastách, které dnes 

rostou na důležitosti, je zapotřebí  mnoho universálnosti od dispergačních aditiv.  

 
Kvalita dispergačního aditiva může být vyhodnocena relativně jednoduchými 
metodami 

První metoda je založena na vyhodnocení jemnosti mletí tzv. „grindometer“. 

V tomto přístroji můžeme vyhodnotit jemnost mletí po určitém čase dispergace. 

Jedinou nevýhodou této metody je že zaznamenává pouze nejhrubší velikosti částic, 

a neměří aktuální distribuci částic všech velikostí. 

Opacita (kryvost), barevný tón a lesk jsou důležitými vlastnostmi hodnot které 

lze měřit a vyhodnocovat díky aplikování různých tlouštěk nátěrů, např. na více 

testovacích karet. 

Druhý a velmi jednoduchý, ale zároveň významný proces je zván rub-out-
test. Podle způsobu vyplavování v nátěrovém filmu, který můžeme zviditelnit. Pod 
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rub-out rozumíme změnu barvy, která nastává vlivem tření suché vrstvy v porovnání 

s tečkou, která není namáhána. Jestliže, distribuce pigmentů v čerstvě aplikovaném 

nátěru není již homogenní nebo došlo-li ke flokulaci, homogenita distribuce je opět 

obnovena díky tření. Díky vysoké viskozitě nátěrové vrstvy není možné znovu 

rozdělení, pokud dojde k úplném zaschnutí. Můžeme vyhodnotit kvalitu distribuce 

pigmentu a stabilitu z rozdílů v tónu barvy a tím i získáme účinnost dispergačního 

aditiva. 

 
Odpěnění / od vzdušnění 

Při výrobě a aplikaci nátěrových systémů vzniká jako vedlejší důsledek pěna. 

Pěna prodlužuje výrobní čas, způsobuje nesouměrnost 

při plnění balení povrchové defekty ve vytvrzovaných 

nátěrech, např. kráterky, tzv. pomerančová kůra, ztráta 

lesku etc.  

Pěna nebude stabilní v čisté kapalině ( např. ve vodě). Pěna je stabilizována 

přítomností povrchově aktivních látek jako jsou tenzidy. Tyto látky – ve formě 

dispergačních, rozlivových aditiv nebo podobných – positivně ovlivňují ostatní 

důležité vlastnosti nátěru. Ačkoliv způsobují zmíněný nepožadovaný účinek. 

Povrchově aktivní látky budou migrovat k povrchu kapalina/vzduch a vytvářet 

tzv. miceli. Miceli svoji formou na povrchu připomínají kůži. Někde jsou vzduchové 

bubliny až neuvěřitelně stabilní ( např. mýdlové 

bublinky).  

Je to z toho důvodu, protože vrstva kapaliny je 

uvězněna mezi dvěma vrstvami tenzidů. Tenzidy 

fungují na bázi vzájemně odpuzujících sil.  

Tam kde vzduchové bublinky nejsou stabilní budou v čistém roztoku  ( 

Stokesův zákon), tam „vyschnout“ (kapalina z lamely odteče), bublinka se otevře a 

praskne. Bublinky, které jsou stabilizovány tenzidy budou dále na povrchu existovat  

Důvody tvorby pěny jsou:  

• Uzavření a distribuce vzduchu/plynu 

• Během výroby nátěrové hmoty (míchačky, disolvery) 

• Během aplikace 

• Chemické reakce (např.s NCO, H2O) 



 258

• Při aplikaci na pórovitý podklad (např. dřevo) 

Typy pěny 
V závislosti na chování bublinek existuje rozdíl mezi makro a mikro 

bublinkami. Makro pěna se bude vznášet k povrchu a vytvářet koule a polyhedrální 

pěnu. 

Mikro pěna se skládá z maličkých bublinek, které neputují k povrchu, ale 

zůstávají v kapalině. Abychom zabránily nebo odstranily pěnu musíme použít 

odpěňovače nebo odvzdušňovače. Odpěňovače ničí pěnu na povrchu, 

odvzdušňovače pak urychlují transport plynových bublin k povrchu. V praxi, mezi 

nimi nemohou být dělány rozdíly  a často ani není možné určit účinnost aditiva pouze 

jako odpěňovač nebo jako odvzdušňovač. Proto obecně oběma říkáme odpěňovače. 

Aby mohly být účinné, musí mít nízké povrchové napětí. Nesmí se v systému 

rozpustit a umožnit tak vyšší aktivitu šíření. Pokud bude odpěňovač nekompatibilní, 

způsobí povrchové defekty filmu. Dokonce jen malé změny v systému mohou 

způsobit neúčinnost odpěňovače. Také ale i malé změny ve složení odpěňovače 

mohou narušit jeho účinnost. 

Používané typy odpěňovačů 

• Aromatické a alifatické minerální oleje 

• Silikonové oleje 

• Organicky modifikované polysiloxany 

• Deriváty mastných kyselin 

• Speciální polymery 

• Kombinace výše zmíněných typů 

Ke zvýšení odpěňujícího účinku jsou velmi často používány jemně dispergované 

hydrofobní pevné částice: 

• Kyselina křemičitá 

• Vosky 

• Močovina 

• Kovová mýdla 
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Vlastnosti jmenovaných typů můžeme jednoduše seřadit do následující tabulky: 

  Silikonové 
oleje 

Modifikované 
polysiloxany Minerální olej Speciální 

bez-silikonové
Effectivity velmi dobrá velmi dobrá  dobrá dobrá 
Craters velmi špatná dobrá střední velmi dobrá  
Cloudiness Špatná střední špatná dobrá 
Recoatability Špatná dobrá střední velmi dobrá  

 

Odpěňovače jsou vždy věcí k diskusi, obzvláště pokud se jedná o vodní systémy. 

Měli by být účinné a kompatibilní v různých systémech. 

Tam kde silikonové nebo siloxanové odpěňovače zničí pěnu ve velmi krátkém 

čase, zpravidla způsobují následné problémy kompatibility. To se projeví 

v povrchových defektech nebo podobnými efekty. Bez silikonové odpěňovače sice 

potřebují více času, aby se projevil jejich účinek, ale jsou důvěryhodnější. 

Díky jednoduché aplikaci a universálním možnostem použití je většina 

odpěňovačů v sortimentu firmy  Schwegmann bez silikonových. Nové řady výrobků 

jsou v souladu s touto strategií. Aktivní látky alifatické uhlovodíky, kopolymery, různé 

nízkomolekulární tenzidy. Jejich kombinací je dosahováno požadovaných vlastností. 

 

Řada produktů: 

 Odpěňovač Od-
vzdušňovač 

Bez  
slilikonu 

Pro vodní 
systémy 

Pro 
rozpouštědlové 
systémy 

Bez 
rozpouštědlové 
systémy 

Blister Free 3 x x x x x x 
Blister Free 45 x  x  x  
Blister Free 53  x x x x  
Blister Free 54 x  x  x  
Blister Free 55 x  x x   
Blister Free 56 x x x x  x 
Blister Free 66 x    x  
Blister Free 75 x  x  x  
Blister Free 77 x  x  x  
Blister Free 88 x    x  
Schwego Foam 
8013 x  x x  x 

Schwego Foam 
8325 x  x x  x 

Schwego Foam 
8333 x x x x  x 

Schwego Foam 
8336 x   x  x 

Mittel S x   (x) x  
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Testovací metody pro hodnocení odpěňovačů:  
Měření hustoty: Vzduch v nátěrové hmotě se zdisperguje za určitých podmínek. 

Následně změříme hustotu sytému např. pyknometrem. Čím vyšší je hodnota 

hustoty, tím účinnějšího odpěnění jsme dosáhli. 

Test kompatibility: napěněný vzoreček je vylit, aby vytvořil film např. na více 

testovacích karet přiložených na nakloněné rovině. Vyschlý film jak následně 

hodnocen podle povrchových defektů. Obdobným způsobem může být otestovaný i 

odvzdušňovací účinek.  

 

Reologie 

Reologická aditiva jsou dodávána do nátěrových hmot dodávána z důvodu 

dosažení určitých reologických vlastností. Reologie plní důležitou úlohu při výrobě i 

vlastní aplikaci. Již v momentě kdy dochází k dispergaci jsou tokové vlastnosti 

důležité. Jestliže je viskozita systému příliš nízká, není možné systém optimálně 

dispergovat. Důvodem je velká ztráta dodané energie způsobená turbolentním 

prouděním. Aby během skladování nedocházelo k sedimentaci plniv a pigmentů je 

třeba dosáhnout také určité viskozity. Reologické vlastnosti během aplikace budou 

ovlivňovat například rozliv, ztékání a vlastnosti nátěru ale i sílu nátěru.  

 
 

Výše znázorněný obrázek představuje různé procesy. Například sedimentace 

je spojená s nízkými střižnými silami, zatímco vysoké síly jsou spojené s aplikací 

nátěru např. při stříkání.  
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Reologická aditiva pro průmysl nátěrových hmot můžeme rozdělit podle jejich 

chemického složení na organické a anorganické. Anorganické jsou například ( 

organicky modifikované ) vrstvené silikáty   (např. DIS Thix Extra) nebo pyrogenní 

silikonové kyseliny. 

 

 

 

 

 

 

Levý obrázek znázorňuje fáze rozpadu bentonitu. 

Látka se skládá z lamel, které jsou vrstveny jedna na druhé. V této fázi jsou 

reologická aditiva aktivní, proto je zapotřebí lamely od sebe oddělit, aby se rozlivový 

efekt mohl rozvinou díky utvoření tzv. struktury domu z karet. Tato struktura je 

následně narušena střižnými silami ačkoliv se zpět velmi rychle utvoří a vznikne 

pseudoplastická nebo thixotropní charakteristika. 

Organická aditiva jsou např. deriváty celulózy, akrylátová rozlivová aditiva, 

polyuretanová reologická  aditiva (např. Schwego Pur 8020 a 8050). Tyto látky se 

zařazují mezi tzv. asociativní reologická aditiva, protože fungují jako články např. 

mezi molekulami pojiva a tímto způsobem vytvářejí trojrozměrnou síť. To znázorňuje 

obrázek na pravé straně např. produkt La Thix FB. 

Schwegmann nabízí čtyři reologická aditiva: 

Dvě polyuretanová Schwego Pur 8020 a Schwego Pur 8050. Dis Thix Extra je 

koncipován na přírodním bentonitu s La Thix FB, což je asociativní rozlivové aditivum 

na bázi hliníko-organických sloučenin.  

Hladkost povrchů - Slip  

Slip aditiva jsou využívána hlavně ke zvýšení odolnosti proti poškrábání a 

k vyhlazení povrchu. 

Odolnost proti poškrábání nebo odolnost proti zničení je odolnost proti 

lineárnímu poškození těžkými objekty. Zvýšení odolnosti proti poškrábání 

dosáhneme buď zvýšením tvrdosti nebo vyhlazením povrchu. 



 262

Zvyšování tvrdosti povrch s sebou přináší nevýhodu ztráty flexibility povrchu. Nejvíce 

používaným řešením je vyhlazování povrchu. To je nejběžnější účinek slip aditiv. 

Na obrázku je znázorněná situace, kdy při horizontálním pohybu jehly po 

povrchu a působením určitého tlaku na hrot je zjevné, že čím hladší bude povrch tím 

složitější je snaha o poškození povrchu. Navíc pokud k vyhlazení povrchu bylo 

použito tenké silikonové vrstvy, odolnost proti poškození povrchu se ještě zvýší. 

V konečném důsledku by povrch měl být i tvrdší.  

 

Naše produkty: 

•  Schwego Mar 8300 – pro rozpouštědlové systémy 

•  Schwego Mar 8301 – pro vodou ředitelné systémy 

•  Schwego Mar 8304 – pro rozpouštědlové systémy  
                                      ( obnovitelné a vysoce kompatibilní) 

•  Schwego Mar 8305 – pro vodou ředitelné systémy 
                                      ( obnovitelné a vysoce kompatibilní)  

Rozliv 

Defekty povrchu 

•  Pomerančová kůra 

•  Kráterky 

•  Tvoření obrazců 
 

Těmto defektů lze předejít díky následujícím produktům:  

• Schwego Flow 8057 ( pro vodou ředitelné systémy) 

• Schwego Flow 8058 ( pro vodou ředitelné systémy ) 
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• Schwego Flow 8060 (pro vodou ředitelné systémy ) 
 
Tyto produkty zabraňují vytváření povrchových defektů díky záměrnému snižování 

respektive upravování povrchového napětí k ostatním složkám nátěrové hmoty. 

 Dodatečné produkty vhodné k dosažení dobrého rozlivu 

• Antigel – stabilizátor viskozity, smáčedlo 

• Smáčedlo – je na bázi lecitinu,urečeno pro rozpouštědlové systémy, anorganické 
pigmenty, výhodná cenová relace 

• Schwego Wett 8037 – smáčedlo určené k dobré smáčivosti podkladu 

• Schwego Fluor 6238, 8038, 8039 – fluor-povrchově aktivní látky 
 

Zhodnocení 

Z předešlých údajů je vidět, že firma Schwegmann nabízí úplnou řadu aditiv pro 

nátěrové hmoty včetně speciální a jedinečných typů: 

• Antigel / Antigel KF – stabilizátor viskozity se 7 výhodami v jednom produktu 

• Korrodur – antikorozní aditivum vhodné na zbytkovou korozi pro rozpouštědlové 
systémy 

• Schwego Corrit - antikorozní aditivum vhodné na zbytkovou korozi pro vodou 
ředitelné systémy 

• Schwego Wett 8075 – víceúčelové dispergační a smáčecí aditivum 

• Schwego Wett 8081 – víceúčelové polymerové smáčedlo a dispergátor pro 
rozpouštědlové systémy 

• Schwego Wett 8092 - víceúčelové smáčecí a dispergační aditivum 

• Schwego Fluor 6238 – vynikající smáčedlo podkladu  

• Blister Free 3 – víceúčelový odpěňovač 

• Schwego Foam 6356 – víceúčelový odpěňovač pro vodou ředitelné systémy 

• Mittel S – víceúčelový odpěňovač pro rozpouštědlové systémy a částečně pro 
vodou ředitelné systémy 

• Schwego Pur 6750 – nové polyuretanové reologické aditivum 

• Schwego Mar série a VOC neobsahující série a mnoho dalších 
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Bernd Schwegmann GmbH nabízí úplný servis poskytovaný vlastní laboratoří. 

Tímto způsobem jsme schopni rychle a flexibilně pracovat na řešení technických 

záležitostí dle přání zákazníků. 

 Soustřeďujeme své síly na vývoj produktů šetrných k přírodě. S ohledem na 

vstupní suroviny, finální produkty a balení se vždy snažíme optimalizovat látky a 

balení dle posledních vědeckých poznatků s ohledem na ochranu přírody. Splňujeme 

ekologické směrnice EU. 

 Stabilita a budoucnost firmy. V letech 1993-94 naše ředitelství, laboratoře a 

výroba byly přemístěny do nově zbudovaných prostor v Grafschaft-Gelsdorfu, což je 

asi 20 km jiho-východně od Bonnu. Jsme velmi dobře připravení na budoucí změny. 

Speciální kvalifikace, moderní výrobní závod a dlouholetý rodinný management jsou 

zárukou úspěšné a důvěrné spolupráce s našimi zákazníky a dodavateli. 

 

 
 

T.G.Masaryka 897, CZ-562 01 Ústí nad Orlicí
tel./fax: +420-465/557 332 • tel.:+420-465/557 271 • +420-465/557 328

e-mail:.palcer@acetrade.cz • http://www.acetrade.cz
 



 265

STUDIUM VLASTNOSTÍ METALLOCENOVÝCH KOMPLEXŮ JAKO 
SIKATIV PRO OXIDAČNĚ ZASYCHAJÍCÍ NÁTĚROVÉ HMOTY 

 

STUDY OF PROPERTIES OF METALLOCENE COMPLEXES AS DRIERS 
FOR AIR DRYING COATINGS 

 
Vít Šťávaa, David Veselýa, Petr Kalendaa, Milan Erbenb 

aUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav polymerních 
materiálů, Oddělění nátěrových hmot a organických povlaků, Česká republika 
bUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra obecné a 
anorganické chemie, Česká republika 

 
Summary 

Driers are added to air drying paints to accelerate the hardening of spread 
coating. For decades cobalt octoate has been most widely used drier 
because of its good performance at ambient temperature. Recently, 
several reports describing possible carcinogenity and genotoxicity of 
cobalt and cobalt salts, such as cobalt sulphate in aerosols, have 
appeared. It is necessary to reduce the amount of cobalt compounds in 
coatings industry. Present study deals with the possibility of using 
ferrocene and its derivatives as driers for air drying coatings. We 
concentred particularly on the synergic effect between these metallocene 
complexes and the cobalt drier. In the first step there was investigated the 
kinetics of autooxidation by FTIR spectroscopy in model systems. Then 
the metallocene complexes were applied together with cobalt drier to alkyd 
resin, where was examined their influence on hardness of spread 
coatings. 
Keywords: driers, metallocene complexes, cobalt, autooxidation 

 
 
Úvod 

Oxidačně zasychající nátěrové hmoty představují významnou skupinu 

současné výroby nátěrových hmot. Je pro ně charakteristická spontánní reakce jejich 

pojivové složky se vzdušným kyslíkem, která vede ke vzniku pevného a 

nerozpustného filmu. Tento děj se obecně nazývá autooxidace (obr. 1). Pro rychlý a 

kvantitativní průběh autooxidační reakce je nezbytné zahrnout do formulace nátěrové 

hmoty při její výrobě určité množství sikativ [1]. 
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Obr.1 Zjednodušené schéma autooxidace dvojných vazeb obsažených v molekulách 
oxidačně zasychajícího pojiva. 

 

Sikativa jsou autooxidační katalyzátory obsahující jako aktivní složku kovový 

ion vázaný ke zbytku organické alifatické kyseliny. Podle účinnosti kovového iontu 

dělíme sikativa na primární (aktivní) a sekundární (pomocná). Primární sikativa přímo 

katalyzují autooxidační reakci, zatímco sekundární jsou sama o sobě neúčinná, ale 

výrazným způsobem zesilují katalytické schopnosti sikativ primárních. Aniontová část 

molekuly, kterou tvoří karboxyláty vhodných kyselin, pak slouží k rozpuštění sikativa 

v pojivu [2]. 

V současné době patří mezi nejpoužívanější primární sikativa kobaltnatá sůl 2-

ethylhexanové kyseliny. Nové toxikologické studie však popisují možnou 

karcinogenitu a genotoxicitu sloučenin obsahujících přechodný kov kobalt [2]. Je 

proto nasnadě snižovat množství látek na bázi kobaltu používaných v technické 

praxi. 

Ostatní primární sikativa, kde v roli kovového iontu vystupuje mangan, vanad 

nebo železo, nesplňují v některých směrech kladené požadavky a jejich použití 

v nátěrových hmotách je tedy omezeno. Hlavní nevýhodou těchto kovů je především 

nižší katalytická aktivita oproti kobaltu. Tato situace se však podstatně mění 

v přítomnosti určitých organických ligandů. Silně chelatující ligandy ovlivňují 
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katalytickou aktivitu kovu změnou elektronové hustoty kovového iontu ve vzniklém 

komplexu a tím i jeho redox potenciál [3]. Výsledkem je pak podstatně vyšší 

katalytická účinnost daného sikativačního systému. V této souvislosti vznikla 

myšlenka využití metallocenových komplexů jako sikativ pro oxidačně zasychající 

nátěrové hmoty. Redox potenciál centrálního kovu lze u těchto sloučenin snadno 

měnit zavedením vhodného substituentu na cyklopentadienové kruhy komplexu a tím 

tedy ovlivnit katalytické schopnosti dané látky. 

Tato práce se zabývá studiem vlastností metallocenů na bázi ferrocenu a jeho 

derivátu při sikativaci oxidačně zasychajících pojiv. Pozornost je věnována 

především synergickému efektu mezi metallocenovými komplexy a kobaltnatým 

sikativem. Nejprve byla sledována kinetika autooxidace v modelových systémech 

pomocí FTIR spektroskopie, která poskytuje cenné informace o reakční rychlosti a 

inhibiční periodě. Poté byly dané sloučeniny aplikovány do oxidačně zasychajícího 

pojiva a naneseny v tenkém filmu na skleněnou desku. Měřením tvrdosti se 

sledovala rychlost zasychání nátěrů. Data získaná jak z infračervené spektroskopie, 

tak z měření tvrdosti byla vyhodnocena a porovnána s aktivitou kobaltnatého sikativa 

bez přídavku metallocenových komplexů. 

 

Měření kinetiky autooxidace pomocí FTIR spektroskopie 

Kinetiku autooxidace lze sledovat pomocí infračervené spektroskopie na 

modelových substrátech. V prvním kroku této radikálové reakce dochází k odtržení 

α-vodíku na aktivované methylenové skupině cis,cis-1,4-dienové struktury a 

následně k přesmyku vzniklého radikálu (viz obr. 1). Touto reakcí zaniká C-H vibrace 

na cis C=CH, která je charakteristická při vlnočtu 3010 cm-1. Pokles intenzity 

absorpčního pásu je tedy přímo spojen s prvním krokem  autooxidace reakce. 

Integrací absorpčního pásu při vlnočtu 3010 cm-1 v mezích od 2992 cm-1 do 3025 

cm -1 získáme jeho plochu, která odpovídá koncentraci substrátu. Změna plochy 

absorpčního pásu pak indikuje časovou změnu substrátu při jeho autooxidaci [4].  

Vynesením hodnot přirozeného logaritmu podílu koncentrací v časech t a t = 0 

proti času získáme graf, skládající se ze dvou částí. První část, definovaná 

konstantní funkcí, představuje inhibiční periodu autooxidační reakce. Na ní pak 
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navazuje klesající lineární závislost, jejíž směrnice udává rychlostní konstantu 

sledované reakce. Z naměřených dat je potom možno porovnávat různé systémy. 

 

Experimentální část 

Příprava vzorku pro měření FTIR spekter 

Měření FTIR spekter bylo prováděno na spektrometru Equinox 65 (Bruker 

Analytische Messtechnik, GmbH, Germany), vybaveného ATR nástavcem pro 

měření odrazovou technikou. V malé kádince bylo smícháno 500 µl (1 mmol) 

ethyllinoleátu (70%) spolu s vypočteným množstvím roztoku kobaltnatého sikativa 

(Co Borchers) a roztoku dané metallocenové sloučeniny v molárním poměru 

EL/Co/Fe = 375/1/5. Připravená směs byla důkladně promíchána tyčinkou a poté 

nanesena v tenké vrstvě (0,3 mm ~ 200 µl směsi) na desku ATR nástavce. Modelový 

systém byl dále podroben infračervenému měření, jehož standardní doba činila 200 

minut. 

 

Příprava zkušebních filmů pro měření tvrdosti 

Do PE kelímku bylo naváženo vhodné množství alkydové pryskyřice (ChS-

Alkyd L 652 W 60), postačující pro zhotovení několika nátěrových filmů. K pryskyřici 

byl dále na analytických vahách s přesností na tisícinu gramu dávkován daný 

sikativační systém, jehož množství odpovídalo zvolenému molárnímu poměru 

375/1/5. Po navážení byla směs důkladně promíchána a pravítkem o šířce štěrbiny 

90 µm nanesen film na předem očištěné sklo o rozměrech 10 x 20 cm. Nátěry byly 

vloženy do klimatizované komory, ve které se udržovala teplota 23 °C. Růst tvrdosti 

filmů byl v časovém odstupu 4 – 5 dnů sledován na kyvadle Persoz v průběhu 2 

měsíců. 

 

Výsledky a diskuse 

Zkoumání účinnosti jednotlivých systémů pomocí FTIR spektroskopie 

Pro sledování kinetiky oxidace nenasycených mastných kyselin, obsažených 

v oxidačně zasychajících pojivech, byl jako modelový substrát zvolen ethyl ester 
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kyseliny 9,12 – linolové (ethyllinoleát – EL). V molekule tohoto esteru jsou dvě dvojné 

vazby oddělené jednou methylenovou skupinou a konfigurace na dvojných vazbách 

je cis – cis. Jde tedy o strukturu velmi blízkou reálným pojivům oxidačně 

zasychajících nátěrových hmot, modifikovaných mastnými kyselinami vysychavých a 

polovysychavých olejů. Výhodou ethyllinoleátu je jeho aplikační viskozita. Graf 1 

zobrazuje závislost přirozeného logaritmu podílu koncentrací na čase pro systémy 

ethyllinoleát – kobalt – železo v poměru 375/1/5, kde je železo zastoupeno ve formě 

ferrocenu (Fe0) a jeho derivátů obsahujících elektrondonorní substituenty (1,1’-

dimethylferrocen (Fe1); 1,1’,2,2’,3,3’-hexamethylferrocen (Fe3); 1,1’,2,2’,3,3’,4,4’-

oktamethylferrocen (Fe4); dekamethylferrocen (Fe5)). V grafu je pro srovnání uveden 

i systém ethyllinoleát – kobalt při poměru EL/Co = 375/1. Kinetická data ke grafu jsou 

shrnuta v tabulce 1. 
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Graf 1. Závislost přirozeného logaritmu podílu koncentrací na čase pro systémy 
s ferrocenem a jeho deriváty s elektrondonorními substituenty. 

 
Tabulka 1. Délky inhibičních period a hodnoty rychlostních konstant z grafu 1. 

Systém EL-Co-Fe0 EL-Co-Fe1 EL-Co-Fe3 EL-Co-Fe4 EL-Co-Fe5 EL-Co 
IP [min] 10 10 10 10 10 40 
k.103 [min-1] 3,4 3,1 3,9 5,0 5,4 4,3 
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Graf 1 velmi názorně ilustruje zkrácení inhibiční periody při použití ferrocenu a 

jeho derivátů s elektrondonorními substituenty. Z původních 40 min. naměřených pro 

systém EL/Co = 375/1 klesla délka inhibiční periody na 10 minut. Všechny tyto 

systémy také vykazují stejný náběh oxidační reakce během prvních 40 minut měření. 

Po této době však dochází k výrazné diferenciaci reakčních rychlostí jednotlivých 

systémů. Zatímco systémy s 1,1’,2,2’,3,3’,4,4’-oktamethylferrocenem a 

dekamethylferrocenem si udržují svůj rychlý náběh, ostatní mají sklon spíše ke 

zpomalování. Nejrychlejší průběh oxidace ethyllinoleátu charakterizovaný rychlostní 

konstantou 5,4.10-3 min-1 vykazuje systém EL-Co-dekamethylferrocen. 

Výsledky měření pro systémy, kde jsou k ethyllinoleátu a kobaltu dávkovány 

deriváty s elektronakceptorními substituenty (acetylferrocen (AcFe); 1,1’-

dibenzoylferrocen (DBFe) a 1,1’-dikarbomethoxyferrocen (KarbFe)), uvádí graf 2 a 

tabulka 2. Pro srovnání je do výsledků opět zahrnut i systém EL/Co = 375/1. 

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

0 50 100 150 200

t [min]

ln
 (1

00
*[

EL
]t 

/ [
El

]0
)

EL-Co-AcFe   y = -0,005x + 4,7092

EL-Co-DBFe   y = -0,0048x + 4,672

EL-Co-KarbFe   y = -0,0054x + 4,761

EL-Co         y = -0,0043x + 4,8061

IP (EL-Co-KarbFe)

IP (EL-Co-AcFe)

IP (EL-Co-DBFe)

 
Graf 2. Závislost přirozeného logaritmu podílu koncentrací na čase pro systémy 
s deriváty ferrocenu s elektronakceptorními substituenty. 
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Tabulka 2. Délky inhibičních period a hodnoty rychlostních konstant z grafu 2. 

Systém EL-Co-AcFe EL-Co-DBFe EL-Co-KarbFe EL-Co 
IP [min] 20 15 25 40 
k.103 [min-1] 5,0 4,8 5,4 4,3 

 

Z grafu 2 a tabulky 2 vidíme, že kinetická data naměřená pro systémy 

obsahující deriváty ferrocenu s elektronakceptorními substituenty, jsou si navzájem 

velmi podobná. U všech systémů došlo ke zkrácení inhibiční periody z původních 40 

min. (EL/Co = 375/1) na 25 min. pro 1,1’-dikarbomethoxyferrocen, 20 min. pro 

acetylferrocen a 15 min. pro 1,1’-dibenzoylferrocen. Rovněž hodnoty rychlostních 

konstant stanovené pro systémy s deriváty jsou si velmi blízké a ve všech případech 

vyšší oproti samotnému kobaltu. Nejrychlejší náběh oxidační reakce vykazuje systém 

EL-Co-1,1’-dikarbomethoxyferrocen, s rychlostní konstantou 5,4.10-3 min-1. Poměrně 

vysokých reakčních rychlostí bylo dosaženo i v případě acetylferrocenu (k = 5,0.10-3 

min-1) a 1,1’-dibenzoylferrocenu (k = 4,8.10-3 min-1). Deriváty ferrocenu 

s elektronakceptorními substituenty se tedy jeví jako látky zesilující katalytické 

schopnosti kobaltu při oxidaci ethyllinoleátu. 

 

Aplikace zkoumaných systémů do oxidačně zasychajícího pojiva a sledování 
rychlosti zasychání pojiva měřením tvrdosti filmů na skle 

Zkoumané systémy byly po proměření kinetiky pomocí FTIR spektroskopie 

aplikovány do oxidačně zasychajícího pojiva. Dávkování jednotlivých sikativačních 

systémů bylo přepočteno z molárního poměru 375/1/5 na hmotnostní procenta, 

vztažená na sušinu pojiva (0,05 % hm. pro kobalt a 0,25 % hm. pro metallocenové 

komplexy). Připravené směsi pojiva se sikativy byly naneseny v tenké vrstvě na 

skleněnou desku. Průběžným měřením tvrdosti se sledovala rychlost zasychání 

nátěrů. 

Graf 3 znázorňuje časovou závislost relativní tvrdosti filmů obsahujících kobalt 

ve směsi s ferrocenem a jeho deriváty s elektrondonorními substituenty. Pro srovnání 

je uvedena časová závislost relativní tvrdosti filmu sikativovaného samotným 

kobaltem. Z grafu 3 vidíme, že nejlepší zasychací charakteristiky vykazuje film 

sikativovaný směsí kobaltu s ferrocenem. Dosažená hodnota tvrdosti (46,5 %) i 
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rychlost zasychání filmu poukazují na velmi vysokou účinnost tohoto sikativačního 

systému. Poměrně vysoké hodnoty tvrdosti poskytují i filmy sikativované samotným 

kobaltem (40,9 %) a směsí kobaltu s 1,1’-dimethylferrocenem (41,5 %). Průběh 

zasychání filmů obsahujících tyto systémy je ovšem značně pomalejší. Nátěry 

sikativované systémy Co+1,1’,2,2’,3,3’-hexamethylferrocen, Co+1,1’,2,2’,3,3’,4,4’-

oktamethylferrocen a Co+dekamethylferrocen vykazují zpočátku strmý náběh 

tvrdosti, avšak velmi rychle dochází ke zpomalování zasychání a hodnoty tvrdosti se 

ustalují na značně nižších hodnotách než u ostatních systémů. 
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Graf 3. Časová závislost relativní tvrdosti filmů sikativovaných směsí kobaltu 
s ferrocenem, resp. jeho deriváty s elektrondonorními substituenty. 

 

Výsledky měření tvrdosti filmů sikativovaných směsí kobaltu s deriváty 

ferrocenu s elektronakceptorními substituenty jsou uvedeny v grafu 4. Z grafu je 

patrné, že deriváty ferrocenu s elektronakceptorními substituenty výrazně urychlují 

zasychání nátěrového filmu. Počáteční nárůst tvrdosti je velmi rychlý. Během prvních 

30 dnů jsou hodnoty relativní tvrdosti filmů obsahujících deriváty ferrocenu téměř 

dvojnásobné oproti filmu sikativovaném samotným kobaltem. Poté dochází 
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k postupnému ustálení tvrdosti na hodnotách pohybujících se kolem 43 %. Film 

obsahující pouze kobalt dosahuje podobné tvrdosti až po 60 dnech měření (40,9 %). 
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Graf 4. Časová závislost relativní tvrdosti filmů sikativovaných směsí kobaltu 
s deriváty ferrocenu s elektronakceptorními substituenty. 

 

Závěr 

Deriváty ferrocenu s elektronakceptorními substituenty vykazují výrazný 

synergický efekt ve směsi s kobaltnatým sikativem při zasychání oxidačně 

zasychajícího pojiva. Tyto sloučeniny projevily výborné vlastnosti jak při měření 

kinetiky pomocí FTIR spektroskopie, tak při měření tvrdosti a budou tedy předmětem 

dalšího studia. 
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Summary 
 X-ray fluorescence spectrometry and X-ray diffraction analysis are 
nondestructed analytical methods  used for composition research of 
inorganic materials and their crystallic structure. Fillers (limestone, 
bentone, wollastonite)  and pigments (two kinds of zinc phosphates) were 
analysed by X-ray fluorescence spectrometry and X-ray powdered 
diffraction.  X-ray fluorescence spectrometry determined the contents of 
specific elements and X-ray diffraction determined structure of crystalline 
matter.  
Key words: X-ray fluorescence spectrometry, X-ray powdered diffraction, 
pigments and fillers analysis 
 
 

Úvod 

Rentgenová spektrální analýza (RXF, RFA), označovaná též jako 

fluorescenční a rentgenová difrakční fázová analýza (RXD) jsou nedestruktivní 

analytické metody vhodné pro sledování složení anorganických látek a jejich 

krystalické struktury. Plniva a pigmenty jsou látky anorganické povahy a jsou 

převážně krystalické. To umožňuje velmi dobře využít rentgenové metody pro jejich 

charakterizaci. Rentgenová fluorescenční analýza umožňuje stanovit prvkové 

složení, rentgenová difrakční analýza určuje strukturu látky v případě, že se jedná o 

látku krystalické povahy. 

 Interakce rentgenového záření s pevnými látkami je možno využít jak ke 

studiu jejich složení tak i ke studiu jejich krystalové struktury. Rentgenová difrakční 

analýza využívá jevu difrakce rentgenového záření na krystalech. Difrakce 

monochromatického rentgenového záření na práškových krystalických materiálech 

se využívá k identifikaci, případně kvantitativní analýze krystalických látek.  
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Rentgenová spektrální analýza umožňuje zjišťovat složení anorganických látek na 

základě buzení sekundárního rentgenového záření. Rentgenová spektrální analýza a 

rentgenová difrakční analýza patří mezi nedestruktivní analytické metody [1]. 

Výhodou rentgenových metod je relativní jednoduchost a rychlost stanovení. Velkou 

předností je, že se tuhé vzorky nemusí převádět do roztoku. Příprava vzorku 

k analýze je poměrně jednoduchá a spočívá v rozmělnění vzorku a jeho 

homogenizaci. Metodou rentgenové fluorescence lze stanovit všechny prvky 

periodické soustavy z výjimkou prvků lehčích než fluor. Rozsah stanovení se 

pohybuje od meze detekce (desetiny až jednotky ppm) do desítek procent.  

 

Princip experimentálních metod 

Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění o energii v rozsahu 0,11 – 100 

keV. Vlnová délka rentgenového záření se obecně pohybuje v rozmezí 0,012 - 12 

nm. V rentgenové fluorescenční analýze se využívají energie E = 0,11 – 60 keV což 

odpovídá vlnové délce λ = 11,3 – 0,02 nm (λ = 1,2398/E).  

Metody měření rentgenové  fluorescence: 

1. Metoda vnějšího standardu (kalibrační křivka získaná proměřením standardů 

známého složení). 

2. Metoda vnitřního standardu (přídavek prvku, který není ve vzorku obsažen, 

porovnávání intenzit charakteristické linie stanovovaného prvku a vnitřního 

standardu). Metoda vylučuje matriční efekty. 

3. Metoda dvojího ředění (proměření vzorku a standardu dvakrát, podruhé po 

naředění např. tetraboritanem lithným nebo sodným). 

4. Metoda standardního přídavku (přídavek známého množství stanovovaného prvku 

ke vzorku). 

5. Metoda základních parametrů (převedení naměřených intenzit záření na 

koncentrace pomocí matematických metod). 

RXD využívá jevu difrakce rentgenového záření na pravidelné mřížce 

krystalických látek. Při použití monochromatického rtg. záření na polykrystalických 

(práškových) látkách hovoříme o práškové rentgenové difraktometrii, která slouží 

zejména ke kvalitativní analýze, tj. identifikaci sloučenin. Rentgenová strukturní 
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krystalografie využívá difrakce rentgenového záření na monokrystalech s cílem úplné 

strukturní analýzy tj. zjištění poloh všech atomů v elementární buňce, určení 

meziatomových vzdáleností  a vazebných úhlů.  

 

Výsledky a diskuse 

Příprava vzorků: Z praktických zkušeností vyplývá, že největším zdrojem chyb 

v rentgenové analýze, zejména ve fluorescenční analýze je příprava vzorku. Přípravě 

vzorku je potřeba věnovat velkou pozornost. K měření můžeme použít vzorky: 

sypané, lisované, lisované s pojivem a tavené. Vzorky v roztoku lze měřit pouze na 

některých typech přístrojů. Výsledky fluorescenční analýzy jsou ovlivněny 

nehomogenitou vzorku (různé chemické složení, různé fázové složení, nestejná 

velikost částic, nerovnost povrchu vzorku). Vliv nehomogenity vzorku se projevuje 

nejvíce u sypaných vzorů, u vzorků lisovaných nebo lisovaných s pojivem (jako 

pojivo se užívá nejvíce celulóza) je potlačen efekt nerovnosti povrchu a efekt rozdílné 

zrnitosti. Vzorky tavené (jako tavivo se užívá nejvíce tetraboritan lithný nebo sodný) 

do formy perel nebo disků, mají potlačen mineralogický efekt (vliv fázového složení) 

a vlivy nerovnosti povrchu a rozdílné zrnitosti částic. Teplota tavení se pohybuje mezi 

1 000 – 1 300 °C, k ohřevu se využívá většinou vysokofrekvenční ohřev [2]. Ideální 

pro měření na rentgenovém difraktometru je zcela homogenní vzorek s velikostí 

částic mezi 1-50 µm a nevykazující preferovanou orientaci částic nebo napěťové 

deformace. Při velkých rozměrech částic se snižuje počet částic s vhodnou 

prostorovou orientací umožňujících difrakci (rozklad) rtg. záření dle Braggovy 

rovnice, což může mít za následek chybu v  měření intenzity difraktovaného záření. 

Homogenizace a rozmělnění se provádí většinou manuálně v achátové třecí misce, u 

stavebních materiálů nebo odpadů se používá elektrický mlýnek. V případě pigmentů 

nebo plniv určených pro výrobu nátěrových hmot, které jsou velmi jemné, stačí ručně 

rozdružit aglomeráty. 

Použité  přístroje: Difrakční fázová analýza byla prováděna na rentgenovém 

difraktometru Philips MPD 1880 za standardních aparaturních podmínek (viz tabulka 

1). Vyhodnocení difrakčních dat bylo provedeno použitím balíku programů X´Pert 

(X´Pert HighScore Plus Software version 2.1b a X´Pert Industry Software version 

1.1g). Identifikace byla provedena pomocí databáze difrakčních dat ICDD PDF2, 

obsahující asi 107 000 standardů. 



 

 277 
 

Tab 1. Experimentální podmínky RXD. 

Veličina Nastavení Veličina Nastavení 
pozice startu [°2Th.] 5,00 teplota měření [°C] 20,00 
pozice konce [°2Th.] 70,00 materiál anody Cu 
velikost kroku [°2Th.] 0,04 K-Alpha1 [Ĺ] 1,54060 
čas skenování kroku [s] 1,00 K-Alpha2 [Ĺ] 1,54443 
typ divergenční clony automatická K-A2 / K-A1 poměr 0,50000 
ozařovaná délka [mm] 10,00 napájení generátoru 30 mA, 40 kV 
velikost Sorel. clony [mm] 0,05 monochromátor krystalový 
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Obr. 1  Rentgenový difraktrometr Philips MPD 1880. 

Základními součástmi rentgenového difraktometru jsou: zdroj rentgenového 

záření, goniometr s detektorem a měřící a registrační zařízení. Monochromatizace 

rentgenového záření se provádí buď pomocí β-filtrů (absorbce β-záření) nebo je 

monochromatizace prováděna pomocí krystalového monochromátoru. 

Monochromátor je umístěn mezi vzorkem a detektorem.  

Rentgenová spektrální analýza byla provedena na rentgenovém spektrometru 

Philips PW 1404 (vlnově disperzní přístroj), vybaveným analytickým programem 

UniQuant umožňujícím semikvantitativní stanovení obsahu 74 prvků (od fluoru po 

uran) s udávanou nejistotou měření 5-10% využívající metodu základních parametrů 

založenou na Shermanově vztahu [3].  
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Obr. 1  Rentgenový spektrometr Philips PW 1404. 

Výsledky měření: Pro ověření vhodnosti rentgenových metod pro 

charakterizaci anorganických pigmentů byly zvoleny následující druhy komerčně 

dostupných lakařských surovin: dva druhy antikorozních pigmentů (syntetický 

fosforečnan zinečnatý), mikromletý vápenec, bentonit a wollastonit (přírodní produkty 

upravené mletím a tříděním) s následujícím značením v textu: 

Vzorek 1 – Zinc phosphate PZ 20 (SNCZ, Francie) 
Vzorek 2 – Kemolit 1025 (Wolkem, Indie) 
Vzorek 3 – Mikhart 2 (Provencale, Francie) 
Vzorek 4 – Bentonit B 70 (Keramost, Česká republika) 
Vzorek 5 -  Habicor Zn (Habich, Rakousko) 
  Na následujících obrázcích jsou uvedeny difraktogramy jednotlivých vzorků a 

v tabulce 2 je přehled všech krystalických fází nalezených ve vzorcích. Tabulky 3 až 

7 udávají obsahy prvků (přepočtených na oxidy) kvantifikovaných  rentgenovou 

fluorescencí a srovnaných s údaji, které výrobci výše uvedených pigmentů uvádějí na 

svých internetových stránkách a s údaji, které vyplývají z fázové analýzy na 

difraktometru. Vzorek 1 je tetrahydrát fosforečnanu zinečnatého, který obsahuje 

desetiny procenta vápníku, hořčíku a železa a setiny procenta chloridů. Na práškové 

difrakci byla identifikována přítomnost krystalického oxidu zinečnatého a tetrahydrátu 

fosforečnanu zinečnatého. Fázová analýza koresponduje s údaji výrobce (množství 

vázané krystalové vody), spektrální analýza díky vlastnostem softwaru, kterým jsou 
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výsledky zpracovány, je zatížena chybou, která se projevuje nezaregistrováním 

obsažené krystalové vody (výsledky jsou uvedeny na 100 %-ní sušinu). Po přepočtu 

tyto údaje odpovídají složení tetrahydrátu Zn3(PO4)2  vypočtenému z fázového 

složení. Vzorek 5, taktéž fosforečnan zinečnatý, není ničím znečištěn a na difrakci 

vykazuje přítomnost pouze oxidu zinečnatého a tetrahydrátu fosforečnanu 

zinečnatého, přestože dle údaje výrobce by se mělo jednat o dihydrát. Spektrální 

analýza opět nepostihla krystalovou vodu, a tutíž vypovídá pouze o množství 

znečišťujících látek (důležité jsou zejména chloridy a sírany) a obsahu účinné složky 

v přepočtu na sušinu. Typ zinkfosfátu je možné určit pouze difrakcí a nebo ještě lépe 

ztrátou sušením při 600 °C jak udává norma [4]. Ta rozlišuje tři typy pigmentu dle 

ztráty sušením (8,5-10 %, 10-13% a 13-16 %). Dle této normy je vzorek 1 třetí typ a 

vzorek 5 první typ. U vzorku 2 nalezla rentgenová fluorescence pouze vápník a 

křemík a rentgenová difrakce potvrdila přítomnost pouze jedné fáze a to 

parawollastonitu, což je metakřemičitan vápenatý. Vzorek 3 vykazuje na difrakci 

přítomnost pouze kalcitu (uhličitanu vápenatého) a rentgenová fluorescence 

potvrdila, že se jedná o velmi čistý vápenec. Vzorek 4 nezapře svůj přírodní původ a 

vykazuje na rentgenové fluorescenci obsah takřka všech prvků periodické tabulky. 

Z difraktogramu je vidět přítomnost několika krystalických fází ze skupiny silikátů 

s převládající fází montmorillonitu, tento vzorek jako jediný z analyzovaných vzorků 

má mírné amorfní pozadí. Opět se nepodařilo zachytit na rentgenové fluorescenci 

obsaženou krystalovou vodu. 

 

Tab. 2  Identifikace krystalické fáze rentgenovou difrakcí. 
Vzorek číslo Identifikované fázeA Ref. Kód Krystalická fáze 

1 Mg0,62Zn0,38Zn2(PO4)2·4H2O 
ZnO 

01-089-1562 
00-005-0664 

Hopeit (Mg-vým.) 
Zinková běloba 

2 CaSiO3 00-043-1460 Parawollastonit  
3 CaCO3 01-081-2027 Kalcit 

4 

Nax(Al,Mg)2Si4O10(OH)2·zH2O 
KAl2Si3AlO10(OH)2 
Al2Si2O5(OH)4 
TiO2 
SiO2 
FeCO3 

00-012-0204 
00-007-0025 
00-001-0527 
01-071-1168 
01-083-0539 
00-029-0696 

Montmorillonit 
Muscovit 
Kaolinit 
Anatas 
Křemen 
Siderit 

5 Zn3(PO4)2·4H2O 
ZnO 

00-033-1474 
00-005-0664 

Hopeit 
Zinková běloba 

___________________________________________________________________________ 
A Tučně vyznačena majoritní fáze 
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Tab. 3 Rentgenová spektrální analýza – vzorek 1. 

Složka Vzorek 1- RXF Údaje výrobce [5] Výpočet z fázového 
složení 

P2O5 35,7 % neudáno 33,7 %B/31,3 %C 
ZnO 63,0 % neudáno 58,6 %B/54,4 %C 

CaO 0,27 % neudáno - 
MgO 0,5 % neudáno - 
Fe2O3 0,32 % neudáno - 

Cl 0,03 % neudáno - 
K2O 0,013 % neudáno - 
MnO 0,037 % neudáno - 
BaO 0,044 % neudáno - 
PbO 0,042 % neudáno - 
H2O  0,00 % 15,7 % 7,7 %B/14,3 %C 

 

Obr.2  Difraktogram vzorek 1 – (ZF-PZ20). 
Tab.4 Rentgenová spektrální analýza – vzorek 2. 

Složka Vzorek 2 - RXF Údaje výrobce [6] Výpočet z fázového 
složení 

Al2O3 0,009 % 0,6 % - 
SiO2 50,0 % 49,52 % 52,55 % 
CaO 49,2 % 47,04 % 47,45 % 

Fe2O3 0,46 % 0,43 % - 
Cl 0,02 % 0,00 % - 

Na2O 0,015 % 0,02 % - 
K2O 0,009 % 0,11 % - 
MnO 0,34 % 0,29 % - 

___________________________________________________________________________ 
B dihydrát fosforečnanu zinečnatého 
C tetrahydrát fosforečnanu zinečnatého 
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Obr. 3 Difraktogram – vzorek 2 (Kemolit 1025). 

 

Obr. 4 Difraktogram – vzorek 3 (Mikhart 2). 

 

Tab. 5 Rentgenová spektrální analýza – vzorek 3. 

Složka Vzorek 3 - 
RXF 

Údaje 
výrobce [7]

Výpočet z fázového 
složení 

CaO 55,1 % 55,4 % 56 % 
MgO 0,34 % neudáno - 
SrO 0,02 % neudáno - 

Fe2O3 0,035 % neudáno - 
Cl 0,005 % neudáno - 
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Tab. 6 Rentgenová spektrální analýza – vzorek 3 –pokračování. 

K2O 0,009 % neudáno - 
Ztráta žíháním 44,5 %D 43,8 % - 

Nerozpustný zbytek v HCl - 0,1 % - 

 

Obr. 5 Difraktogram – vzorek 4 (Bentonit B 70). 

Tab. 7 Rentgenová spektrální analýza – vzorek 4. 

Složka Vzorek 4 - RXF Údaje výrobce [8] Výpočet z fázového 
složení E [9] 

P2O5 1,01 % 0,1 % - 
SiO2 53,3 % 50 - 57 % 43,77 % 
CaO 5,4 % 1,7 - 3,1 % 1,02 % 
MgO 3,97 % 2,5 - 3,5 % - 
SrO 0,016 % neudáno - 
TiO2 3,43 % 3,8 - 6,3 % - 

Fe2O3 14,0 % 8,9 -18,3 % - 
V2O5 0,06 % neudáno - 
Al2O3 15,8 % 15,7-17,3 % 18,57 % 
ZrO 0,052 % neudáno - 

Nb2O5 0,012 % neudáno - 
Cl 0,008 % neudáno - 

Na2O 1,25 % 0,1 – 0,4 % 1,13 % 
K2O 1,30 % 0,3 – 1,2 % - 
Li2O nelze stanovit 0,1 % - 
MnO 0,18 % neudáno - 
BaO 0,027 % neudáno - 
H2O 0,3 % 5,3 - 6,3 % 36 % 

___________________________________________________________________________ 
D zbytek do 100 % (obsah oxidu uhličitého + vlhkost) 
E Výrobcem zaručované fázové složení: 65-80 % montmorilonitu 
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Obr. 6. Difraktogram – vzorek 5 (Habicor Zn). 

 
Tab. 8  Rentgenová spektrální analýza – vzorek 5. 

Složka Vzorek 5 Údaje výrobce 
[10] 

Výpočet 
z fázového 

složení 
P2O5 35,9 % 26 – 27 % F 33,7 %G/31,3 %H 
ZnO 64,0 % 63,6 %F 58,6 %G/54,4 %H 

CaO 0,005 % - - 
Cl 0,009 % max. 0,05 % - 

SO4
2- 0,00 % max. 0,1 % - 

H2O  0,00 % max. 10 %I  7,7 %G/14,3 %H  
 

Závěr 

Rentgenová spektrální analýza a rentgenová prášková difrakční analýza jsou 

nedestruktivní analytické metody, které se vzájemně doplňují.  Pro analýzu pigmentů 

a plniv byla využita rtg fluorescence pracující metodou bez standardů, využívající 

software založeném na známých matematických vztazích.  Dosažená přesnost na 

úrovni 10 % je dostatečná, pro zpřesnění výsledků by bylo  nutné pracovat metodou 

standardního přídavku či vnějšího nebo vnitřního standardu. To je vhodné zejména 

___________________________________________________________________________ 
F ISO 6745:1990 Zinc Phosphate Pigments for Paints – Specifications and Methods of Test 
G dihydrát fosforečnanu zinečnatého 
H tetrahydrát fosforečnanu zinečnatého 
I vázaná voda reprezentovaná ztrátou žíháním při 600 °C 
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při rutinní kontrole např. surovin či výrobků, kdy je dostatečný počet vzorků. Při 

rentgenové fluorescenci je stanoven obsah jednotlivých prvků (od fluoru po uran) a to 

jak účinných tak i znečišťujících prvků, ale metoda neposkytuje žádné informace o 

tom, jak jsou prvky vzájemně uspořádány. Pro strukturní analýzu byla využita 

rentgenová prášková difrakce, která je schopna kvalitativně zachytit krystalické fáze 

a tím vzájemné vazby jednotlivých prvků. Kombinace obou rentgenových metod 

umožňuje vytvořit základní obraz o chemickém a strukturním uspořádání pigmentů či 

plniv. Pro vytvoření úplné charakteristiky pigmentu je třeba rentgenové metody 

doplnit o měření velikosti částic a analýzu vodorozpustných látek (pH a vodivost 

výluhu pigmentu) a absorpci oleje či vody (dle použití pigmentu).  
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VYBRANÉ INSTRUMENTÁLNÍ METODY KE ZJIŠTĚNÍ PŘÍTOMNOSTI 
POLYANILINU NA POVRCHU FERITŮ JAKO ANTIKOROZNÍCH 

PIGMENTŮ 
 

CHOISE INSTRUMENTAL METHODS FOR ASCERTAINING OF 
POLYANILINE PRESENT ON THE FERRITES SURFACE AS 

ANTICORROSIVE PIGMENTS 
 
Jitka Brodinováa, Jaroslav Stejskalb, Andréa Kalendováa  
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 
In scope of research were synthesized of pigment on the spinel base – ferrites with 
content of Zn, Mg  and Ca cations with both isometric and nonisometric form of 
primary particles. These pigments were surface – modified with electrically 
conductive polymer – polyaniline. The particles characterization and identification 
were carried out by electron microscope SEM, RTG, FTIR spectroscopy, XPS, 
conductivity was determined by a four – point van der Pauwn metod. Determined 
were also their physical - chemical properties essential for aplication into organic 
coatings. 
Key words: polyaniline, surface modification, infrared spectroscopy, anticorrosive 
pigment, conductivity 
 
 
Úvod 

K pokrývání povrchů  připravených feritů byla využita povrchová polymerace 

anilinu za vzniku polymerní vrstvy o tloušťce v rozmezí 100 – 300 nm.  V průběhu 

reakce byl pokryt nejen povrch pigmentů, ale také stěny reakční nádoby. V případě, 

že pigment byl do reakční směsi ponořen později, k vyloučení polyanilinu na povrchu 

pigmentu nedocházelo. Film vznikl pouze na tom pigmentu, který byl do reakční 

směsi ponořen od začátku samotné polymerace, nebo těsně po jejím zahájení. 
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Experimentalní část 

Rezistivita 

Samotné ferity nevykazovali prakticky žádnou vodivost (2x10-9  - 2x10 -12 Scm-1). 

Pokrytím povrchu feritu polyanilinem k nárůstu vodivosti došlo. Zjištěné 

experimentální hodnoty vodivostí feritů (pohybovaly se řádově v rozmezí 1x10-1 – 

1x10-3 Scm-1) potvrdily, že dochází k nanášení polyanilinu na pigmentové částice 

feritu3.  

 
Infračervená spektroskopie 

Přítomnost polyanilinu na povrchu ferirových částic lze identifikovat také pomocí 

spektrální metody FTIR, která nám umožňuje sledovat absorpční pásy 

charakteristických vibrací přítomných molekul určené svou polohou, intenzitou a 

tvarem. Typické skupiny protonovaného polyanilinu fosforečnanu byly zjištěny při 

1561 cm-1, 1483 a 1304cm-1,  které jsou zobrazeny na obrázku 1. Obsah polyanilinu 

fosforečnanu [hm.%] je znázorněn v každém spektru1.  Silné skupiny spekter feritu 

byly zjištěny při 551 a 430 cm-1. Píky feritu jsou viditelné dokonce i při vysokém 

obsahu polyanilinu. Protože hloubka proniknutí IČ záření je řádově v µm a  tloušťka 

pokrytí polyanilinem je mnohem vyšší lze usuzovat, že k pokrytí feritu polyanilinem 

došlo, ale nemusí být úplné.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Spektrum feritu ZnFe2O4 s různým obsahem polyanilinu fosforečnanu [hm.%]  
pro jednotlivá spektra. 

Ferit pokrytý PANi  
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Studium struktury pomocí SEM 
Rastrovací elektronová mikroskopie byla použita ke sledování struktury 

připravených vzorků. K získání zřetelných fotografií bylo odpařeno malé množství 

zlata na povrch vzorků. 

Uložená  zrnka polyanilinu na povrchu  feritových částic jsou viditelná až při jeho  

vyšším obsahu. Na snímku jsou vidět také agregáty feritových částic pohromadě 

s polyanilinem3. Přítomnost volně vzniklé sraženiny polyanilinu vedle polyanilinu 

vyloučeného na povrchu feritu nebyla na snímcích nalezena. To poukazuje na to, že 

vznik řetězců polyanilinu na povrchu částic je preferován nad jeho srážecí 

polymerací. Polyanilin vytvořil skoro souvislou vrstvu vodivého polymeru  na povrchu 

částic a  pokrývá povrchové defekty feritů, jako jsou póry a štěrbiny. 

 

  

Obr. 2 Obrázek SEM původního, povrchově neupraveného feritu při menším (vlevo) 
a větším  (vpravo) rozlišení. 
 

  

Obr. 3 Obrázek SEM feritu povrchově upraveného polyanilinem při menším (vlevo) a 
větším rozlišení (vpravo)2. 
 

 

c 

a 
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XPS 

Fotoelektronová spektroskopie je zaměřena  na charakterizování povrchů. 

Odhaluje chemické prvky, které jsou přítomny v povrchu a informuje nás o 

chemických vazbách, které existují mezi těmito prvky. Zpracování příslušných dat 

vede k dílčímu složení vzorku. 

Stupeň pokrytí je vyhodnocen metodou XPS pomocí sníženého signálu (tvar a 

intenzita) u atomu železa přítomného u připravených feritů (např. ZnFe2O4). Získaná 

data poskytují složení povrchu v procentech atomu. V případě, že množství 

polyanilinu je větší, stupeň pokrytí se zvýší, ale nikdy není úplné, což je zřejmé 

z přítomnosti železa Fe a zinku Zn na povrchu2. 

Výsledky spekter byly známkou, že povrchová oblast se skládá ze 

syntetizovaného materiálu – polyanilinu a připravené pigmenty byly pokryty 

v průměru  ze 65%. 

 

Závěr 

Přítomnost vyloučeného polyanilinu chemickou oxidací anilinu na povrchu 

připravených a následně testovaných pigmentů spinelového typu jako antikorozních 

pigmentů  bylo potvrzeno výše uvedenými dostupnými instrumentálními metodami. 
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OVĚŘOVÁNÍ ŽIVOTNOSTI HYDROFOBNÍCH IMPREGNACÍ 
SILIKÁTOVÝCH MATERIÁLŮ V ZÁVISLOSTI NA PŮSOBENÍ 

ZNEČIŠŤUJÍCÍCH SLOŽEK ATMOSFÉRY 
 

EXAMINATION OF HYDROPHOBIC IMPREGNATION LIFETIME OF 
SILICATE MATERIALS DEPENDING ON THE ATTACK OF ATMOSPHERIC 

POLLUTANTS  
 
Lubomír Mindoš  
SVÚOM s.r.o, Praha, Česká republika 
 

Summary 
Commonly used silicate materials are porous and hygroscopic. Higher 
water amount in the materials accelerates corrosion mechanisms and so 
material lifetime gets lower. Hydrophobic impregnation of silicate materials 
abates their absorbability and so it slows their degradation. Examination of 
the protective hydrophobic coatings lifetime exposed to the weathering is 
important in term of understanding to their protective efficiency in time in 
the real conditions.  
Keywords: hydrophobic impregnation, silicate materials, protective 
coatings degradation  

 
 
1.Úvod 

Převážná většina silikátových hmot, včetně betonu, je porézních a 

hydrofilních, tj.  navlhavých, resp. nasákavých pro vodu a vodné roztoky solí a 

kyselin. Pórovitost silikátových materiálů je variabilní a může se pohybovat od 

jednotek objemových procent, např. břidlice, mramor, až po desítky objemových 

procent, např. pískovec, pěnobeton, plynosilikát, lehčené omítkoviny apod. 

Hlavním agresivním činitelem pro všechny porézní silikátové materiály 

vystavené vnější atmosféře je voda, která se vlivem teploty může vyskytovat ve třech 

skupenstvích. Při zamrzání vody se zvyšuje objem o cca 10%, což na  navlhavé 

materiály působí značně destruktivně. Přítomnost vody umožňuje tvorbu směsných 

vodivých elektrolytů chloridových, síranových resp. dusičnanových, které stimulují a 

urychlují např. korozi ocelové výztuže v betonech. Z hlediska agresivního působení 

vody a vodných roztoků, které pronikají póry do objemu silikátových hmot, je žádoucí 

tento fyzikální děj omezovat využitím primárních a sekundárních opatření.  
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Obr.1 Typická povrchová struktura litého a 
vibrovaného betonu třídy C 30/37 – soustava 
pórů, 1 dílek stupnice odpovídá 105 µm 

Obr.2 Makroporézní vnitřní struktura 
plynosilikátového stavebního materiálu 
YTONG, 1 dílek stupnice odpovídá 175 µm 

 
K primárním opatřením patří např. výběr surovin v kombinaci s hutnícími 

operacemi, které poskytnou konečný produkt s velmi hutnou, nízkoporézní 

strukturou, nebo přídavek adimentů, které zajistí např. výrobu betonu s řízenou 

distribucí a velikostí pórů. Tato opatření se nejčastěji uplatňují ve stacionárních 

výrobnách. 

Mezi sekundární opatření patří zejména vytváření ochranných povlaků. 

Z hlediska propustnosti pro vodu lze ochranné povlaky rozdělit na dvě rozdílné 

kategorie. Do první lze zařadit ochranné povlaky nepropustné pro kapalnou vodu a  

zároveň s vysokým odporem pro difúzi vodní páry. Do druhé kategorie lze zařadit 

ochranné povlaky s velmi nízkou smáčivostí pro vodu. Tyto povlaky mají velmi malou 

tloušťku a silikátové materiály ošetřené těmito povlaky vykazují velmi nízký odpor pro 

difúzi vodní páry. Při aplikaci těchto ochranných povlaků mluvíme o hydrofobních 

impregnacích. 

Vytváření hydrofobních úprav metodou impregnace povrchových vrstev 

porézních silikátových hmot různými hydrofobizačními přípravky zejména na bázi 

silikonové chemie je ve stavebním průmyslu způsob velmi rozšířený a používaný pro 

svou dostupnost, jednoduchost a přijatelnou cenu.  

Hlavní ochranné působení kvalitně zhotovené hydrofobní impregnace 

silikátových materiálů spočívá v tom, že velmi tenký povlak, vytvořený na silikátovém 



 291

podkladu, je nesmáčivý pro vodu a vodné roztoky solí a kyselin, čímž je účinně 

bráněno pronikání těchto roztoků k povrchu a do objemu materiálu. Tak je např. 

oddáleno korozní napadání betonu, tvorba plísní na zavlhlých omítkách apod. 

Hydrofobní impregnace nebrání difúzi vodních par, čímž může beton 

vyrovnávat svou vnitřní vlhkost s atmosférickou vlhkostí, což je důležité zejména 

v zimním období. 

 

2.Degradace hydrofobních povlaků vystavených vnější atmosféře 

Ve vnějším atmosférickém prostředí se nachází celá řada prvků, sloučenin a 

energetických toků, které spolupůsobí destruktivně na různé typy ochranných vrstev, 

povlaků, nátěrů apod. [9]. 

Mezi hlavní faktory, které intenzivně působí na snižování životnosti rozličných 

povrchových úprav zhotovených z organických sloučenin, patří: 

• zvýšená koncentrace přízemního ozonu O3, tvoří se zejména fotolýzou NOx, SO2 a 

organických aerosolů 

• působení slunečního záření obsahujícího cca 6% podíl UV záření z celkové 

dopadající energie  

• výskyt vody ve všech skupenstvích a kyselých plynů NOx a SO2, tvoří se kyselé 

dešťové srážky 

• cyklické kolísání teploty    

 

Přítomnost ozonu má v procesu atmosférického stárnutí organických materiálů 

významnou roli [7,8]. Bylo např. zjištěno [1], že v přítomnosti ozonu probíhá 

degradační odštěpování chlorovodíku z polyvinylchloridu 200x rychleji než za pouhé 

přítomnosti vzduchu. Ozon působí jako iniciátor oxidace organických uhlovodíků 

podle reakčního schématu [2]: 

 
RH + O3 = ROi + HOOi 

přičemž vzniklé radikály se účastní dalších degradačních reakcí a konečnými 

produkty jsou příslušné alkoholy ROH [3]. Tvorba těchto sloučenin zvyšuje hydrofilitu 
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(smáčivost pro vodu) ochranné vrstvy, čímž je znehodnocována původní hydrofobní 

účinnost ochranné vrstvy. 

Také SO2 v atmosféře podléhá fotolýze [5,6], přičemž mohou probíhat reakce: 

SO2 + hν = SO2
i 

SO2
i + O2 = SO4 

SO4 + SO2 = 2 SO3 
SO4 + O2 = SO3 + O3 
SO3 + H2O = H2SO4 

Za přítomnosti organických nasycených uhlovodíků může probíhat degradační 

reakce typu: 

SO2
i + RH = RSO2H 

 
kde tvorba sulfonylových derivátů typu RSO2H bude ovlivňovat smáčivost pro vodu a 

vodné roztoky solí a kyselin. A tak původně nesmáčivá ochranná vrstva  bude  

postupně narušována a přeměňována ve vrstvu dobře smáčivou vůči vodě a vodným 

roztokům solí. 

Při fotolýze NO2 za přítomnosti vlhkosti a ostatních složek atmosféry vzniká 

atomární kyslík [4], který energicky degraduje organickou molekulu za vzniku volných 

radikálů, které dále podléhají chemickým reakcím:  

RH + O = Ri + HOi 
HOi + RH = Ri +H2O 
Ri + O2 = R-O-Oi                            
R-O-Oi + O2 = ROi + O3                
ROi + RH = ROH + Ri                  

 
Ozon a tvořící se nízkomolekulární peroxidy mohu iniciovat degradaci 

polymerů i za nepřítomnosti světla, např. uvnitř pórů silikátů. Tvorba sloučenin typu 

ROH bude opět působit ve smyslu zvýšení hydrofility čili snížení původní hydrofobity 

ochranné vrstvy. 

Z uvedeného lze usoudit, že degradační působení vnější atmosféry na 

organické povlaky je kombinované, komplexní, trvá neustále a je velmi variabilní 

v závislosti na ročním období, denním cyklu a zejména na stupni industrializace 

společnosti. V závislosti na různém složení organické báze hydrofobních impregnací 

(déle jen HFI) dochází nutně k rozdílné rychlosti degradace ochranných povlaků 

vystavených působení vnější atmosféry. 
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V současnosti nebyla dosud provedena práce, která by ověřila životnost 

hydrofobních impregnací ve vztahu k  agresivnímu působení atmosféry zejména 

v městských a průmyslových aglomeracích. 

 

3. Experimentální část 

Stanovení jakosti HFI se provádí nejčastěji metodou odečtu poklesu vodní 

hladiny z  Karstenovy trubice a také měřením úhlu smáčení vodní kapky na 

hydrofobizovaném povrchu. Stanovení z úhlu smáčení vody se řadí k metodám 

laboratorním a diferenciálním, které v celé šíři proces pronikání vody do 

hydrofobizované silikátové matrice nemohou postihnout. Tyto metody mají v mnoha 

případech pouze hodnotu orientační.  

Stanovení pomocí poklesu hladiny vody v  Karstenově trubici využívá 

hydrostatického tlaku vodního sloupce, který v mnoha případech v reálných 

podmínkách není dosažen. Proto i tato metoda může podávat nepřesné informace o 

jakosti hydrofobní impregnace silikátových materiálů. 

 

3.1 Zkušební metodika pro stanovení jakosti HFI 

Pro ověřování životnosti HFI vystavených reálným atmosférickým podmínkám 

byl  ve SVÚOM s.r.o. vyvinut zkušební přístroj pod označením HFB-1 a ověřena 

zkušební metodika pro stanovení jakosti HFI. Zkušební přístroj i zkušební metodika 

plně respektují německý předpis ZTV SIB 90, který je platný pro ověřování jakosti 

HFI u betonových podkladů v dopravním stavitelství. Zkušební metodika byla také 

převzata do TP 121 – Zkušební a diagnostické postupy pro mosty a ostatní 

konstrukce PK, postup Z.XII. 

Stanovení jakosti HFI je založeno na principu měření elektrické vodivosti. 

Zkušební napětí o velikosti ± 700 mV, frekvenci 20 Hz, střída 1:1, je přivedeno 

pomocí zkušební sondy (2 rovnoběžné mokré elektrody) o definované velikosti a 

vzájemném uspořádání a definovaném složení elektrolytu na povrch 

hydrofobizovaného materiálu. Zkušebním roztokem je vodná disperze jemného 

hydroxidu vápenatého. Doba měření je 90 minut. 
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Výsledkem stanovení je měření změn elektrických veličin v čase, které jsou 

funkcí četnosti a velikosti poruch v hydrofobizovaném povrchu. Značná rozlišovací 

schopnost měření  je dána tím, že i miniaturní množství zkušebního roztoku 

proniklého ochranným povlakem vyvolá dostatečnou odezvu přístroje, indikovanou a 

snadno odečitatelnou z displeje. Z naměřených dat lze sestavit grafickou závislost, 

která je charakteristická pro jakost hydrofobní impregnace. Zkušební postup je 

nedestruktivní a lze jej kdykoliv zopakovat.  

 

3.2 Atmosférická zkušební stanice pro testování zkušebních HFI 

Mechanizmy stárnutí ochranných hydrofobních povlaků v reálných 

podmínkách jsou ovlivňovány mnoha vzájemně působícími faktory, které není možné 

plně simulovat v podmínkách laboratoře. Proto byla zhotovena atmosférická 

zkušební stanice s kapacitou pro 100 zkušebních betonových vzorků opatřených 

různými hydrofobními impregnacemi. 

Environmentální charakteristiky atmosférické zkušební stanice v roce 2004: 

orientace exponované plochy jiho-jiho-západ, sklon zkušebních vzorků k horizontále 

60°, umístění Praha 7, průměrná roční teplota 9,6 °C, průměrná relativní vlhkost 

vzduchu 72%, celková dávka slunečního záření 706 kJ·cm-2, celkem 460 mm 

dešťových srážek za rok,  průměrné pH dešťových srážek 5,8 , průměrná roční 

koncentrace plynů : SO2 - 8,7 µg·m-3, NO2 – 35 µg·m-3, O3 – 41 µg·m-3. 

 

3.3 Zhotovení zkušebních betonových vzorků 

Pro reprodukovatelné měření jakosti hydrofobní impregnace byly zhotoveny zkušební 

vzorky z betonové matrice, která odpovídá reálným podmínkám. Z tohoto důvodu 

byla navázána odborná spolupráce s významným výrobcem transportních betonů 

TBG Metrostav, Praha 8. Receptury byly technologem nastaveny pro přípravu litých 

samozhutnitelných betonů pevnostní třídy C30/37 dle ČSN EN 206-1 v podmínkách 

laboratorní přípravy. Typické parametry zhotovených zkušebních betonových vzorků: 

• rozměry: 150 x 150 x 30 mm,  

• vodní součinitel dosažený při přípravě betonové směsi ws = 0,35, 
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• přesnost dávkování jednotlivých komponent betonové směsi lepší než 0,1 hm.%, 

• hydratace betonových vzorků ve 100% relativní vlhkosti po dobu 30 dní, 

• zrání betonových vzorků na volné atmosféře po dobu 40 dní. 

 

3.4 Hydrofobní impregnace zkušebních betonových vzorků 

Vyzrálé betonové vzorky byly impregnovány hydrofobními přípravky v souladu 

s technickými a bezpečnostními listy výrobce. Bylo zhotoveno šest sérií ( 0,1,2,3,4,5) 

po 20 zkušebních impregnacích (A – T). Série 1-5 byly vystaveny na atmosférickou 

stanici, u nulté série byla stanovena jakost HFI bez expozice na povětrnosti. 

 

Tab.1 Složení a koncentrace použitých hydrofobních přípravků ** 

Hydrofobní 
impregnace Složení, rozpouštědlo, koncentrace účinné složky 

A Methylsilanolát draselný, 15% vodný roztok 

B Oktyltriethoxysilan, 80% thixotropní emulze ve vodě  

C Vodní modifikovaná disperze akryl-urethanových polymerů 

D Vodní emulze polymerních siloxanů a alkoxysiloxanů 

E Neuvedený prostředek, 5% roztok v benzinu 

F Neuvedený prostředek, 85% roztok v isopropylalkoholu 

G Kationaktivní 8,5% vodní disperze fluorovaného surfaktantu 

H Kationaktivní 8,5% vodní disperze fluorovaného surfaktantu 

CH Silikonová pryskyřice, 3% v alifatickém rozpouštědle 

I Fluorovaný akrylpolymer, 2% ve fluorovaném rozpouštědle 

J Siloxanová pryskyřice, 5% roztok v benzinu 

K Silan-siloxanová báze, dispergovaná ve vodě 

L Polymethylsiloxanová pryskyřice, 7% roztok v  benzinu 

M Oligomerní siloxan, < 50% roztok v benzinu 

N Neuvedený prostředek,  19 % v roztoku 5% terpentýn + další 
rozpouštědla 

O Oligomerní siloxany 5% roztok v technickém benzinu 

P Neuvedený prostředek, 5% roztok v lakovém benzínu 

R Methyltriethoxysilan, 10% roztok v denaturovaném ethanolu 
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S Fluorovaný polymer, 5% v roztoku benzinu 

T Fluorovaný polymer, 5% disperze v roztoku benzin + 
methylethylketon 

** údaje o složení a koncentracích účinných složek byly vybrány z technických a  
bezpečnostních listů. V některých případech však ani tyto závazné dokumenty 
neobsahovaly základní minimum o složení nabízených hydrofobních prostředcích. 
 
 
4. Výsledky a diskuze 
 
Tab.2 Stanovení jakosti hydrofobní impregnace pro nultou sérii vzorků. 

Jakost HFI vyjádřená v mV při působení mokré elektrody v čase: Označení 
vzorku 1 minuta 5 minut 15 minut 30 minut 60 minut 90 minut 

A0 118 195 214 227 246 261 

B0 137 139 174 176 177 180 

C0 698 777 863 929 1014 1078 

D0 68 102 157 205 267 308 

E0 108 159 201 236 272 289 

F0 85 102 115 123 132 137 

G0 597 697 757 810 861 902 

H0 515 732 766 829 893 949 

CH0 59 83 146 233 317 345 

I0 384 414 445 471 503 526 

J0 14 21 32 43 55 62 

K0 153 215 274 315 345 361 

L0 17 24 34 45 58 68 

M0 16 25 35 42 50 55 

N0 10 18 23 27 38 41 

O0 30 37 44 49 56 60 

P0 157 188 207 224 250 268 

R0 30 36 49 59 76 90 

S0 25 36 46 53 65 80 

T0 148 175 203 228 257 279 
Dle zkušební metodiky (Příloha Z.XII k TP 121) se za vyhovující jakost hydrofobní 
impregnace považuje stav, kdy celková naměřená hodnota vodivosti v době měření 
90 minut nepřekročí 300 mV. 
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Tab. 3 Stanovení jakosti hydrofobní impregnace pro 3. sérii vzorků po 364 denní 
expozici na atmosférické stanici. 

Jakost HFI vyjádřená v mV při působení mokré elektrody v čase: Označení 
vzorku 1 minuta 5 minut 15 minut 30 minut 60 minut 90 minut 

A3 522 593 638 670 708 755 

B3 32 44 59 74 80 83 

C3 579 651 710 745 776 801 

D3 424 506 574 620 664 699 

E3 344 371 403 433 456 477 

F3 447 501 545 579 611 646 

G3 373 445 530 592 653 701 

H3 389 446 511 557 604 661 

CH3 299 352 395 441 477 494 

I3 493 544 576 658 683 697 

J3 438 477 500 534 544 568 

K3 440 488 521 552 584 605 

L3 331 366 392 424 450 469 

M3 413 463 505 526 542 570 

N3 564 593 630 650 677 696 

O3 359 387 402 417 430 442 

P3 341 370 403 419 438 446 

R3 269 305 324 336 348 357 

S3 391 464 578 589 602 612 

T3 511 547 567 577 585 593 
Dle zkušební metodiky (Příloha Z.XII k TP 121) se za vyhovující jakost hydrofobní 
impregnace považuje stav, kdy celková naměřená hodnota vodivosti v době měření 90 minut 
nepřekročí 300 mV. 
 

  
Obr.3,4  Rozdílná navlhavost podkladu vlivem rozdílné degradace hydrofobních povlaků 
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Typické křivky při stanovení jakosti hydrofobní impregnace exponovaných povlaků
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Z dosažených výsledků je zřejmé, že z testovaných 20 přípravků, které jsou 

určeny pro hydrofobní impregnace ve stavebním sektoru, již na počátku 

experimentu jich 7 mělo nevyhovující jakost hydrofobní impregnace dle použité 

zkušení metodiky. Po roční expozici z 20 testovaných přípravků jich plných 19 

nevyhovělo. Experimentálně bylo ověřeno, že degradační působení vnější 

atmosféry na hydrofobní povlaky je podstatně intenzivnější, než je tomu u 

ochranných povlaků používaných např. k protikorozní ochraně ocelových 

konstrukcí. Hydrofobní povlaky se vyznačují velmi malou tloušťkou ochranné 

vrstvy a jsou aplikovány zejména na silikátové podklady, které se vyznačují 

vysokou mírou členitosti, pórovitosti, drsnosti, nasákavosti a tedy i vyšším měrným 

povrchem ve srovnání s kompaktními ocelovými povrchy. 

 

5. Závěr 

Expozice hydrofobních impregnací na atmosférické zkušební stanici se 

ukázala jako vhodná zkušební metoda pro kvalitní prověření účinnosti a životnosti 

širokého spektra hydrofobních impregnací, které se používají ve stavebním sektoru 

na území ČR.  
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Bylo zjištěno, že převážná většina použitých hydrofobních přípravků v  

reálných podmínkách atmosférické expozice poměrně rychle ztrácí účinnost chránit 

betonové materiály před pronikáním kapalné vody. Proto byly v rámci řešení úkolu 

zavedeny reimpregnační postupy s následnou expozicí v atmosférických 

podmínkách. Tento program bude postupně vyhodnocován v následujících obdobích.  

 

Zpracováno v rámci řešení VZ MSM 2579478701 
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NOVÝ TÓNOVACÍ SYSTÉM RALSTON 
 

NEW TINTING SYSTEM RALSTON 
 
Alex Bosma, Kamil Klíč 
Ralston Colour Systems B.V., Zwolle, NL, Thorson Chemical Praha s.r.o. 

 
Summary 

Vzhledem k technickému rozvoji, změnám na trhu a legislativě vztahující 
se k životnímu prostředí, Ralston přinese na trh kompletně nový tónovací 
systém k zajištění současných i budoucích požadavků na tónování 
dekorativních barev. 
Company Ralston developed and will bring to the market completely new 
tinting system. This new system is in compliance with current and future 
requirements for tinting decorative paints, and is the answer to new 
technical development, European legislative regulations, enviromental 
development and changes on the market place. 
Key words: tinting system, decorative paints, legislative 

 
 
Představení Van Wijhe Verf – mateřská společnost 

V odvětví, ve kterém dominují multinacionální chemické koncerny, jde Van 

Wijhe Verf svou vlastní cestou jako nezávislá holandská firma. Někdy přímo, jindy 

oklikou, ale vždy směřujíc k vytčenému cíli. Naším cílem je vývoj a výroba 

dekorativních a ochranných nátěrových hmot a konceptů, které zřetelně nabízí 

definovanou přidanou hodnotu. Ale ne samoúčelně. Pokud je to nezbytné jsme 

připraveni akceptovat změny ve prospěch našich zaměstnanců, životního prostředí 

nebo společnosti. A to je důvod, proč musíme zůstat flexibilní. 

 

Vývoj, výzkum a životní prostředí 

Van Wijhe Verf disponuje moderní, dobře vybavenou laboratoří, ve které 20 

zaměstnanců denně pracuje na vývoji nových produktů a jejich inovaci. Aktivně se 

účastníme mezinárodního programu Coatings Care a obětavě pracujeme na systému 

integrované péče pro odpovědnou a ohleduplnou výrobu, distribuci a zpracování 

nátěrových hmot. Jsme držitelem certifikátu ISO 2001. 
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Firma Ralston Coatings je divizí Van Wijhe Verf. Jde o globálně aktivního výrobce 

nátěrových hmot se širokou distribuční sítí a mezinárodním zastoupením. Chceme si 

udržet naši nezávislou pozici a proto musíme být efektivní. Vypracovali jsme proto 

náš vlastní tónovací systém, který nás vymezuje od ostatních dodavatelů a který 

redukuje náš celý sortiment na pouhé dvě báze na jeden produkt.  

V kombinaci s našimi inovativními oddělenými barevnými řadami to ve 

výsledku znamenalo nepoměrně širší barevný rozsah a lepší barevnou kvalitu. 

Ralston dodává dekorativní stavební báze pro profesionální spotřebitele téměř ve 

všech kontinentech, vždy s osobní péčí o klienta.   

Vyvíjíme a vyrábíme kompletní sortiment profesionálních nátěrových hmot na 

rozličné materiály a povrchy, pro vnitřní i vnější použití. Naše síla spočívá ve 

schopnosti rychle aplikovat nové vědeckotechnické poznatky. Z tohoto důvodu mají 

stavební, ochranné a průmyslové NH silnou pozici na kritickém domácím trhu. Díky 

intenzivní spolupráci s vedením firmy a našimi odběrateli se výzkumnému a 

vývojovému týmu daří vyvíjet nové a lepší produkty. Barvy, se kterými malíři a 

natěrači rádi pracují a které poskytují optimální výsledky! 

 

Současný tónovací systém Ralston 

Tónovací systém vyvinutý firmou Ralston v polovině 80 let je dobře znám po 

celém světě. Systém je založen na oddělených řadách kolorantů (alkydových a 

akrylátových) a dvou bázích pro jednotlivý výrobek. Tento systém je aplikován jak ve 

vlastní výrobě Ralston, tak u našich distributorů v menším měřítku ale na základě 

stejných principů. Tónovací systém zahrnuje barevné formulace známých i méně 

známých systémů barevnic, přirozeně zahrnují takové jako je RAL, RAL Design 

System a NCS. 

Firma Ralston rovněž vyvinula a představila svou vlastní barevnici, která 

splňuje většinu barevných přání a nároků. Barevný vějíř „Inspirace“ zahrnuje cca 

1500 odstínů pro vnitřní i venkovní použití ve třech kategoriích: jasná, pastelová a 

šedá.  
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Co znamená tónování 

• tónování představuje výrobu barev v požadovaném odstínu v libovolném množství 

přidáním kolorantu do báze v předdefinovaných formulacích na určeném místě a 

v určitém čase 

• je zaměřeno na management logistiky a skladování 

 

Ralston tónovací systém 

• přesunuje proces barvení z továrny k distributorovi prostřednictvím jednotného 

systému 

• umožňuje výběr barevného odstínu na poslední chvíli, na nejvhodnějším místě a 

v požadovaném množství 

• reprodukuje barvy přesně díky definovaným kolorantům 

• snižuje náklady na skladování díky dvěma bázím na produkt 

• báze je jádrem celého systému. Tónovací systém je vyvinut na základě základních 

barev místních výrobců 

 

Dvě základní báze 

Od počátku vývoje tónovacího systému se Ralston rozhodl pro dvě báze, což 

rezultovalo v v mnoholetou zkušenost, zakládajíc světový standard, na jejímž 

základě stále více dodavatelů tónovacích systémů volí tento princip. 

• základem systému je jedna transparentní a jedna bílá báze, vyráběné místním 

výrobcem 

• základní barvy (báze) jsou nositelem základních vlastností produktu. S Ralstonem 

jsou vlastnosti báze transformovány do výsledného barevného produktu, 

s odhledem na místní požadavky a okolnosti trhu 

 

Koloranty jsou vhodné jak pro aplikaci in-plant, tak pro PM, použitím stejných 

pigmentů jsou barvy vždy stejné, ať jsou vyrobeny na tónovacích strojích nebo ve 

velkoobjemových automatech. 
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 ve větším měřítku poskytuje tónovací systém efektivní výrobu – přesně 

reprodukovatené šarže bez větších zbytků   

 podstatnou součástí systému jsou koloranty, oddělená řada kolorantů pro vodou 

ředitelné a rozpouštědlové nátěrové hmoty 

 

Koloranty s tolerancí barevné síly menší než 0,5 obj.% poskytují stálou 

profesionální kvalitu. Jsou formulovány tak, aby zaručovali co nejširší kompatibilitu a 

nejlepší reprodukovatelnost.  

V každé sérii může být vybráno několik modulů k vytvoření na míru šitého 

výběru kolorantů s odpovídajícím barevným rozsahem díky jednoznačným 

charakteristickým rysům jednotlivých kolorantů.   

 

Nový tónovací systém Ralston 

Důležité faktory působící na trendy vývoje tónovacích systémů: 

1. Technický vývoj 

a. Vývoj nových pigmentů  

 Nové pigmenty zlepšují výkonnost barevného systému co do rozsahu  

 Nové pigmenty zlepšují UV stabilitu 

b. Vývoj nových nosičů 

 Lepší kompatibilita vodou ředitelných i rozpouštědlových systémů 

2. Vývoj trhu  

a. Trend směřující k vodou ředitelným systémům 

b. Zvyšující se poptávka po jasných barvách u venkovních aplikací   

c. Požadavek na flexibilní počet základních barev (bází) 

d. Zvyšující se informovanost o problematice životního prostředí a zdraví 

3. Legislativní změny v EU - Snížení VOC v roce 2010 

 Většina vodou ředitelných produktů smí obsahovat max. 30 g/l* VOC 

 Současná řada AQ přidává max. 40 g/l VOC 
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 Většina rozpouštědlových produktů smí obsahovat max. 300 g/l* VOC 

 Současná ALK řada  přidává max. 70 g/l VOC 

*Zdroj: Direktiva 2004/42/ce Evropského parlamentu a evropské rady z 21-04-2004 

 

Řešení firmy Ralston 

Vzhledem k technickému rozvoji, změnám na trhu a legislativě vztahující se k 

životnímu prostředí, přinese Ralston na trh kompletně nový tónovací systém  k 

zajištění současných i budoucích požadavků na tónování dekorativních barev. 

 

Vlastnosti nového tónovacího systému 

1. Nový tónovací systém vychází z 12 kolorantů 

 Vhodný jak pro vodou ředitelné, tak rozpouštědlové barvy 

 Možnost použití různého počtu bází 

2. Modulární systém 

 Standard 

 Vysoká kvalita 

 Malá množství (< 1 litr) 

3. Bez obsahu VOC 

4. Přehled použitých barevných pigmentů 

    AQ ALK NEW 
    series series series 
P.W. 6 white X X X 
P.Y. 74 org. yellow X X X 
P.O. 5 org. orange X X   
P.O. 67 org. orange     X 
P.R. 112 org. red X X X 
P.V. 19 org. violet X X   
P.R. 122 magenta     X 
P.V. 23 blue violet X X X 
P.B. 15:3 phtal. blue X X X 
P.G. 7 phtal. green X X X 
P.G. 17 ox. green X X   
mixed raw umber     X 
P.Y. 42 ox. yellow X X X 
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P.R. 101 ox. red X X X 
P.Bk  7 black X X X 
P.Y. 53 nickel yellow X     
P.Y. 184 bism. vanad.     X 
P.Y. 42 ox. orange X     
P.O. 73 HP orange     X 
P.R. 101 ox. orange X     
P.R. 254 HP red     X 

 
5. Velký barevný rozsah 

 Vybráním dobře vyvážené řady moderních pigmentů, obsahující 12 

kolorantů je dosaženo maximálního barevného rozsahu 

 12 základních kolorantů lze rozšířit o 3 další koloranty na bázi  brilantních, 

vysoce stálých pigmentů. Ty potom je možno použít v  případech, kdy je 

rozhodující brilance a stálost na světle a v povětrnosti, a  kdy je zákazník 

ochoten toto ocenit i vyšší cenou 

6. Vysoká kryvost 

 Díky optimálnímu obsahu pigmentu a vynikající kompatibilitě nosiče lze 

dosáhnou výborné kryvosti 

7. Vynikající UV stabilita  rovněž u jasných žlutí a červení 

 Odpovědí na zvyšující se poptávku po jasných barvách s dobrou odolností 

vůči UV záření je nová řada kolorantů 

8. Vynikající kompatibilita jak ve  vodou ředitelných tak rozpouštědlových barvách 

 Využitím nejnovějších vědeckých poznatků vyvinul Ralston řadu kolorantů 

s vynikající kompatibilitou jak ve vodou ředitelných, tak rozpouštědlových 

stavebních barvách (10-15%) 

9. Zákazníkovy báze slouží jako základ pro vzorování 

 K přesnému vystižení předlohy je  zákazníkova bílá báze standardem pro 

vytvoření přesných, na míru střižených receptur 

 Další, na míru vyrobené koloranty mohou být zapracovány do tónovacího 

systému 

 Specielní koloranty mohou být přidány do systému při zachování 

veškerého servisu 
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10. Vyváženost nákladů na logistiku a tónování 

 V závislosti na okolnostech může být počet bází variabilní  

a) 2 báze pro maximální úsporu nákladů na logistiku 

b) Více bází pro snížení přímých nákladů na tónování 

11. Vyhovuje legislativě EC 2010, které předpokládá snižování obsahu VOC 

v barvách (Direktiva 2004/42/ce Evropského parlamentu a evropské rady z 21-04-

2004) 

Nový systém bude k dispozici v 1. čtvrtletí 2007. 

 

Reference 

 Van Wijhe Paint používá tónovací systém Ralston jak v tovární výrobě, tak v 

PM zahrnujících > 500 strojů na holandském trhu. Největší holandský 

nezávislý výrobce barev. 

 Španělský výrobce barev se stal  č.2  na trhu v PM s 500 tónovacími stroji 

během 6 let, díky použití tónovacího systému Ralston  

 Jeden z největších řeckých zákazníků se stal během 6 let č 1. na trhu v PM s 

více než 800 tónovacími stroji 

 Přední asijská firma používá systém Ralston v Thajsku s růstem 40% ročně. V 

současnosti má 120 strojů. 

 

Jak dál?  Další kroky naší spolupráce 

Technická spolupráce 

 Analýza báze v laboratořích Ralston 

Obchodní spolupráce 

 Vypracování plánu, jak by Vás Ralston mohl podpořit vaše marketingové 

aktivity tónovacího systému 
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Kontakt: 

 Ralston Colour Systems B.V. 

P.O.Box 205, 8000 AE Zwolle  

Russenweg 14, 8041 AL Zwolle 

The Netherlands 

 T +31.38.4291100 

 F +31.38.4232099  

 E info@ralstoncolour.com 

 I  www.ralstoncolour.com 
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BAREVNÝ SYSTÉM NCS 
NÁSTROJ PRO PŘESNOU, RYCHLOU  A JEDNOZNAČNOU KOMUNIKACI O 

BARVÁCH 
 

NCS COLOUR SYSTEM 
TOOL FOR FAST, PRECISE AND UNIQUE COLOUR COMMUNICATION 

 
Mikael Johansson, Karel Sýkora 
Scandinavian Colour Institute, Stockholm, Thorson Chemical Praha s.r.o. 
 

Summary 
In this paper is explained, that NCS colour system is based on visual 
colour perception. The principles of NCS colour coordinates are explained. 
Branches of human activities, where is NCS suitable tool are mentioned.  
Key words: color, NCS colour system, colour coordinates 
V článku je uvedeno, že NCS barevný systém vychází z vizuálního 
vnímáni barev. Je vysvětlen princip NCS barevných souřadnic, a stručně 
uvedeny obory činnosti, kde lze NCS barevný systém používat jako 
vhodný pracovní nástroj. 

 
 
Úvod 

Barva je to co vidíme, je to subjektivní vizuální vjem. Ve skutečnosti vše co 

máme ve svém zorném poli má svoji barvu. Naše barevné vnímání nám dává 

možnost nejen identifikovat objekty vidění, ale také  posoudit jejich kvalitu. Rozdíl 

mezi černobílým a barevným viděním je možné demonstrovat například na 

černobílých a barevných fotografiích v dokladech.  Černobílá fotografie postačuje 

k identifikaci člověka, barevná však řekne víc o něm i o jeho oblečení. 

V dávnověku, mnohem dříve než průmysl začal vyrábět barvy, pigmenty 

apod., dostal člověk od přírody svoje barevné vidění, aby přežil v přírodě. Pomocí 

barev mohl identifikovat potravu, najít oheň, včas rozpoznat nebezpečná zvířata. 

Tato prastará schopnost člověka vnímat barvy neztratila svoji životní důležitost 

dodnes – rychlé a spolehlivé rozpoznání barev na semaforu na křižovatce je 

v současné době stejně důležité pro přežití, jako rozpoznání barev na praporu 

nepřítele ve středověku nebo zpozorování nebezpečného zvířete v pravěku. 
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Naše lidská schopnost vidět barvy je jediným důvodem, proč průmysl vyrábí barevné 

produkty. 

Průmyslově orientovaný způsob identifikace barev vychází z jednotlivých 

pigmentů, jejich míchání, vychází dále z různých přístrojů, vlnových délek, různých 

vzorců a fyzikálních zákonů apod. Je ale vhodný prakticky pouze pro techniky a 

výrobní podniky. 

Naproti tomu uživatelsky orientovaný způsob komunikace o barvách je vhodný 

pro pracovníky z nejrůznějších oborů jako jsou např. architekti, desinatéři, natěrači, 

módní návrháři i jejich zákazníci. A takto postavený systém je aplikovatelný i pro 

všechny druhy materiálů. Při tom je nutné neustále mít na paměti, že podle 

dlouhodobých a důkladných výzkumů je člověk schopen rozlišit svýma očima až 10 

miliónů odstínů. 

V moři 10 miliónů odstínů bychom byli bez spolehlivého navigačního systému 

ztraceni. Tato skutečnost byla důvodem, proč byl vyvinut NCS  jako barevný systém.  

Na vývoji NCS – NATURAL COLOUR SYSTEM® se podílel tým různých 

specialistů jako např. psychologů, lékařů, chemiků, architektů, desinatérů a dalších. 

Výzkum byl financován spoluprací vlády (granty), barvářského průmyslu, obchodních 

organizací i odborných organizací. Výsledkem byl NCS barevný systém postavený 

na základní zásadě: organizovat a definovat barvy tak, jak je vidíme. 

 

Barevný systém NCS je postaven na dvou základních postulátech: 

1. Bylo zjištěno, že lidé s normálním barevným viděním jsou schopni rozlišit asi 10 

miliónů barev. A bylo také zjištěno, že lidé s normálním barevným viděním vidí 

barvy podobně. 

2. Existuje 6 elementárních barev, které nemohou být popsány pomocí jiných barev: 

žlutá (Y), červená (R) , modrá (B) , zelená (G), bílá (W), černá (S). Všechny 

ostatní barvy mohou být popsány jako kombinace těchto základních barev. Při tom 

jsou stále myšleny jen barvy jako oční vjemy, nikoliv konkrétní pigmenty, barviva 

apod. 

 

 



 310

Pokud budeme vycházet z šesti elementárních barev, můžeme vytvořit 

trojrozměrný model nazývaný NCS barevný prostor: 

        W 

 

S 

Tento barevný prostor obsahuje všechny přírodní barvy a umožňuje také 

všechny přírodní barvy popsat, tedy definovat pomocí NCS souřadnic.  

Po převedení tohoto trojrozměrného barevného prostoru do dvourozměrného 

zobrazení dostaneme dvě dvourozměrné projekce. 

NCS Barevný kruh: 

 

NCS barevný kruh je v podstatě pohled shora na barevný prostor, kde 4 

elementární chromatické barvy jsou umístěny podobně jako světové strany na 

kompasu. 
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NCS barevný trojúhelník: 

 

 

NCS barevný trojúhelník je vertikální řez barevným prostorem, kde na levé 

straně je šedá stupnice (nahoře bílá, dole černá) a směrek k vrcholu trojúhelníka na 

pravé straně přibývá chromaticita. 

 

Definice odstínů v barevném systému NCS (NCS souřadnice) důsledně 

používá stupnici v %, tj. 100 dílů. To je také jeden z důvodů, proč je snadné si podle 

NCS souřadnic příslušný odstín představit. Tento způsob definování odstínů je použit 

ve všech produktech NCS (NCS Index, NCS atlas, NCS Colour Scan…) 

 

Příklad definice odstínu „ S 2030-Y90R „ 

S =  second edition – odstíny, které jsou ilustrovány např. v barevnici NCS Index 

1950 Original 

20 = v barevném trojúhelníku jdeme o 20% od bílé dolů k černé (v angličtině jako 

Blackness) 

30 = v barevném trojúhelníku jdeme o 30% od šedé osy k odstínu s max. 

chromaticitou (v angličtině jako Chromaticness) 

Y90R = v barevném kruhu jdeme od žluté k červené o 90%. (v angličtině jako Hue) 
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Neutrální šedé odstíny jsou značeny XX00-N, kde stoupající hodnota XX značí 

tmavší odstín šedi. 

 

Barevný systém NCS umožňuje kromě snadné, rychlé a přesné komunikace o 

barvách i jiná praktická využití v různých oborech: 

Architektura: Architekt pomocí Barevného atlasu NCS nebo produktu NCS Palette 

může snadno sám nebo ve spolupráci se zákazníkem vybrat nejvhodnější barevnou 

kombinaci pro exteriéry nebo interiéry. 

Podobně může např. městský architekt určit doporučené, nebo povolené odstíny 

fasád pro městskou zástavbu v historických centrech měst. 

Průmyslový design: Pomocí NCS lze vybrat a definovat součástky strojů podle 

jejich významu (červená tlačítka na vypnutí výrobní linky…) 

Módní návrhářství: Pomocí NCS lze vybrat, a následně zadat do výroby odstíny, 

které vzájemně ladí. 

Průmysl nátěrových hmot: Pomůcky na bázi NCS umožňují nejen odstín přesně 

definovat, ale také stanovit a jednoduše kontrolovat povolenou barevnou odchylku. 

Prodej nátěrových hmot: Použití barevnic NCS v tónovacích centrech je stále 

běžnější. 

Barevný systém NCS je ze všech existujících barevných systémů 

nejvhodnějším prostředkem pro komunikaci o barvách mezi nejrůznějšími obory 

lidské činnosti. Proto si tento barevný systém zvolily jako svůj národní barevný 

standard Švédsko, Norsko, Španělsko a Jižní Afrika. Pomocí NCS jsou definovány 

např. odstíny na jejich vlajkách. 

Podobně některé firmy s globální působností, pokud chtějí dodržet na celém 

světě jednotný dojem, vybírají svoje firemní barvy pomocí NCS (např. IKEA). 

 

Kvalita 

Synonymem pro produkty NCS je jejich kvalita. To se projevuje v několika 

směrech: 
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Výběr použitých pigmentů: Všechny pigmenty (27 pigmentů) použité při výrobě 

barevnic, atlasů a jiných výrobků NCS jsou zdravotně nezávadné (bez chromu, bez 

olova…) a mají vynikající stálosti na světle. 

Podkladový materiál: Materiály NCS jsou připravovány zásadně na kvalitním 

nežloutnoucím papíru s definovanými vlastnostmi. 

Barevné tolerance: Podle statistického vyhodnocení je u běžných výrobků NCS 

(barevnice) barevná odchylka dE max 0,6 u 98% odstínů. Takto přesnou 

reprodukovatelnost odstínů nemá žádný komerčně používaný barevný systém. 

 

Dostupnost 

Produkty NCS jsou neustále dodatelné ať již ze skladu zástupce (Thorson 

Chemical Praha s.r.o.), nebo se skladu NCS ve Švédsku. Kromě těchto běžných 

dodávek organizuje výrobce (firma SCI) akci NCS Trade, kdy lze stejné výrobky 

získat za velmi výhodné ceny.  

 

Závěr 

Všichni se shodují na názoru že barvy prodávají!   

Pro splnění této jednoduché poučky je nutné na začátku zajistit spolehlivou a 

přesnou komunikaci o barvách uvnitř výrobních podniků, jak na úrovni laboratoří, tak 

na úrovni výroby. 

Druhým stupněm je jednoduchá, rychlá a přesná komunikace o barvách 

směrem k uživatelům a konečným zákazníkům.  

Oba tyto požadavky splňuje barevný systém NCS. 

 

Nabídka produktů NCS (Natural Color System ®) 

NCS atlas         

V atlasu je ilustrováno 1950 odstínů ve formě barevných trojúhelníků. Názorně 

je ilustrován princip NCS systému (barevný kruh, šedá stupnice……) 
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NCS index edition 2 (matná verze)    

Ilustrace 1950 odstínů na proužcích velikosti 50x19 mm, v tvrdých deskách 

 

NCS index brilliant (lesklá verze)   

Ilustrace 1750 odstínů na proužcích velikosti 50x19 mm, v tvrdých deskách 

 

NCS palette CD 2.0.          

CD s 1950 odstíny, vhodné pro PC i Mac s možností vyvolat pomocí různých 

programů tyto odstíny na obrazovku. Verze ArchiCAD,  AutoCAD, nebo Creative – 

pro Pagemaker, Photoshop, Illustrator. 

 

NCS exterior        

Výběr 330 odstínů velikosti 36x105 mm vhodných na exteriéry 

 

NCS pastel       

Inspirativní výběr 346 odstínů  ve velikosti 36x105 mm 

 

NCS tradition       

Výběr 516 odstínů používaných pro exteriéry tradiční evropské architektury. 

 

RAL-NCS translation key    

Převodní tabulka  RAL-NCS s uvedením vždy přesných souřadnic NCS, 

s nejbližším ilustrovaným odstínem NCS a příslušným ∆E. Uvedeno cca 190 RAL 

odstínů. (v elektronické formě!) 

 

BS5252 – NCS translation key    

Převodní klíč mezi NCS a British Standard odstíny. 
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NCS Gloss scale      

Šestičlenná stupnice lesk – ultramat ilustrovaná na bílém, šedém a černém 

podkladě. 

 

NCS Standard       

Sada 1950 odstínů s minimální odstínovou odchylkou proti NCS Master 

Standardu, s uvedením skutečných NCS i LAB souřadnic. Slouží ke kontrole a 

kalibraci měřících přístrojů. 

 

NCS Colour Scan        

Kapesní bateriový remisní spektrofotometr, který k měřenému odstínu přiřadí 

nejbližší odstín z barevnice NCS Index 1950 odstínů. 

 

Thorson Chemical Praha s.r.o.  Scandinavian Colour Institute 
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HODNOTENIE KVALITY POVRCHU DREVA V PROCESE POVRCHOVEJ 
ÚPRAVY EXPERIMENTÁLNOU LASEROVOU METÓDOU 

 

THE EVALUATION OF QUALITY OF WOOD SURFACE IN SURFACE 
FINISHING BY EXPERIMENTAL  LASER  METHOD 

 
Eva Ružinská a,  Jozef Černecký b 

a Katedra nábytku a drevárskych výrobkov - Oddelenie povrchovej úpravy, Drevárska 
fakulta, b

 Katedra environmentálnej techniky, Fakulta enivronmentálnej a výrobnej 
technológie, Technická univerzita vo Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, 
Slovensko 

 
Summary 

The paper deals with the evaluation of changes of wood surface properties 
in surface finishing process by suggested experimental laser method. 
Basic evaluation parameter is the reflectance of wood surface by 
application of individual layers of coatings. This method facilitates to 
predict the optimal number of coat layers on wood surface in given coating 
systems, it also provides a more complex knowledge about surface 
properties of the substrate (wood). The achieved results can be regarded 
as one of application decisions  of the laser emission utilization for 
studying of  film (coat) formation in the process of surface treatments of 
solid surfaces, e.g. wood, metals, plastics from the viewpoint of their 
qualitative indicators. 
Key words :  laser method, reflectance,  coatings, wood surface 

 
 
Úvod 

Požiadavky kladené na kvalitu povrchovej úpravy dreva sú závislé od funkcie 

a úžitkových vlastností konkrétneho výrobku. Spektrum hodnotiacich kritérií kvality 

povrchovej úpravy dreva zahŕňa identifikáciu defektov vonkajšieho vzhľadu náterov, 

fyzikálne, mechanické a chemické vlastnosti náterov, termodynamické, požiarno-

technické i hygienické charakteristiky povrchovo upraveného dreva [1-7]. Rovnako 

dôležitým pre hodnotenie kvality povrchovej úpravy dreva je poznanie geometrie 

dreva, ktorá je vo vzájomnej interakcii náterového filmu a podkladu pri aplikácii 

náterových látok v procese povrchovej úpravy [4, 5].  

Cieľom príspevku je hodnotenie zmien vlastností povrchu bukového dreva po 

aplikácii náterových látok štúdiom geometrie jeho povrchu pomocou laserovej,  
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nedeštruktívnej experimentálnej metódy pre komplexné posúdenie kvality povrchovej 

úpravy dreva. 

 

Experimentálna časť 

Odraz môže vzniknúť na rozhraní dvoch optických prostredí. Odraz je 

fyzikálny proces, pri ktorom svetlo prichádzajúce z istého prostredia na rozhranie sa 

vracia nazad do rovnakého prostredia, t.j. odráža sa. Tento jav je zobrazený na 

Obrázkoch 1 a, b. 

 

 

Obr. 1a  Pravidelný odraz.                                         Obr.1b Difúzny odraz.  
(LD1,2...- dopadajúce lúče,  LO1,2...- odrazené lúče, ZP - zrkadlový povrch, DOP - difúzne 
odrážajúci povrch) 

 

Na Obrázku 1a. je znázornený pravidelný odraz, ktorý môže nastať iba od 

zrkadlovej plochy. V našom prípade zrkadlovou plochou je súvislá tenká, vytvrdnutá 

vrstva náterovej látky na povrchu snímaného skúšobného telesa. Na Obrázku 1b. je 

znázornený difúzny odraz od plochy, ktorá je charakteristická svojou nerovnosťou. 

Touto plochou v našom prípade je brúsený povrch skúšobného telesa, teda podklad 

(drevo) pripravený na aplikáciu náterovej látky. 

Charakteristickou vlastnosťou úzkeho zväzku laserového hélium-neónového 

žiarenia (HeNe) pri posudzovaní  intenzity odrazeného žiarenia od skúšobných telies 

s aplikovanou povrchovou úpravou je, že oba tieto javy  (obr.1 a, b) prebiehajú 

súčasne a nie je možné ich od seba oddeliť (Obrázok 2.). Posudzovanie kvality 

povrchovej úpravy na základe intenzity odrazeného žiarenia  pomocou HeNe lúčov je 

významným pri hodnotení kvality finálnej povrchovej úpravy dreva, ale zároveň 

poskytuje dôležité informácie o poklade (napr. dreve) z pohľadu jeho geometrie  a 
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zmien, ktoré nastávajú v procese tvorby náterového filmu pri interakcii náterových 

látok a dreva.  

 
Obr. 2  Laserový lúč pri dopade na skúšobné teleso.  
(LD- dopadajúci lúč, ZM - základný materiál, LO1,2... - laserové lúče odrazené od jednotlivých 
vrstiev náterovej látky) 

 

Táto metóda, v porovnaní so štandardnou reflexnou metódou, ktorá umožňuje 

hodnotiť len lesk náterov a je použiteľná iba po aplikácii náterových látok na drevo, 

zároveň hodnotí aj zmenu charakteristík podkladu (dreva) v procese povrchovej 

úpravy. 

Kvantitatívne sa sleduje intenzita odrazeného žiarenia od povrchu vzorky 

postupne v procese tvorby náterového filmu. Meranie je variabilné, umožňuje 

nastavenie sledovaného povrchu pod zvoleným uhlom (20°, 40°, 60°) a to v oboch 

anatomických smeroch (rovnobežne i kolmo na vlákna). 

Pre experiment bola navrhnutá zostava pozostávajúca z lasera (HeNe laser 

s výkonom 60mW, ktorý vyžaruje pri vlnovej dĺžke svetla 632,8 nm), stojana so 

vzorkou, odrazových plôch, meracieho zariadenia (luxmeter). Na Obrázku 3 je 

schématicky znázornené navrhnuté a zostrojené meracie zariadenie pre hodnotenie 

zmien povrchu dreva v procese povrchovej úpravy experimentálnou laserovou 

reflexnou metódou. 

Pred meraním bolo použité kontrolné odrazové zrkadlo, ktoré slúžilo na 

kontrolu  miesta dopadu laserového lúča na skúšobné teleso. Luxmeter bol použitý 

na zistenie hodnôt intenzity odrazeného žiarenia od povrchu skúšobného telesa. 

Hodnoty odraznosti  sú  uvádzané v luxoch [lux]. 



 319

 
Obr. 3  Schéma meracieho zariadenia pre  experimentálnu laserovú  metódu. 
(La - HeNe laser, Z1 - zrkadlo, φ - uhol dopadu, Vz - vzorka, Ψ- uhol odrazu, D - snímač, VJ- 
vyhodnocovacia jednotka, n -  myslená os medzi uhlami dopadu a odrazu) 
 
 
Materiál 

Na povrchovú úpravu súborov skúšobných telies (MDF dosák) bolo použitých 

sedem druhov náterových látok na báze prírodných i priemyselných voskov a olejov.  

Použité náterové látky sú primárne určené na povrchovú úpravu nábytku, 

podlahovín, resp. špeciálnych výrobkov z dreva. Náterové látky boli aplikované na 

povrch skúšobných telies nanášacím pravítkom postupne, pričom hrúbka 

jednotlivých vrstiev nanášaných náterových látok predstavovala 90 µm. 

 

Výsledky a diskusia 

Namerané a vyhodnotené výsledky intenzity odrazeného žiarenia jednotlivých 

variantov skúšobných telies upravených siedmimi rôznymi náterovými látkami na 

báze prírodných i priemyselných olejov a voskov sú uvedené v Tabuľkách 1-7,  

jednotlivo pre uhly nastavenia 20°,  40°,  60°, zároveň pre oba anatomické smery. 
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Tab. 1  Výsledky nameraných hodnôt intenzity odrazu lúčov od povrchu skúšobných  
telies v procese povrchovej úpravy náterovou látkou OS. 

Intenzita odrazeného žiarenia 
uhol nastavenia 

20° 40° 60° druh 
povrchu 

rovnobežne kolmo rovnobežne kolmo rovnobežne kolmo 
Bez PÚ 68,17 66,67 62,83 55,97 61,83 56 

1N 110 90,67 78,83 69,33 75,33 72,5 
1-P 69,5 67,83 74,4 59,67 64,83 60,83 
2N 126,83 108,33 80,17 74,33 78,83 75,33 
2-P 78,67 76,83 76,33 70,17 66 63,17 
3N 157,33 135,83 84,33 76,83 79,5 76,17 

 
 

Tab. 2  Výsledky nameraných hodnôt intenzity odrazu lúčov od povrchu skúšobných  
telies v procese povrchovej úpravy náterovou látkou ID. 

Intenzita odrazeného žiarenia 
uhol nastavenia 

20° 40° 60° druh 
povrchu 

rovnobežne kolmo rovnobežne kolmo rovnobežne kolmo 
Bez PÚ 70,17 66,67 61,83 55,97 62,83 56 

1N 181,5 163 88,17 78,33 95,5 93,67 
1-P 108,17 104,33 80,1 71,43 71,67 67 
2N 216,67 200,83 99,5 89,7 126,17 119 
2-P 140,83 136,5 96,33 86,17 81 77,17 
3N 220,83 202,5 100,67 90,97 129,67 121,67 

 

Tab. 3  Výsledky nameraných hodnôt intenzity odrazu lúčov od povrchu skúšobných  

telies v procese povrchovej úpravy náterovou látkou HW 

Intenzita odrazeného žiarenia 
uhol nastavenia 

20° 40° 60° 
druh 

povrchu 
rovnobežne kolmo rovnobežne kolmo rovnobežne kolmo 

Bez PÚ 71,67 66,67 61,83 55,97 63,17 56,33 
1N 202,5 192,5 97,17 91,33 115,67 110,5 
1-P 160 158 89,83 83 82,67 78,67 
2N 380,83 374,5 120,83 108,63 151,17 150 
2-P 205 197,5 104,33 101 93,17 92,83 
3N 418,5 385 124,1 112,27 160,33 157, 67 
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Tab. 4  Výsledky nameraných hodnôt intenzity odrazu lúčov od povrchu skúšobných 
telies v procese povrchovej úpravy náterovou látkou OL. 

Intenzita odrazeného žiarenia 
uhol nastavenia 

20° 40° 60° druh 
povrchu 

rovnobežne kolmo rovnobežne kolmo rovnobežne kolmo 
Bez PÚ 72,0 66,33 62,17 55,97 63,33 56,5 

1N 318,3 304,2 116,3 104,5 143 134,8 
1-P 180,83 159,17 108,83 100,67 101,17 99,33 
2N 335,8 319,2 117,2 111,3 154,2 148,3 
2-P 275,0 177,5 111,17 107,17 106,17 103,17 
3N 348,3 322,5 117,9 112,2 154,5 148,8 

 

Tab. 5  Výsledky nameraných hodnôt intenzity odrazu lúčov od povrchu skúšobných  

telies v procese povrchovej úpravy náterovou látkou AK. 

Intenzita odrazeného žiarenia 
uhol nastavenia 

20° 40° 60° druh 
povrchu 

rovnobežne kolmo rovnobežne kolmo rovnobežne kolmo 
Bez PÚ 71,17 65,5 61,83 56,63 62,67 57 

1N 338,33 234,17 87,2 74,33 74,17 68,17 
1-P 162,5 123,17 85,67 67,73 71,83 67,33 
2N 360 291,67 96,47 82,33 84,17 74,83 
2-P 164,5 151 88,33 81,83 83,17 72,17 
3N 390,52 324,17 105 89,83 88,17 80,33 

 
 

Tab. 6 Výsledky nameraných hodnôt intenzity odrazu lúčov od povrchu skúšobných  

telies v procese povrchovej úpravy náterovou látkou AKV. 

Intenzita odrazeného žiarenia 
uhol nastavenia 

20° 40° 60° 
druh 

povrchu 
rovnobežne kolmo rovnobežne kolmo rovnobežne kolmo 

Bez PÚ 68,83 67,83 64,5 57,3 63 57,33 
1N 260,83 205 103 87 94,83 83,67 
1-P 170,5 129,83 98,17 79,67 88,83 77,5 
2N 355,83 300,83 122 108,17 112,67 95,83 
2-P 275,83 225,83 113,67 100,5 101,33 90,5 
3N 388,33 368,33 125,17 114,5 135,83 120 
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Tab.7   Výsledky nameraných hodnôt intenzity odrazu lúčov od povrchu skúšobných  

telies v procese povrchovej úpravy náterovou látkou ARD. 

Intenzita odrazeného žiarenia 
uhol nastavenia 

20° 40° 60° druh 
povrchu 

rovnobežne kolmo rovnobežne kolmo rovnobežne kolmo 
Bez PÚ 67,5 66,17 62,5 57,3 63,33 56,83 

1N 194,17 155,83 115,17 104,33 98 95,84 
1-P 122,5 88,5 95,67 85,67 87,67 85,33 
2N 207,5 156,5 116,83 111 121 119 
2-P 128 98,83 97,83 86,17 90,83 88,31 
3N 208,3 166,67 118,83 112,67 128,17 120,67 

 
 

Z  Tabuliek 1-7 vyplýva, že intenzita odrazeného úzkeho zväzku laserového 

žiarenia nezávisí iba od kvality samotného náteru, ale je podmienená vzájomnou 

interakciou vlastností podkladu (dreva) a povrchovej úpravy (náterovej látky) a 

rovnako aj je závislá od morfológie pokladu (dreva), a to od anatomického smeru- 

Zväzok lúčov HeNe lasera sa pri odraze od skúšobného telesa správal nasledovne: 

Nebrúsený povrch skúšobného telesa môžeme charakterizovať ako difúzny 

odraz znázornený na Obr.1b, pri ktorom došlo len k odrazu lúča, a teda intenzita 

odrazeného žiarenia dopadajúceho od skúšobného telesa na snímacie zariadenie 

luxmetra je nízka. 

Prebrúsenie povrchu skúšobného telesa prispelo k zníženiu drsnosti povrchu v 

porovnaní s nebrúseným povrchom, čo je zobrazené zvýšením množstva 

odrazeného žiarenia od podkladu. 

Prvá vrstva náterovej látky spôsobila zvýšenie množstva odrazeného žiarenia 

od skúšobného telesa s aplikovanou náterovou látkou, čo bolo pravdepodobne 

spôsobené tým, že táto vrstva náterovej látky sa správala ako zrkadlová plocha, 

znázornená na Obr.1a. 

Prebrúsenie prvej vrstvy náterovej látky spôsobilo zníženie množstva 

odrazeného žiarenia od skúšobného telesa, spôsobené pravdepodobne narušením 

celistvosti vrstvy náterovej látky, čo sa prejavilo znížením experimentálne sledovanej 

charakteristiky. 
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Druhú vrstvu náterovej látky môžeme považovať za finálnu z pohľadu 

náterového systému. Intenzita odrazeného žiarenia HeNe lasera potvrdila najvyššie 

zaznamenané a vyhodnotené hodnoty (85,2 luxov). Z uvedeného  možno dedukovať, 

že práve druhá vrstva náterovej látky je finálna.  

Prebrúsenie druhej vrstvy náterovej látky  a  tretia vrstva náterovej látky 

spôsobili zníženie hodnôt meranej charakteristiky, čo je pravdepodobne spôsobené 

zložitým procesom odrazu lúčov ako od podkladu, tak aj od všetkých vrstiev 

náterovej látky.  

Zaznamenané hodnoty odraznosti pri meraní tretej vrstvy náterovej látky 

preukázali mierne zvýšenie tejto sledovanej vlastnosti v porovnaní s hodnotami 

zaznamenanými po aplikácii druhej vrstvy náterovej látky, čím je možné  predikovať, 

že tretia vrstva náterovej látky  je potrebná z pohľadu vyhodnocovanej geometrie 

dreva, čo následne potvrdili komplexné výsledky fyzikálno-mechanických, 

chemických, optických, vzhľadových, odolnostných i špecifických vlastností 

povrchovej úpravy, pripravenej aplikáciou troch vrstiev jednotlivých náterových látok. 
 

 

Obr. 4 95% interval spoľahlivosti pre priemerné hodnoty odraznosti pre interakcie 
uhla nastavenia (20°, 40°, 60°) a vrstvy náterovej látky.  
 

uhol*vrstva; LS Means
Current effect: F(8, 6090)=2583.4, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Výsledky hodnotenia odraznosti povrchov skúšobných telies po aplikácii 7 

variantov náterových systémov boli následne podrobené matematicko-štatistickej 

analýze, kde sa zisťoval vplyv nasledovných faktorov: 

 vplyv jednotlivých náterových systémov na kvalitu povrchu dreva, 

 vplyv anatomického smeru na hodnoty odraznosti, 

 vplyv jednotlivých operácií v procese povrchovej úpravy na hodnoty odraznosti s 

cieľom špecifikovať finálnu vrstvu náterovej látky, 

 vplyv uhla nastavenia HeNe lasera na hodnoty odraznosti. 

 
Obr.5  95% interval spoľahlivosti pre priemerné hodnoty odraznosti pre interakcie uhla 
nastavenia (20°, 40°, 60°) a náterov v jednotlivých variantoch náterových systémov. 
 

 
Obr. 6 95% interval spoľahlivosti pre priemerné hodnoty odraznosti pre interakcie uhla 
nastavenia (20°, 40°, 60°) a anatomického smeru skúšobných telies. 

uhol*nater; LS Means
Current effect: F(12, 6090)=2407.7, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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uhol*smer; LS Means
Current effect: F(2, 6090)=547.10, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Obr. 7 95% interval spoľahlivosti pre priemerné hodnoty odraznosti pre interakcie 

náterových systémov a jednotlivých vrstiev náterových látok.  

 

Z výsledkov matematicko-štatistického hodnotenia sledovaných charakteristík 

a vplyvov a z Obrázkov 4. až 7. vyplynulo nasledovné: 

- v intervale navolených úrovní štatisticky najvýznamnejším je anatomický smer 

povrchov skúšobných telies (Obrázok 6.), následne menej štatisticky významné 

sú interakcie vrstiev náterových látok v jednotlivých náterových systémoch 

(Obrázok 4.), nakoniec až štatisticky najmenej významným je vplyv náterov na 

hodnoty odrazivosti povrchov skúšobných telies (Obrázok 5., 7.). 

- Pri analýze všetkých dvojfaktorových interakcií (uhol*vrstva, náter*vrstva, 

uhol*náter) sú všetky navolené úrovne sledovaných interakcií štatisticky  veľmi 

významné, čiže nátery aplikované na povrchy skúšobných telies sa správajú 

odlišne v oboch anatomických smeroch (kolmo na vlákna a rovnobežne s 

drevnými vláknami), navzájom sa ovplyvňujú. 

- Interpretáciou trojfaktorovej interakcie navolených úrovní sledovaných veličín 

(smer*vrstva*náter) sú hodnoty odraznosti štatisticky stredne významné. 

nater*vrstva; LS Means
Current effect: F(24, 6090)=262.68, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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- Pri vyhodnotení vplyvu vrstvy na jednotlivé nátery bolo potvrdené, že aplikáciou 

každej vrstvy náterovej látky sa zvyšujú hodnoty odraznosti, čiže dochádza ku 

zlepšeniu kvality podkladu, prebrúsením vrstiev dochádza k narušeniu celistvosti 

náterov, teda k zhoršeniu kvality podkladu. 

- Zo základnej tabuľky analýzy rozptylu a z Duncanovho testu vyplynulo pre 

priemerné hodnoty odraznosti, že hodnoty odraznosti pri uhle 40° v rovnobežnom 

smere sa nelíšia od týchto sledovaných charakteristík rovnako ako pri uhle 

nastavenia 60° v smere kolmom na drevné vlákna. 

 

ZÁVER 

Z komplexne vyhodnotených výsledkov vyplynulo, že na základe zmien hodnôt 

odraznosti možno predikovať počet vrstiev náterovej látky v danom náterovom 

systéme.  Pri aplikácii náterových látok na báze priemyselných a prírodných olejov a 

voskov sú potrebné 3 vrstvy náterových látok pre dosiahnutie požadovaných 

vzhľadových, fyzikálno-mechanických, chemických i špecifických vlastností 

povrchovej úpravy. Tieto výsledky korešpondujú so výsledkami hodnotenia širokého 

spektra uvedených vlastností po aplikácii práve 3  vrstiev týchto náterových látok. 

Na základe navrhnutej experimentálnej laserovej metóde možno stanoviť 

optimálny počet vrstiev náterovej látky v náterovom systéme a sledovať kvalitatívne 

charakteristiky dreva v  jednotlivých etapách v procese povrchovej úpravy. 

Vyhodnotené výsledky namerané touto alternatívnou laserovou metódou 

korešpondujú s výsledkami hodnotenia drsnosti povrchu profilovou metódou, ale 

poskytujú podrobnejšie a komplexnejšie poznatky o povrchových vlastnostiach 

podkladu (dreva) a zároveň umožňujú pomerne rýchle a objektívne hodnotenie jeho 

kvality, napr. v procesoch povrchových úprav [5]. 

Naše výsledky možno považovať ako jednu z ďalších aplikačných možností 

využitia laserového žiarenia pri štúdiu tvorby náterového filmu v procese povrchovej 

úpravy sledovaním zmien charakteristík rôznych podkladov  (dreva, kovov, plastov) z 

pohľadu ich povrchových vlastností i dôležitých kvalitatívnych ukazovateľov [8, 9]. 
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HODNOTENIE MIKROGEOMETRIE OTRYSKANÝCH POVRCHOV 
V NÁVÄZNOSTI NA  SPOTREBU POVLAKOVACIEHO MATERIÁLU 

 

EVALUATION OF MICRO-GEOMETRY OF BLASTED SURFACES 
RELATED TO THE CONSUMPTION OF COATED MATERIAL 

 
Dagmar Draganovská 
Katedra technológií a materiálov, SjF TU Košice, Slovenská republika 

 
Summary 

Quality of the products depends on many factors, such as geometrical and 
dimensional accuracy as well as the surface with its diversity. In general, 
for pre-treatment of the surface the most optimal technology is blasting, 
which ensures a perfect cleaning and appropriate micro-geometry of the 
surface for anchoring consecutive applied coating. The objective of this 
contribution is to enlarge current knowledge of the relation: micro-
geometry – surface volume of metal blasted surfaces for consecutive 
surface treatment – coating. The micro-geometry of the surface has an 
important influence on adhesion and consumption of coating material. 
Key words: coating, micro geometry, roughness, surface volume, pre-
treatment, blasting 

 
 
Úvod 

Pri komplexnom štúdiu otryskaného povrchu v náväznosti na tvorbu 

ochranných povlakov vystupuje do popredia otázka mikrogeometrie, ktorá je z 

hľadiska kvantitatívneho charakterizovaná drsnosťou povrchu. Predúprava tryskaním 

spočíva v tvorbe nového povrchu, ktorý vytvára vhodný predpoklad na dokonalé 

zakotvenie následne aplikovaných povlakov a výraznou  mierou sa podieľa na ich 

koróznej odolnosti. 

Pri skúmaní otryskaného povrchu hodnota drsnosti je daná v podstate 

veľkosťou  a tvarom odtlačkov resp. zásekov zŕn tryskacieho prostriedku. Veľkosť 

stôp po dopade zŕn závisí v prvom rade na rozmere a kinetickej energii zrna, jeho 

tvrdosti a tvrdosti základného materiálu.  

Tvar zrna použitého tryskacieho prostriedku - guľatý resp. ostrohranný, má 

výrazný vplyv v procese odokoviňovania, čistiaceho účinku a v konečnom dôsledku 



 329

má vplyv aj na charakter mikrogeometrie otryskaného povrchu a s tým súvisiacu 

veľkosť povrchového objemu, ako aj ďalšie vlastnosti.  

 

Mikrogeometria otryskaného povrchu a jej hodnotenie 

Otryskaný povrch môžeme zaradiť medzi neorientované (izotrópne) povrchy, 

t.j. drsnosť a rozstup vrcholkov v navzájom kolmých smeroch sa výrazne nelíšia, 

pričom tvorba povrchu je predovšetkým podmienená použitým tvarom zrna 

tryskacieho prostriedku. Voľba  druhu,  veľkosti a tvaru zŕn tryskacieho prostriedku  

sa  riadi  druhom  exploatácie novovzniknutého povrchu, to znamená k akému  účelu  

bude použitý.  

Pre hodnotenie drsnosti povrchov sa používajú veličiny, normalizované v STN 

EN ISO 4287. Táto norma je v platnosti od roku 1997, dovtedy  platné  

normalizované veličiny výrazne zužovali hodnotenie povrchu. 

Výpočtový systém na vyhodnocovanie parametrov profilu povrchu, ktorý sa 

v uvedenej EN ISO používa, je založený na sústave strednej čiary profilu drsnosti, 

vlnitosti a strednej čiary primárneho profilu.  

Príslušná norma charakterizuje povrch nasledovnými parametrami profilu 

povrchu: 

• amplitúdovými parametrami výstupok – priehlbina: / výška najväčšieho výstupku 

Rp, hĺbka najväčšej priehlbiny Rv, najväčšia výška profilu Rz, stredná výška 

prvkov profilu Rc, celková výška profilu Rt /, 

• amplitúdovými parametrami /stredná aritmetická odchýlka profilu Ra, stredná 

kvadratická odchýlka profilu Rq, koeficient asymetrie profilu Rsk, koeficient 

špicatosti profilu Rku/, 

• parametrami rozstupu /stredná šírka prvkov profilu RSm/,  

• hybridnými parametrami / stredný kvadratický sklon profilu R∆q/, 

• krivkami a im zodpovedajúcimi parametrami /materiálový podiel profilu Rmr(c), 

relatívny podiel materiálu Rmr, krivka materiálového podielu profilu /Abbot 

Firestone curve/. 
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Vzhľadom na špecifický charakter mikrogeometrie otryskaných povrchov 

najvhodnejšie a dosiaľ najviac prepracované sa javí hodnotenie štruktúry povrchu 

profilovou metódou pomocou dotykových profilometrov. Metóda umožňuje zisťovať 

číselné hodnoty normalizovaných a nenormalizovaných charakteristík 

mikrogeometrie povrchu. Realizáciu metódy zabezpečujú dotykové prístroje – 

profilometre.  

 

Hodnotenie povrchového objemu otryskaných povrchov  

 V súvislosti s nadväznými technológiami a to hlavne pri tvorbe ochranných 

povlakov, má povrchový objem veľký význam.  Ide o objem, ktorý je definovaný ako 

objem, pripadajúci na jednotku plochy, ktorý je ohraničený rovinou prechádzajúcou 

najvyššími vrcholkami a povrchom základného materiálu. 

Povrchový objem je teda objem, ktorý sa musí vyplniť povlakovacím 

materiálom po úroveň najvyššieho vrcholku predupraveného povrchu a má veľký 

význam pri určovaní spotreby povlakovacieho materiálu.  

Na stanovenie povrchového objemu otryskaných povrchov sa často používa 

kvapková metóda - nanášanie definovaného objemu kvapaliny na predupravený - 

otryskaný povrch. Metóda sa využíva z dôvodu presnosti, pracnosti ako aj 

reprodukovateľnosti skutočných podmienok tvorby ochranných povlakov na 

predupravenom povrchu. Avšak s rozvojom výpočtovej techniky je vhodné pracovať s 

novými a presnejšími metódami výpočtu povrchového objemu pomocou PC a to 

s využitím 3D zobrazenia povrchu. 

 

Metodika experimentovania a vyhodnotenie 

Pre hodnotenie sledovaných parametrov – mikrogeometrie a povrchového 

objemu povrchov bola realizovaná analýza jednotlivých kritérií experimentálne a to 

na štvorici predupravených povrchov, otryskaných rôznymi tryskacími prostriedkami: 

• oceľovou drvinou (ďalej OD) o rozmere zrna dz = 0,56 mm, 

• korundovou drvinou (ďalej K) o rozmere zrna dz = 0,71 mm, 

• oceľovým granulátom (ďalej OG) o rozmere zrna dz = 0,71 mm,  
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• demetalizovanou oceliarenskou troskou (ďalej DOT)  o rozmere zrna dz = 0,9 mm. 

Zrnitosť bola volená s cieľom získania povrchov s približne odpovedajúcimi 

veličinami drsnosti. Meranie veličín drsnosti bolo uskutočnené na profilomeri Surftest 

SJ – 301, Mitutoyo, Japonsko.  

V tab.1 sú uvedené aritmetické priemery nameraných vytypovaných veličín 

drsnosti (stredná aritmetická odchýlka profilu Ra, najväčšia výška profilu Rz, celková 

výška profilu Rt, stredná šírka prvkov profilu RSm, priemerný počet vrcholkov na 

jednotku dĺžky RPc, rozvinutá dĺžka profilu na jednotku dĺžky Rlo).  

Za účelom využitia dotykového profilomera  Surftest SJ – 301, Mitutoyo, 

Japonsko pre 3D znázornenie sledovaných povrchov bolo toto meracie zariadenie 

rozšírené o prídavné zariadenie, umožňujúce zaznamenávať a merať profily 

povrchov v definovaných vzdialenostiach rezu. Súčasne bolo meracie zariadenie 

prepojené na PC, čím sa umožnilo počítačové spracovanie vyhodnocovaných 

povrchov. 

 

Tab. 1 Aritmetický priemer nameraných veličín drsnosti. 

Otryskané vzorky Merané 
veličiny OD K DOT OG 

Ra [µm] 10,32 10,46 11,22 11,71 
Rz [µm] 69,31 80,85 70,49 62,1 
Rt [µm] 87,43 102,4 87,32 74,94 

RSm [µm] 306,29 357,3 390,89 535,71 
RPc[-/cm] 33,28 28,5 26,07 19,04 

Rlo[mm/cm] 2,831 2,825 2,771 2,597 
 

Pre 3D znázornenie nameraných údajov povrchov bola požitá software 

MATLAB ver.13. 3D znázornenie povrchu pomocou softwaru MATLAB bolo 

realizované priamo z nameranej matice údajov pomocou postupnosti príkazov 

programovacieho jazyka. Vzhľad jednotlivých typov otryskaných povrchov je na obr.1  

3D zobrazenie sledovaných povrchov pomocou softwaru MATLAB bolo 

základom aj pre výpočet povrchového objemu otryskaných povrchov s využitím 

nameraných údajov zapísaných vo forme matice.  
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Povrchový objem bol stanovený na pôdorysnej ploche 4x4 mm a prepočítaný 

na jednotku plochy, kde výsledný povrchový objem je rozdielom mysleného objemu 

materiálu od roviny preloženej najvyšším výstupkom profilu na ploche 4x4 mm 

a objemom materiálu pod krivkami profilu.  

Namerané hodnoty veľkostí povrchových objemov jednotlivých typov povrchov 

pomocou využitia priestorového zobrazenia povrchov v 3D sú uvedené graficky 

spracované na obr.2. 

Vypočítané hodnoty povrchového objemu sledovaných povrchov umožňujú 

konštatovať, že jeho najvyššie hodnoty boli získané u povrchov otryskaných 

korundom (7,93mm3/cm2). U ostatných povrchov bol zaznamenaný povrchový objem 

v rozsahu 6,51 mm3/cm2 (u oceľového granulátu) až 7,09 mm3/cm2 (u oceľovej 

drviny). 

 
         a)       b) 

 
  c)      d)   

Obr. 1 3D znázornenie povrchov otryskaných: a) OD b) K c) OG d) DOT. 
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Zaujímavou skutočnosťou je zistenie najmenšieho povrchového objemu 

z povrchov otryskaných ostrohranným typom TP a to u povrchu otryskaného DOT. 

Uvedené je možné vysvetliť tým, že tento povrch je najmenej členitý z povrchov 

otryskaných ostrohrannými TP, čo 

dokumentuje nameraný počet vrcholkov 

(RPc) aj stredná šírka prvkov profilu (RSm). 

To znamená, že veľkosť uvedených dvoch 

veličín charakterizuje spotrebu 

povlakovacieho materiálu na rozdiel od 

rozvinutej dĺžky profilu (Rlo), ktorý 

dostatočne nezachytáva tento vplyv. 

Vzájomným porovnávaním 

dosiahnutých povrchových objemov 

u jednotlivých TP realizovanými 

experimentmi je potvrdená skutočnosť, 

že u guľatého TP sa dosahuje najmenší povrchový objem. Tento fakt je dôležitý 

z hľadiska spotreby povlakovacieho materiálu. 

 

Záver 

 Pre rozlíšenie rozdielnosti v mikrogeometrii otryskaných povrchov, čo je z 

hľadiska ďalších náväzných technológií významné, nie je dostatočné hodnotenie len 

strednou aritmetickou odchýlkou Ra, ale je nevyhnutné hodnotiť povrch celým 

súborom vytypovaných parametrov drsnosti, z ktorých je najvhodnejšie použitie 

kombinácie  nasledovných parametrov: 

• amplitúdové parametre (Ra - stredná aritmetická odchýlka posudzovaného profilu, 

Rz - najväčšia výška profilu), 

− parametre rozstupu (RSm - stredná šírka prvku profilu, prípadne RPc ako 

nenormalizovanej veličiny). 

 Na základe vykonaných experimentov ako aj analýzy výsledkov možno 

konštatovať, že pri posudzovaní vzťahu medzi mikrogeometriou a povrchovým 

objemom otryskaných povrchov je možné vychádzať z navrhnutej metódy s využitím 

3D zobrazenia. U hodnotených tryskacích prostriedkov bola najvyššia hodnota 
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povrchového objemu dosiahnutá u povrchu otryskaného korundom a najmenšia u 

povrchu otryskaného oceľovým granulátom, čo korešpodentuje s logickým 

predpokladom. Stanovenie týchto hodnôt povrchového objemu je dôležité pri 

určovaní spotreby povlakovacieho materiálu. 

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového vedeckého projektu MŠ SR 

VEGA č.1/2203/05. 
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HODNOTENIE  VODOU RIEDITEĽNÝCH  NÁTEROVÝCH LÁTOK NA 
POVRCHOVÚ ÚPRAVU DREVA Z POHĽADU PROTIPOŽIARNEJ 

OCHRANY 
 

THE EVALUATION OF WATER BORNE COATINGS FOR SURFACE 
FINISHING OF WOOD FROM THE VIEWPOINT OF THE FIRE SAFETY 

 
Eva Ružinská 1, Anton Osvald 2  

1 Katedra nábytku a drevárskych výrobkov, 2 Katedra protipožiarnej ochrany,  
Drevárska fakulta Technickej univerzity, 960 53 Zvolen, Slovenská republika 
 

Summary 
The article deals with the suggestion of assesment of coating materials 
applied on wood surface in aspect of the fire safety. To prediction of the 
behaviour of coat layers on wood up to combinated thermal loading are 
determinated six evaluation criterions: the loss in weight, the beginning of 
burning of wood surface, the number of adding of gas jet, theoretical 
determinated relation (B/D) as the loss in weight to number of adding of 
gas jet, the combustion heat, the carbonized area. From the suggested 
evaluation criterions are achieved a more integrated knowledge about the 
behaviour of wood on the application of coatings and are completed the 
spectrum of indicators of wood surface quality for demands of the 
research and the practice. 
Key words: water borne coatings,  wood, combinated thermal loading, fire 
safety 

 

 

1. 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 podoby takto upravovaného 

povrchu [1-3]. 

V oblasti drevospracujúceho priemyslu prevláda spotreba rozpúšťadlových 

typov náterových látok na báze spojív nitrátu celulózy, polyuretánových alkydov 

a menej akrylátových živíc [2, 5]. Polyuretánové (PUR) náterové látky patria k jedným 

z najrozšírenejším typov náterových látok na povrchovú úpravu dreva, najmä 

nábytku. Sú náhradou za kyselinotvrditeľné a nitrocelulózové náterové látky [2, 5]. 

Rozpúšťadlové PUR náterové látky sú prevládajúcim typom tejto skupiny  v oblasti 
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drevospracujúceho priemyslu, aj keď obsahujú vo svojej makromolekule organické 

rozpúšťadlá a riedidlá [6]. Vodou riediteľné náterové látky našli vzhľadom na 

pomerne dobrú rezistenciu voči UV žiareniu a vysokú elasticitu uplatnenie najmä 

v oblasti povrchových úprav stavebno-stolárskych výrobkov  a nábytku, hlavne v 

dôsledku  ekologických trendov v procesoch povrchovej úpravy dreva [3, 5, 6, 9].    

Rastúce ekologické uvedomenie spotrebiteľov i výrobcov vedie k zvýšeniu 

záujmu o vodou riediteľné náterové látky, rešpektujúc tak novú Smernicu Európskej 

únie, ktorá striktne vymedzuje limity prchavých organických látok (VOC) v náterových 

látkach [6-9]. Teoreticky by sa spôsob formulácie vodou riediteľných  náterových 

látok mal javiť jednoznačným favoritom, napriek tomu je tu problematická otázka 

vyššej aditivácie v porovnaní s rozpúšťadlovými typmi náterových látok [2, 5, 7, 9]. Z 

aditív pre vodou riediteľné náterové látky sú naviac potrebné zmáčadlá, dispergačné 

prostriedky, odpeňovače, činidlá pre lepšiu rozlievavosť v porovnaní s 

rozpúšťadlovými náterovými látkami. Práve prítomnosť aditív je problematická z 

hľadiska protipožiarnej ochrany [1, 5, 7, 10-13]. Prídavok aditív je potrebný na úpravu 

aplikačných vlastností náterových látok a rovnako aj pre lepšiu dispergáciu 

filmotvornej zložky vo vode, ktorá je perspektívnym ekologickým rozpúšťadlom. 

Aditíva, dispergačné činidlá a zmáčadlá sú látky organického pôvodu, obsahujúce 

predovšetkým -COOH, -CONH, amínové i amidické skupiny, ktoré  z   hľadiska 

reakcie týchto materiálov na oheň predstavujú určité riziko z pohľadu protipožiarnej 

ochrany [1, 10-13]. 

Pre náterové látky, aplikované pri povrchovej úprave dreva, je potrebné popri 

ich fyzikálnych, mechanických, ekologických i hygienických charakteristikách [1-6, 

10-13] poznať ich správanie  v podmienkach termickej degradácie, napríklad v 

procese horenia, pričom výsledky nášho hodnotenia nadväzujú na poznatky 

publikované v predchádzajúcom ročníku tejto konferencie [1]. 

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.  

 

 



 337

2.    Experimentálna časť 

2. 1 Materiál 

Na zisťovanie odolnosti náterov proti zvýšenej teplote boli použité 3 náterové 

systémy na báze vodou riediteľných polyuretánakrylátových kopolymérnych disperzií. 

Tieto boli nanášané striekaním na povrch MDF dosák o rozmeroch 300 x 300 x 20 

mm (vlhkosť MDF = 7,65 %, hrúbka náterových filmov  60 µm).  

Všetky použité náterové látky sú primárne určené na povrchovú úpravu 

interiérového nábytku. Na každú sériu povrchovo upravených telies bolo použitých 

10 skúšobných telies, vyhodnocovali sa ich priemerné charakteristiky po 

kombinovanom tepelnom zaťažovaní.  

 

2.2  Metódy 

Tepelné zaťažovanie pre tento druh experimentu bolo upravené. 

Normalizované metódy testovania (horľavosti - reakcie  na oheň)  hodnotia celý 

materiál, t. j. povrchovú úpravu aj s podkladom. Citlivosť jednotlivých metód nie je tak 

vysoká, aby sa pri vyhodnotení prejavil vplyv povrchovej úpravy. Z uvedeného 

dôvodu bola navrhnutá experimentálna metóda, ktorá by mala rozlíšiť pôsobenie 

jednotlivých druhov náterových látok na rôznej spojivovej báze, resp. na odlišnej 

filmotvornej zložke. 

Vychádzalo sa zo štatistík požiarov, kde väčšina požiarov vzniká pôsobením 

sálavého telesa na horľavý podklad. Extrémom rýchleho zapálenia je prípad, ak sa 

k sálavému telesu pripojí aj otvorený plameň, nakoľko ide o kombinované tepelné 

zaťažovanie. 

Jednotlivé skúšobné telesá s povrchovou úpravou sa podrobili najskôr 

tepelnému namáhaniu sálavým zdrojom. Žiarič o výkone 1000 W sa nechal rozohriať 

na prevádzkovú teplotu. Po jeho rozohriatí sa pod žiarič vložili skúšobné telesá  s 

povrchovými úpravami. 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), ktorý predstavoval 

druhú časť tepelného zaťažovania, a to otvoreným plameňom. Horák sa priložil na 5 

s. Toto prikladanie sa opakovalo každú celú minútu od druhej minúty experimentu až 
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po 7. minútu, kedy experiment končil. Na vyhodnotenie účinku kombinovaného 

zaťažovania na skúšobné telesá s povrchovými úpravami bolo navrhnutých šesť 

samostatných kritérií. 

2.2.1 Úbytok  hmotnosti 

Primárnym kritériom hodnotenia reakcie povrchov dreva (po aplikácii 

náterových látok) na vysoké teploty bolo sledovanie úbytku hmotnosti testovaných 

skúšobných telies. Toto kritérium bolo vyhodnotené podľa vzorca (1): 

[ ]%100.
1

21

m
mmm −

=∆        (1) 

kde: m1 - hmotnosť pred skúškou [g], 
        m2 - hmotnosť po skúške [g]. 

 

2.2.2  Začiatok horenia 

Ďalšou hodnotiacou veličinou bol začiatok horenia povrchu skúšobného 

telesa, ktorý indikoval prvú fázu reakcie povrchov skúšobných telies na oheň počas 

kombinovaného tepelného zaťažovania. Za začiatok horenia sa považoval čas, kedy 

vzorka po priložení plameňa horela samovoľne aj po jeho odtiahnutí. 

2.2.3 Počet priložení 

 Tak ako je uvedené v metodike, prikladal sa na sálavým zdrojom ohriatu 

plochu plameňový zdroj  na 5 sekúnd. Počet priložení znamená, koľkokrát sa plameň 

prikladal počas 5 minút experimentu, pokiaľ nenastalo horenie. Jedná sa vždy o celé 

číslo, aj keď v  Tabuľke 1. a na Obrázku 1. sú uvedené desatinné čísla ako výpočet 

priemerných hodnôt na 10 vzorkách. 

2.2.4  Zuhoľnatená plocha 

 Prejavom horenia, jeho rýchlosti šírenia po povrchu, ktorý bol upravený 

náterovými látkami,  je veľkosť zuhoľnatenej plochy, ktorú plameň na náteroch 

zanechal. Táto plocha bola vyjadrená v percentách v pomere k celkovej ploche 

vzorky. 

2.2.5 Pomer B/D 

 Pomer B/D je len vypočítaná hodnota, ktorá má však vysokú vypovedajúcu 

úroveň. Čím je číslo nižšie, tým povrchovú úpravu môžeme hodnotiť pozitívnejšie z 
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hľadiska termickej stability. Ak aj pri väčšom počte priložení ostáva úbytok na 

hmotnosti malý, materiál dobre odoláva termickému zaťažovaniu, čo je dobrým 

predpokladom jeho aplikácie z pohľadu protipožiarnej ochrany. 

2.2.6 Stanovenia spalného tepla 

Spalné teplo je množstvo tepla, ktoré sa uvoľní pri dokonalom spálení 

hmotnostnej alebo objemovej jednotky horľavej látky v čistom kyslíku pri určitom 

tlaku. Voda, ktorú spálená horľavá látka obsahovala, sa vylúči v kvapalnom stave.  

Z každej náterovej látky bolo stanovených 10 hodnôt spalného tepla vo forme 

pripravených náterových filmov podľa STN 44 1352 na  kalorimetri KL-5. Navážka 

jednotlivých vzoriek  (náterových filmov pripravených z jednotlivých náterových látok) 

bola 0,8 g. Spalné teplo  [J. g-1] skúšobných vzoriek sa stanovilo podľa: 

( )
m

ckDC
Q t −−
=

.
                      (2) 

kde:  C –  je tepelná kapacita kalorimetrického systému  [J.°C-1], 
 Dt – celkový vzostup teploty v hlavnom úseku [°C], 
 k –  oprava na výmenu tepla s okolitou atmosférou [°C],  
 c –   oprava na teplo uvoľnené spálením zapaľovacieho drôtika [J], 
 m –  hmotnosť navážky vzorky paliva [g]. 
 

3. Výsledky  a diskusia 

 Vyhodnotené výsledky tepelného zaťažovania skúšobných telies upravených  

náterovými látkami na báze vodou riediteľných polyuretánakrylátových 

kopolymérnych disperzií sú uvedené v Tabuľke 1. a jednotlivé kritériá hodnotenia sú 

graficky zobrazené na Obrázkoch 1.-6. 

Tabuľka 1.   Vyhodnotené výsledky tepelného zaťažovania skúšobných telies  

Náterová 
látka 

 Úbytok na 
hmotnosti 

[%] (B) 
Začiatok 

horenie [s]
Počet 

priložení  
(D) 

Pomer 
B/D 

Spalné 
teplo [J.g-1] 

Zuhoľnatená 
plocha [%] 

C 6,32 225 4,6 1,37 28265,1 70,4
A 9,54 165 3,6 2,65 25446,7 93,1 

AT 9,53 126 3,0 3,18 27195,2 95,6 
 

 Vyhodnotenie jednotlivých kritérií pre posúdenie termickej odolnosti 

jednotlivých povrchových úprav, vyhotovených aplikáciou troch vodou riediteľných 

typov náterových látok na povrch MDF dosák  a následne termicky zaťažovaných, je 

nasledovné: 
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Najnižší hmotnostný úbytok bol zaznamenaný pri skúšobných telesách s 

náterovou látkou (C) -6,32 % (Tabuľka 1. Obrázok 1.). Takmer identické výsledky boli 

indikované pri skúšobných telesách s náterovými látkami (A), (AT), ktoré predstavujú 

z hľadiska chemického zloženia rovnaké filmotvorné zložky, ale (AT) obsahuje naviac 

sieťujúci katalyzátor, ktorý zabezpečuje úpravu aplikačných vlastností  tejto náterovej 

látky pre urýchlenia procesu vytvrdzovania náterového filmu. 

Pri vyhodnotení druhého kritéria - začiatku horenia povrchov skúšobných s 

jednotlivými povrchovými úpravami je zrejmé, že najvyššie hodnoty, teda najdlhšie 

časy zapálenia opäť zaznamenali skúšobné telesá s aplikovanou náterovou látkou (C 

-225 s),  čo dokumentuje Tabuľka 1., Obrázok 4. Skúšobné telesá s pripravenou 

povrchovou úpravou (A - 165 s) a (AT-126 s) dosiahli nižšie hodnoty sledovanej 

veličiny, čiže kratšie časy zapálenia povrchov týchto skúšobných telies, z čoho 

vyplynula aj nižšia odolnosť týchto sledovaných povrchov voči kombinovanému 

tepelnému zaťažovaniu. 

Tretím hodnotiacim kritériom bol vypočítaný počet priložení plameňa plynového 

horáka, ktorý predstavoval simuláciu druhej časti tepelného zaťažovania povrchu 

skúšobných telies. Opäť najvyšší počet priložení otvoreného plameňa indikovali 

skúšobné telesá vyhotovené   s náterovou látkou (C - 4,6), následne až skúšobné 

telesá s aplikovanými náterovými látkami (A -3,6) a (AT -3). Je evidentné, že aj pri 

treťom hodnotiacom kritériu sa javí ako termicky najodolnejším variant (C), čo 

graficky znázorňuje  Obrázku  2. 

Teoreticky stanovená pomerová charakteristika (B/D) predstavuje pomer 

hmotnostného úbytku skúšobných telies k počtu priložení plynového horáka. Má však 

významnú vypovedaciu úroveň o odolnosti hodnoteného materiálu (skúšobné teleso 

s povrchovou úpravou) voči kombinovanému tepelnému zaťažovaniu z pohľadu 

protipožiarnej ochrany. Z výsledkov uvedených v Tabuľke1. a na Obrázku 5. 

najpriaznivejšie výsledky dosiahol variant (C-1,37), čiže toto signifikatné hodnotiace 

kritérium zreteľne preukázalo znova najlepšie výsledky zo všetkých skúšobných  

telies variant  (C). Až  potom nasledujú náterové systémy A (2,65) a AT (3,18) 

aplikované na povrch MDF, pričom hodnoty tohto nami zvoleného kritéria sú výrazne 

nižšie než pri variante (C). 
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Vyhodnotené hodnoty spalného tepla naznačili skutočnosť, že formulácia 

náterových látok, najmä pomer polyuretánovej filmotvornej zložky ku akrylátovej, 

primárne ovplyvňuje veľkosť spalného tepla. Čím je obsah polyakrylátov vyšší, tým je 

spalné teplo tejto kopolymérnej disperzie vyššie, teda z pohľadu požiarno-

technických charakteristík materiálov predstavuje negatívnejšie hodnotenie. Toto 

tvrdenie vychádza z predpokladu, že spalné teplo polyakrylátov  je   39775 J.g-1, čím 

sú tieto polymérne materiály menej termicky stabilné než polyuretány, ktoré v 

závislosti od typu,  dosahujú hodnoty spalného tepla v intervale 23027 - 26534 J.g-1 

[10, 13]. Z výsledkov  v Tabuľke 1. a na Obrázku 3. vyplynulo, že vzhľadom na vyšší 

obsah polyakrylátov vo filmotvornej zložke náterovej látky (C), aj veľkosť spalného 

tepla je najvyššia zo všetkých hodnotených variantov, čo však naznačilo určitú 

problematickosť tejto polymérnej filmotvornej zložky z hľadiska termickej stability. 

Varianty (A) a (AT) sú formulované tak, že prítomnosť polyuretánov vo filmotvornej 

zložke je nižšia než pri variante (C).  

Zuhoľnatená plocha, ktorá je prejavom horenia a rýchlosti šírenia plameňa po 

povrchu skúšobných telies, ako posledné hodnotiace kritérium po tepelnom 

zaťažovaní skúšobných telies s povrchovou úpravou je zjavne druhým 

najdôležitejším kritériom v rámci všetkých zvolených. Toto kritérium jednoznačne 

špecifikuje jednotlivé varianty skúšobných telies a potvrdzuje skutočnosť, že variant 

(C -70,4 %) je  termicky najstabilnejším z pohľadu navrhnutého experimentálneho 

hodnotenia povrchov  dreva s jednotlivými povrchovými úpravami (Tabuľka 1.,  

Obrázok 6.). Pri korelácii variantov (A) a (AT) sa veľkosť zuhoľnatej plochy pohybuje 

až od 93,1  do 95,6 %, čo predstavuje termickú degradáciu takmer celej plochy 

skúšobných telies. 

Vyhodnotenie jednotlivých kritérií, pre posúdenie vplyvu kombinovaného 

tepelného zaťažovania skúšobných telies s povrchovými úpravami, ako samostatné 

hodnotiace ukazovatele neposkytuje komplexný pohľad na správanie sa týchto 

analyzovaných variantov z pohľadu požiarno-technických charakteristík. Až 

vyhodnotenie všetkých navrhnutých hodnotiacich kritérií prináša doplnenie a 

upresnenie poznatkov pre hodnotenie náterových látok, aplikovaných na podklady z 

dreva, pre predikciu ich správania z hľadiska protipožiarnej ochrany za podmienok 

simulácie kombinovaného tepelného zaťažovania.  
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Obr.1  Hmotnostný úbytok skúšobných telies  po tepelnom zaťažovaní. 

 
Z analyzovaných výsledkov je zrejmé, že variant (C) dosiahol pri piatich (zo 

šiestich) hodnotiacich kritériách najlepšie hodnotenie, teda z pohľadu navrhnutých 

ukazovateľov hodnotenia jednotlivých vodou riediteľných náterových látok, 

aplikovaných na drevo, sa javí ako najviac termicky odolný.  Menej priaznivé 

výsledky preukázali hodnotené varianty (A) a (AT), ktoré vo vo väčšine sledovaných 

hodnotiacich kritérií prezentovali svoju pomerne nízku stabilitu pri kombinovanom 

tepelnom zaťažovaní. 
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Obr.2   Vypočítaný počet priložení plynového horáka počas tepelného zaťažovania. 
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Obr. 3  Spalné teplo náterových filmov. 
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Obr. 4  Začiatky horenia povrchov skúšobných telies. 
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Obr.5  Vypočítaný teoretický pomer (B/D) ako hmotnostný úbytok k počtu priložení 
plynového horáka. 
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Obr. 6  Zuhoľnatená plocha povrchov skúšobných telies. 

 
4. Záver 

 Navrhnutý systém hodnotenia povrchov dreva s jednotlivými povrchovými 

úpravami preukázal, že citlivosť zvolených hodnotiacich kritérií je dostatočne vysoká 

na komplexné posúdenie správania sa povrchov skúšobných telies, upravených 

jednotlivými náterovými látkami za podmienok pôsobenia vysokých teplôt. 

 Je však potrebné poznamenať, že všetky skúšobné telesá boli pripravené s 

použitím náterových látok na rovnakej spojivovej báze (vodou riediteľné), avšak pri 

komparácii jednotlivých hodnotiacich kritérií po ich tepelnom zaťažovaní preukázali 

rozdielne výsledky. Z uvedeného predpokladáme, že formulácia náterových látok, 

predovšetkým zastúpenie jednotlivých kopolymérnych častí vo filmotvornej zložke 

týchto náterových látok má primárny vplyv na výsledok ich tepelného zaťažovania v  

porovnaní s vplyvom spojiva v uvedených náterových látkach. 

Z celkového vyhodnotenia skúšobných telies s povrchmi upravenými vodou 

riediteľnými náterovými látkami, po ich kombinovanom tepelnom zaťažovaní  

vyplynulo, že až viacero  hodnotiacich kritérií poskytne ucelenejšie poznatky o 

správaní sa dreva s aplikovanou povrchovou úpravou z pohľadu protipožiarnej 

ochrany, doplní tak celé spektrum hodnotiacich ukazovateľov kvality povrchovej 

úpravy dreva a výrobkov z dreva pre potreby praxe. 
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ANALÝZA VYTYPOVANÝCH VLASTNOSTÍ POVLAKOV Z PRÁŠKOVÝCH 
NÁTEROVÝCH HMÔT 

 

ANALYSIS OF THE PARTICULAR CHARACTERISTICS OF THE 
COATINGS FROM POWDERED PAINT COATINGS 

 
Dagmar Draganovská, Viera Bačová 
Katedra technológií a materiálov, SjF TU Košice, Slovenská republika 

 
Summary 

One of the most important roles of organic coatings is their corrosion 
protection, when its quality is directly related to surface pre-treatment. The 
contribution has summarized the results of the research focused on the 
evaluation of particular characteristics of the coatings – adhesion, porosity, 
plasticity and corrosion resistance of the surfaces created by powdered 
paintcoat substances based on epoxy and polyester resins. The coatings 
were applied by electrokinetic application on blasted steel surface.   
Key words: coating, pre-treatment, blasting, poriness, bend angle,   
thickness, adhesion 

 
 
Úvod 

Súčasný trend v oblasti náterových hmôt sa orientuje smerom k ekologicky 

neškodným náterovým hmotám. Do tejto oblasti patria práškové náterové hmoty so 

svojimi vynikajúcimi antikoróznymi vlastnosťami. Práškové náterové hmoty majú 

okrem zrejmých technických, fyzikálnych a ekologických výhod aj výhody 

ekonomické.  

Pre splnenie základného cieľa ochranných povlakov z práškových náterových 

hmôt, t.j. ochrana základného materiálu pred účinkami korózie prípadne 

zabezpečenie požadovaného vzhľadu, je potrebné, aby tieto povlaky boli nanesené 

na technicky čistý a príslušne predupravený povrch základného materiálu.  

Z viacerých možných spôsobov predúprav povrchu základného materiálu 

vystupuje do popredia technológia tryskania, ktorou je možné pripraviť povrch 

požadovanej akosti – očistenie povrchu ako aj zabezpečenie vhodnej 

mikrogeometrie pred následným povlakovaním. Tryskanie nielenže zvyšuje životnosť 
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povlakov a tým aj danej súčiastky, ale ovplyvňuje aj mechanické a technologické 

vlastnosti povrchových vrstiev. 

 

Zloženie práškových náterových hmôt 

Práškové náterové hmoty sú vyrábané vo forme veľmi jemného prachu s 

priemernou veľkosťou zrna 40-50 µm. Po aplikácii na kovový substrát je nevyhnutné 

nanesený materiál sušiť v peci pri teplotách 180-200°C po dobu cca 10-15 min, 

pričom existujú aj náterové systémy s teplotou sušenia 120°C. 

Väčšina práškových náterových hmôt je zmesou živice (napr. polyester, 

epoxid), vytvrdzovacieho činidla, činidla pre reguláciu rozlivu, katalyzátora, 

pigmentov, plnív a iných, pričom živica tvorí bázu, v ktorej sú všetky ostatné látky 

dispergované. Takto vytvorená zmes je vo vode prakticky nerozpustná. Rovnako je 

aj väčšina ostatných zložiek, tvoriacich práškovú hmotu, málo alebo prakticky 

nerozpustná.  

Okrem základného systému živice s vytvrdzovacím činidlom (spojivo / tvrdidlo) 

výslednú práškovú náterovú hmotu tvoria: 

 pigmenty - prispievajú k farebným a krycím vlastnostiam práškových náterov, 

 plnidlá (výplne) - znižujú cenu východiskových surovín a dávajú aplikáciám 

ich vlastnosti, 

 prísady - napomáhajú užitočným vlastnostiam (rozliv filmu, tvorba textúry a 

štruktúry). 

Práškové náterové hmoty neobsahujú žiadne rozpúšťadlá, čo umožňuje ich 

okamžitú aplikáciu bez vedľajších činností ako je to u mokrých náterov napr. 

riedenie, premiešanie, určenie viskozity a pod. Na rozdiel od mokrých náterov, kde je 

pomer sušiny k rozpúšťadlu vo väčšine prípadov cca 50/50 je u práškových farieb 

prakticky 100 %-ný podiel sušiny. Keďže práškové farby sú pomerne hygroskopické, 

už pri ich výrobe dochádza k záchytu molekúl vody z okolitého ovzdušia a preto je 

reálny podiel sušiny cca 99,5%.  

Z hľadiska životného prostredia významnú úlohu pri výrobe a použití práškových 

náterov hrá značná redukcia emisií prchavých organických látok a ostatných 

nebezpečných škodlivín do ovzdušia. 
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Metodika experimentovania a vyhodnotenie 

Za účelom vyhodnotenia vytypovaných vlastností povlakov z práškových 

náterových hmôt – priľnavosti, uhla ohybu a ochrannej účinnosti náterov 

v kondenzačnej komore, bola realizovaná analýza jednotlivých kritérií experimentálne 

a to na predupravených povrchoch vzoriek, otryskaných oceľovým granulátom 

o rozmere zrna dz = 0,71mm. Na otryskanie vzoriek bolo použité mechanické 

tryskacie zariadenie typu Di-2, umiestnené na pracovisku KTaM. 

V experimentálnej časti práce bola ako základný materiál použitá oceľ triedy 

11 373 hrúbky 3 mm. 

Kvalita otryskaného povrchu vzoriek bola hodnotená dotykovým profilomerom 

typu Surftest SJ – 301 fy Mitutoyo, Japonsko. Dosiahnuté priemerné hodnoty z 10-

tich meraní drsnosti povrchu otryskaných vzoriek boli: 

• stredná aritmetická odchýlka profilu: Ra = 9,87µm,  

• najväčšia výška profilu: Rz = 56,73µm. 

  Vzorky boli následne povlakované elektrokinetickým spôsobom. Pri 

experimentoch bola použitá elektrokinetická pištoľ, určená pre nanášanie práškov, 

ktoré sú schopné získať elektrický náboj trením. Použitá pištoľ je navrhnutá pre 

manuálne nanášanie práškových náterových hmôt s pripojeným zásobníkom prášku. 

Pre experimenty boli vytypované 4 náterové systémy: 

1. náterový systém: corro zinc 97 + corro coat MX   (označenie vzorky  Z+MX) 

2.náterový systém:  corro zinc 97 + corro coat PE-F  (označenie vzorky  Z+PE-F) 

3. náter:                   corro coat MX                              (označenie vzorky MX) 

4.náter:                    corro coat PE-F                            (označenie vzorky PE-F) 

Corro zinc 97 je prášková náterová hmota, ktorej základ tvorí epoxidová 

živica, prášok je obohatený o zinok pre zvýšenie koróznej odolnosti. Corro zinc 97 sa 

používa ako základná prášková náterová hmota.             

Corro-Coat MX je prášková náterová hmota, ktorej základ tvorí kombinácia 

epoxidovej živice a polyesteru (hybrid). Tento produkt vysoko uspokojuje požiadavky 

či už v oblasti estetickej alebo funkčnej 
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Corro – coat PE-F je prášková náterová hmota, ktorej základ tvorí zmes 

polyesterových živíc, anorganických a organických pigmentov, plnív a aditív. Povlak 

spĺňa prísne požiadavky pre stabilitu lesku a farebnej stálosti. 

Hrúbka náterového systému sa vo všeobecnosti výrazne podieľa  na jeho 

vlastnostiach, zvlášť výrazne na  koróznej odolnosti. Pred realizáciou experimentov 

boli meraním na prístroji DIGI-DERM 179 fy Mitutoyo, Japonsko zistené hrúbky 

jednotlivých náterových systémov. Všetky náterové systémy spĺňali požiadavky na 

priemerné hrúbky v intervale hodnôt, ktoré doporučuje výrobca a dosahovali 86 -

191µm. Jedine u náterového systému typu Z + MX boli namerané vyššie hodnoty 

hrúbok až do 244 µm, u priemernej hodnoty ide o 34 µm viac ako udáva výrobca.  

Hodnotenie priľnavosti náterových systémov bolo realizované: 

a) modifikovanou odtrhovou skúškou podľa STN EN 24 624 

Experimenty boli realizované na vzorkách základného materiálu tvaru valčeka 

φ30 mm. Na čelnú plochu valčeka bol aplikovaný náterový systém. Po priložení 

protikusu sa zostava vložila do pece za účelom zlinutia náterovej hmoty. Po 

vytvrdnutí bol náterový systém prerezaný až k základnému materiálu po celom 

obvode valčeka. Zostava bola  umiestnená do  trhacieho zariadenia a vystavená 

ťahovému zaťaženiu.  

Výsledkom skúšky je ťahové napätie, potrebné na roztrhnutie najslabšej 

medzifázy (adhézny lom), alebo najslabšej zložky (kohézny lom) skúšobnej zostavy. 

Pri skúške sa môžu vyskytnúť oba typy lomov. 

Lomy sú charakterizované stupňami: 

A-   kohézny lom v podklade, 

A/B- adhézny lom medzi podkladom a prvým náterom,  

B-   kohézny lom prvého náteru,  

B/C- adhézny lom medzi prvým a druhým náterom, 

C – kohézny lom druhého náteru 

Z vizuálneho hodnotenia vzhľadu vzoriek je možné konštatovať, že prvý a druhý 

náterový systém (Z+MX, Z+PE-F)  vykazovali kohézny lom typu C, tretí a štvrtý 

náterový systém (MX, PE-F) vykazovali kohézny lom typu B. Z overovaných náterov 
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najväčšie odtrhové napätie vykazoval náterový systém Z+ MX a najmenšie odtrhové 

napätie vykazoval náterový systém Z+PE-F. Priemerné hodnoty odtrhových napätí 

sú uvedené na obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
b) mriežkovou metódou podľa normy STN 67 30 85  

Pri vyhodnocovaní priľnavosti mriežkovou metódou bol porovnávaný východzí 

stav priľnavosti náterového systému s priľnavosťou nameranou po 21-dňovej 

expozícií vzoriek v kondenzačnej komore. 

 Pred expozíciou  všetky vzorky vykazovali stupeň 0, t.j. po mriežkovom reze 

neboli identifikované žiadne odlúpnutia povlaku a rezné hrany boli ostré. Po expozícii 

v kondenzačnej komore priľnavosť všetkých sledovaných náterových systémov bola 

vyhodnotená taktiež stupňom 0. 

 Uvedený výsledok skúšky umožňuje vysloviť záver, že priľnavosť náterových 

systémov ostáva nezmenená aj po 21 dňovej expozičnej dobe vzoriek 

v kondenzačnej komore, čo znamená, že v miestach rezov nedošlo k poškodeniu na 

rozhraní povlak - základ resp. v náterovom systéme.  

 V rámci experimentálnych prác bol posudzovaný aj uhol ohybu sledovaných 

náterových systémov. Na stanovenie odolnosti ohybom bola použitá skúška 

lámavosti STN EN ISO 7438 (42 04 01). 

 Vzorka s povlakom bola umiestnená skúšobným povlakom smerom von od 

ohýbacieho tŕňa a podrobená plastickej deformácií pri ohybe. Princíp umiestnenia 

vzorky s povlakom a ohýbania je znázornený na  obr. 2.  
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Obr. 1 Priemerné hodnoty odtrhových napätí.
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Skúška ohybom bola realizovaná na hydraulickom lise ZD 40 od firmy VEB 

Leipzig. Proces ohýbania bol ukončený v momente objavenia viditeľnej trhliny 

v povlaku v mieste ohybu a bol odmeraný uhol ohybu α. Hodnoty uhla ohybu 

v náväznosti na priemernej hrúbke povlaku sú uvedené v tab.1. 

    

Obr. 2   Znázornenie ohýbania skúšobnej vzorky. 
Experimenty potvrdili teoretický predpoklad, že so zvyšujúcou hrúbkou 

povlaku sa uhol ohybu znižuje. Pri vzájomnom porovnávaní vypočítaných 

priemerných hodnôt uhla ohybu u oboch typov náterových systémov, ako aj 

jednotlivých samostatných povlakov bola zistená mierne vyššia plasticita u povlakov 

Corro - Coat PE – F ako u Corro - Coat MX hodnotená porušením povlaku ku 

ktorému došlo pri určitom uhle ohybu. Táto skutočnosť sa prejavila ako pri ohybe 

vzoriek s uvedenými jednotlivými povlakmi, tak aj v náterových systémoch oboch 

povlakov s tým istým základovým povlakom Corro - Zinc 97. 

 

Tab.1 Hodnoty uhla ohybu v náväznosti na priemernej hrúbke povlaku. 

Druh povlaku Vz.č. Uhol 
ohybu α [˚] 

Priemerná hrúbka 
povlaku [µm] 

1 120 228 
2 139 147 Corro - Zinc 97+ Corro - Coat PE-

F 3 118 242 
1 129 157 
2 135 75 Corro - Coat PE-F 
3 116 211 
1 95 218 
2 85 241 Corro - Zinc 97+ Corro - Coat MX 
3 105 151 
1 116 134 
2 137 75 Corro- Coat MX 
3 112 103 
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Ochranná účinnosť náterového systému v prostredí agresívnej atmosféry s 

obsahom oxidu siričitého bola vyhodnocovaná simulovanou skúškou v kondenzačnej 

komore v zmysle STN 03 8130  s umelým narušením celistvosti systému krížovým 

rezom. Toto porušenie, umožňujúce prístup atmosféry k povrchu základného 

substrátu, bolo zvolené z dôvodu simulácie pórov v povlaku.  Hodnotil sa rozsah 

korózie pozdĺž rezu a šírenie sa koróznych splodín pod povlakom v okolí rezu. 

Zvolená doba trvania skúšky bola 21 dní.  

Jednotlivé náterové systémy vykazovali zásadnú rozdielnosť v prejavoch 

odolnosti proti koróznemu prostrediu a to náterové systémy so základným náterom 

(Corro-Zinc 97) verzus náterové systémy bez základného náteru. 

 Na vzorkách s náterovým systémom so základným náterom sa objavili prvé 

prejavy podkorodovania vo forme bodových koróznych splodín až po 14 dňoch 

expozície v kondenzačnej komore, ďalšie šírenie korózneho napadnutia bolo veľmi 

mierne. Vizuálnym hodnotením neboli zaznamenané zmeny farebného odtieňa a to u 

oboch náterových systémov so základným náterom. Na konci skúšky, t.j. po 21. dni 

korózneho namáhania v kondenzačnej komore, bol rozsah korózneho napadnutia v 

rozmedzí 6 až 8% dĺžky rezu.  

 U vzoriek bez základného náteru boli prvé prejavy korózneho napadnutia už 

po 2. dni expozície v kondenzačnej komore. Ďalší rast korózneho napadnutia bol v 

porovnaní so vzorkami obsahujúcimi základný náter výraznejší a v závere skúšky t.j. 

po 21. dni expozície sa pohyboval v rozmedzí 10 až 15 % dĺžky rezu. Časový 

priebeh korózneho napadnutia sledovaných náterových systémov na obr. 3. 

 

Záver 

Príspevok bol zameraný na hodnotenie vlastností zvolených náterových 

systémov, vytvorených z práškových hmôt. Pozornosť bola sústredená predovšetkým 

na hodnotenie životnosti z hľadiska odolnosti proti korózii v simulovaných 

podmienkach, ktoré zintenzívňujú agresivitu okolitého prostredia. Všetky hodnotené 

povlaky bez umelého narušenia celistvosti vykázali rovnocenné hodnoty koróznej 

odolnosti z hľadiska zmien priľnavosti, kedy nebol zaznamenaný jej pokles po 21 

dňovej expozícii v kondenzačnej komore a neprejavila sa ani zmena v ich vzhľade 

počas tejto expozície. 
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Obr. 3 Priebeh korózneho napadnutia sledovaných náterových systémov. 
 

 Zásadný rozdiel bol zistený pri umelom porušení súvislosti povlakov 

skúšaných náterových systémov, exponovaných v agresívnom prostredí 

kondenzačnej komory. Tu bol preukázaný jednoznačne pozitívny vplyv základného 

náteru. U povlakov bez základu dochádzalo k šíreniu a rastu koróznych splodín 

v mieste mechanického porušenia, čo sa prejavilo čiastočným odlupovaním povlaku.  

Pri sledovaní uhla ohybu vyhodnocovaných náterov resp. náterového systému 

sa ukázal mierne vhodnejší náterový systém Corr - Zinc 97 + Corro - Coat PE-F, 

u ktorého boli dosiahnuté vyššie hodnoty uhlov ohybov bez porušenia náteru. 

 Z uvedeného je možné vysloviť záver, že všetky typy experimentálne 

overovaných náterov resp. náterových systémov sú odolné voči korózii za podmienky 

dodržania technologických parametrov tvorby povlakov, predovšetkým minimálnej 

hrúbky povlakov. Pri tenších povlakoch použitie základného povlaku zohráva 

významnú úlohu. Taká istá skutočnosť môže nastať aj pri mechanickom porušení 

povlaku, z čoho vyplýva odporučenie použiť náterový systém v zložení základ 

a vrchný náter. 

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového vedeckého projektu MŠ SR 

VEGA č.1/2203/05. 
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Summary 
Inorganic mixture pigments are prepared by reaction in solid phase by 
different temperature of calcination. Dependencies in trichromatic 
coordinates a*-b* for different temperatures and constitution were studied. 
Two different experimental systems were compared by  ANOVA method, 
to with determine factors resulting of colour scheme. Reaction conditions 
are in  interaction for both experimental systems, findings then reads 
generally up for experimental systems of this type. 
Key words: pigments, conditions preparation, ANOVA statistical method 

 
 
1 Úvod 

Barevnost pigmentů měříme v barevném systému CIE L*a*b* (1976), tj. 

určujeme hodnotu jasu L* a souřadnice a* (rozsah zelená – červená) a b* (rozsah 

modrá – žlutá). 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. Jev pozorován pro experimentální systém A 2-x B1 

x O 3 [Javůrek, 2005]. Pro ověření obecnosti byl stejným způsobem proměřen system 

A 2-x B2 x O 3,, tj. byl užit jiný chromofor.. 
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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 

výsledek (např. vliv metody, přístroje, koncentrace) v určitých experimentálních 

obměnách – tj. na více úrovních vyšetřovaného faktoru a při několika opakováních 

téhož měření. 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. 
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Obr. 1  Závislost souřadnic a* - b* při různých teplotách výpalu, experimentální 
systém A 2-x B2x O3 kde x=0,1 – 0,5.  
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Obr. 2  Závislost souřadnic a* - b* při různých teplotách výpalu, experimentální 
systém  A 2-x B1 x O3, kde x=0,1 – 0,5.  
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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. 

 

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. 

 

3 Experimentální schéma 

Byly použity systémy pigmentů 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 pro chromofor B1 a při teplotách 700, 750, 800, 850 a 900 oC pro chromofor B2. 

Jako pojivo pro výsledný pigment byl použit akrylátový kopolymer. Po natření na 

bílou papírovou podložku byly přístrojem MiniScan (HunterLab, USA) měřeny 

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 nebo 5 sloupcích (4 nebo 5 teplot) a 5x po 

deseti řádcích (5 různých přídavků chromoforu B a 10 opakování měření barevnosti 
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každého vzorku). 

Každá z měřených veličin (L*, a*, b*) byla vyhodnocována samostatně. 

 

4  Výsledky 

Vyhodnocení matic dat bylo provedeno programem EXCEL 2003 a porovnáno 

s programem ADSTAT. Závěry byly shodné. 

V předchozích pracích [Javůrek, 2005] byl zkoumán experimentální system A2-

xB1xO3, tj. vliv jednotlivých faktorů a jejich zjištěná interakce. Dále byl zkoumán vliv 

přídavku krystalizátoru, který způsobuje snížení interakce a tím i “narovnání” 

závislostí a* - b*. Aby byla potvrzena obecnost chování těchto typů pigmentů, byl 

proměřen obdobný pigment  A2-xB2xO3 . 

Celé matice dat byly podrobena dvoufaktorové analýze rozptylu s opakováním 

– tab.1 (každý z parametrů L*, a*, b* samostatně, v tabulkách uveden parametr a*). 

Závěry jsou obdobné u obou experimentálních systémů, tj. vliv teploty i složení je 

významný a oba faktory se vzájemně ovlivňují tj. jsou v interakci. Ta vysvětluje 

anomálie na průbězích a* - b* křivek. Druhý experimentální systém, tj. A2-xB2xO3  

vykazuje ještě větší podíl interakce, než původní systém. 

 
Tab. 1  Dvoufaktorová ANOVA systému A2-xB1xO3. 

Anova: dva faktory s opakováním par. a*    

       
Faktor 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Celkem 

650         
Počet 10 10 10 10 10 50
Součet 129,62 174,3 186,65 161,24 165,96 817,77
Průměr 12,962 17,43 18,665 16,124 16,596 16,3554
Rozptyl 0,002773 0,004244 0,00525 0,004338 0,004582 3,700956

       

Počet 10 10 10 10 10 50
Součet 152,88 205,42 224,06 256,89 232,77 1072,02
Průměr 15,288 20,542 22,406 25,689 23,277 21,4404
Rozptyl 0,005507 0,007329 0,00156 0,001477 0,003468 12,45564
       

750         
Počet 10 10 10 10 10 50
Součet 189,66 241,56 271,6 279,64 253,26 1235,72
Průměr 18,966 24,156 27,16 27,964 25,326 24,7144
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Tab. 1  Dvoufaktorová ANOVA systému A2-xB1xO3 –pokračování. 

Rozptyl 0,010582 0,018604 0,005289 0,003293 0,008382 10,26783
   

800         
Počet 10 10 10 10 10 50
Součet 170,79 259,96 285,55 283,99 251,78 1252,07
Průměr 17,079 25,996 28,555 28,399 25,178 25,0414
Rozptyl 0,012566 0,006093 0,009139 0,005566 0,005551 17,95584
       

Celkem         
Počet 40 40 40 40 40  
Součet 642,95 881,24 967,86 981,76 903,77  
Průměr 16,07375 22,031 24,1965 24,544 22,59425  
Rozptyl 5,052388 11,1938 15,79522 25,32771 12,97517  
       
ANOVA       
Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 

Výběr 2437,124 3 812,3746 129365,9 9,6E-300 2,654792
Sloupce 1868,33 4 467,0825 74380,14 2E-288 2,421843
Interakce 305,1728 12 25,43106 4049,747 6,2E-212 1,806288
Dohromady 1,13034 180 0,00628    
       
Celkem 4611,757 199         

 

 

Tab. 2  Dvoufaktorová ANOVA systému A2-xB2xO3. 

Anova: dva faktory s opakováním par a*    

       
Faktor 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Celkem 

700       
Počet 10 10 10 10 10 50 

Součet -12,88 134,91 204,16 175,12 203,16 704,47 
Průměr -1,288 13,491 20,416 17,512 20,316 14,0894 
Rozptyl 0,000329 0,016521 0,059449 0,076818 0,031827 66,83665 

       
750       

Počet 10 10 10 10 10 50 
Součet 123,43 179,79 224,19 216,07 207,49 950,97 
Průměr 12,343 17,979 22,419 21,607 20,749 19,0194 
Rozptyl 0,020734 0,004788 0,024166 0,036223 0,045499 13,67745 

       
 
 
 

      

800       
Počet 10 10 10 10 10 50 

Součet 177,75 197,11 226,96 247,02 220,04 1068,88 
Průměr 17,775 19,711 22,696 24,702 22,004 21,3776 
Rozptyl 0,031739 0,042832 0,032938 0,029373 0,014582 5,933631 

       
850       
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Tab. 2  Dvoufaktorová ANOVA systému A2-xB2xO3-pokračování. 
Počet 10 10 10 10 10 50 

Součet 173,42 205,84 236,07 250,29 216,19 1081,81 
Průměr 17,342 20,584 23,607 25,029 21,619 21,6362 
Rozptyl 0,024173 0,022582 0,02849 0,018921 0,039032 7,155632 

       
900       

Počet 10 10 10 10 10 50 
Součet 145,62 202,22 237,19 247,54 216,28 1048,85 
Průměr 14,562 20,222 23,719 24,754 21,628 20,977 
Rozptyl 0,01964 0,010173 0,015121 0,006138 0,007884 13,05784 

       
Celkem       
Počet 50 50 50 50 50  

Součet 607,34 919,87 1128,57 1136,04 1063,16  
Průměr 12,1468 18,3974 22,5714 22,7208 21,2632  
Rozptyl 50,02433 6,973665 1,473082 8,553003 0,427549  

       
ANOVA       

Zdroj variability SS Rozdíl MS F Hodnota P F krit 
Výběr 1987,188 4 496,7971 18818,83 8E-283 2,411768 

Sloupce 3908,457 4 977,1142 37013,4 0 2,411768 
Interakce 1312,002 16 82,00012 3106,19 6,4E-254 1,688627 

Dohromady 5,93976 225 0,026399    
       

Celkem 7213,587 249     
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Obr. 3  Závislost parametru a* na teplotě výpalu pro různá množství chromoforu  

(systém  - A2-xB1xO3 ). 
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Obr. 4  Závislost parametru a* na teplotě výpalu pro různá množství chromoforu  
(systém - A2-xB2xO3 ). 
 
Jak bylo výše ukázáno, působení interakce se projevuje i u dalších experimentálních 

systémů. Fakt interakce mezi faktory složení – teplota výpalu se projeví i 

v závislostech parametru L*, a* či b* na teplotě (obr. 3 a 4) : 

 

5 Závěr 

Jak bylo ukázáno v předchozích studiích [Javůrek, 2005], v případě 

experimentálních systémů pigmentů A2-xBxO3 dochází při jejich přípravě k interakci 

podmínek přípravy, což způsobuje zcela nedefinovatelné trendy v závislostech 

trichromatických souřadnic. Lze to do jisté miry korigovat změnou reakčních 

podmínek, např. přídavkem krystalizátoru. Jinak je třeba přípravu pigmentů provést 

při různých teplotách a různých zastoupeních chromoforu a pak podle požadovaných 

hodnot barevnosti vybrat vhodné podmínky přípravy. 
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OMEZENÍ POUŽÍVAT NĚKTERÉ LÁTKY A NOVÉ POŽADAVKY 
ZPŘÍSŇUJÍCÍ TAKOVÁ OMEZENÍ 

 
RESTRICTIONS BE PLACED ON THE MARKETING AND USE OF 

CERTAIN SUBSTANCE; NEW REQUIREMENTS STRENGTHEN THIS 
RESTRICTIONS 

 
Alexandr Fuchs 
Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství, Šrobárova 48,  
100 42 Praha 10, Česká republika 

 
SOUHRN 

Evropská unie přijala směrnice obsahující požadavky na omezení 
používat některé nebezpečné látky; tato ustanovení nejsou důsledně 
dodržována (azbest, sloučeniny šestimocného chrómu apod.). Nově se 
připravuje omezení používat toluen a trichlorbenzen a dále některé ftaláty 
jako změkčovadla plastů pro výrobu hraček. Kromě toho EU přijala 
směrnici zpřesňující (a zpřísňující) posuzování přípravků, obsahujících 
látky nebezpečné pro životní prostředí. Nové regulace mají vstoupit 
v platnost v r. 2007. Protože se některá stávající i plánovaná 
(připravovaná) opatření mohou týkat výrobců/dovozců/distributorů 
nátěrových hmot, pokládáme za potřebné o tom podrobněji informovat.  
Klíčová slova: Výrobci/dovozci/distributoři NH, klasifikace látek 
a přípravků, chemické látky, chemické přípravky, omezení uvádění na trh, 
předpisy, zdraví, ochrana veřejného zdraví 

 
SUMMARY 

The European Union has adopted directives relating to restrictions on the 
marketing and uses of certain dangerous substances; but these 
establishments are not consistently respected (asbestos, compounds 
containing chromium VI, etc.). New restrictions are prepared for toluene 
and trichlorobenzene, furthermore for some phthalates used as 
plasticizers in production of children's toys. In addition, the EU adopted 
more specific and strict assessments in directives concerning preparations 
containing substances classified as dangerous for the environment. New 
regulations will come into force next year. We consider it necessary to 
informed in detail manufacturers, importers or distributors of painting 
materials on both effective and planned restrictions.  
Key words: Key words: manufacturers, importers or distributors of 
painting materials, classification of substances and preparations, chemical 
substances, chemical preparations, restrictions be placed on the 
marketing and use, legislation, health, public health protection 
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1 Úvod 

Evropská Unie postupně omezuje uvádění některých látek na trh; určitá část 

z nich se také používá při výrobě nátěrových hmot (NH). Na Mezinárodní konferenci 

o nátěrových hmotách 2003, 2004 i 2005 [1], [2], [3] jsme na některé s tím spojené 

problémy již upozorňovali. Letos bychom rádi souhrnně podali informaci důsledně 

zaměřenou na určitá omezení, která se týkají některých komponent NH, ať se jich 

používá často nebo jen zcela výjimečně. Toto sdělení zařazujeme především proto, 

že problematika restrikcí v oblasti chemických látek a přípravků – i před uzákoněním 

systému REACH – má v EU a následně i v ČR veliké tempo. Za posledních několik 

měsíců to bylo provedeno u čtyř komodit (fosfáty toluen, trichlorbenzen, ftaláty) 

a připravuje se pátá (kovová rtuť). Nemůžeme vyloučit, že mohou přibýt i další.  

Pojem výrobce/dovozce/distributora budeme používat v platné dikci zákona 

č. 356/2003 Sb., v platném znění [4] (dále jen „zákon“); výrobcem budeme nadále 

rozumět výrobce sídlícího v ČR, dovozcem pak právnickou osobu, která dováží 

výrobky z nečlenských států Evropské unie (EU) a konečně prvním distributorem 

právnickou osobu, která uvádí na trh výrobky z členských států EU (dále jen „povinné 

osoby“). Ochranu života a zdraví, životního prostředí i požární ochranu budeme 

souhrnně nazývat „ochranou veřejného zájmu“. Pojem „nebezpečnost“ budeme 

zásadně používat pro vlastnost látky nebo přípravku; pojem „riziko“ pak pro 

pravděpodobnost, s jakou se nebezpečnost projeví. 

 

2 Omezení uvádět některé nebezpečné látky a skupiny nebezpečných látek 
a přípravků na trh 

Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno je 

v Příloze č. 1. Seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do 

oběhu nebo používání je omezeno jsou uvedeny v Části I Přílohy č. 2 a konečně 

Seznam skupin nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu 

nebo používání je omezeno jsou uvedeny v Části II Přílohy č. 2 k vyhlášce 

č. 221/2004 Sb., v platném znění [5].  

Z látek, obsažených v Příloze č. 1 se povinných osob ve vztahu k NH může 

týkat pouze azbest. 
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Poř. č. Název látky  CAS 
3 Azbestová vlákna  

a) krocidolit 
b) amosit 
c) anthofylit 
d) aktinolit 
e) tremolit 

 
12001-28-4 
12172-73-5 
77536-67-5 
77536-66-4 
77536-68-6 

 

Podstatně rozsáhlejší je seznam v Příloze č. 2. V Části I se NH hmot může 

týkat omezení uvádět na trh azbest (poř. č. 6.1 a 6.2), některé sloučeniny olova (poř. 

č. 17 a 18), sloučeniny rtuti (poř. č. 19), organocíničité sloučeniny (poř. č. 21), 

kadmium a jeho sloučeniny (poř. č. 24), v Seznamu klasifikované karcinogeny, 

mutageny a látky toxické pro reprodukci 1. a 2. kategorie (poř. č. 29, 30 a 31) apod. 

V Části II se to pak týká skupin „látek neuvedených v Seznamu, ale splňujících 

kritéria uvedená ve zvláštním právním předpisu a přechodně klasifikovaných“. 

Z látek, používaných jako komponenty NH, jsou to v Seznamu neklasifikované 

karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci 1. a 2. kategorie (poř. č. 3, 4 

a 5). Chceme upozornit zejména na tuto Část II, protože obsahuje skupiny látek 

dosud závazně neklasifikované, tedy látky, jejichž klasifikaci provádí povinné osoby. 

Pro přehled uvádíme zkrácené výpisy příslušných položek citované Přílohy 

č. 2, která se týká látek: 

 

2.1 Azbest 
Poř. č. Název látky  Druh omezení 
6 Vláknitý azbest 

6.1  
krocidolit CAS 12001-28-4 
amosit CAS 12172-73-5 
anthofylit CAS 77536-67-5 
aktinolit CAS 77536-66-4 
tremolit CAS 77536-68-6 

Uvádění na trh, do oběhu nebo 
používání těchto vláken a výrobků, do 
nichž jsou tato vlákna záměrně 
přidávána, je zakázáno. 
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2.1 Pokrač.: 

Poř. č. Název látky  Druh omezení 
 6.2  

chrysotil CAS 12001-29-5 
Uvádění na trh, do oběhu nebo 
používání těchto vláken a výrobků, do 
nichž jsou tato vlákna záměrně 
přidávána, je zakázáno. 
Výrobky, obsahující azbestová vlákna 
uvedená v bodech 6.1 a 6.2 v stávajících 
zařízeních je možno používat až do 
doby jejich odstranění nebo ukončení 
jejich životnosti. 
Uvádění na trh a používání těchto 
vláken a výrobků, které je obsahují, 
v souladu s ustanoveními uvedenými 
výše, je možné pouze pokud jsou tyto 
výrobky označeny v souladu se 
zvláštním právním předpisem. 

 
2.2 Sloučeniny olova 
Poř. č. Název látky  CAS 
17 Uhličitany olova 

17.1  
Uhličitan olovnatý bezvodý 
(CAS 598-63-0) 
17.2  
Uhličitan dihydroxid triolovnatý 
(CAS 7446-14-2) 

Tyto látky nebo přípravky, které takové 
látky obsahují, se nesmějí používat jako 
nátěrové hmoty. 
2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na 
jejich použití při restaurování a údržbě 
uměleckých děl a historických budov a 
jejich interiérů. 

 
 

Poř. č. Název látky  CAS 
18 Sírany olovnaté 

18.1  
Síran olovnatý  
(CAS 7446-14-2) 
18.2  
Sírany olovnaté  
(CAS 15739-80-7) 

Tyto látky nebo přípravky, které takové 
látky obsahují, se nesmějí používat jako 
nátěrové hmoty. 
2. Ustanovení bodu 1 se nevztahuje na 
jejich použití při restaurování a údržbě 
uměleckých děl a historických budov a 
jejich interiérů. 
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2.3 Sloučeniny rtuti 
Poř. č. Název látky  CAS 
19 Sloučeniny rtuti Tyto látky nebo přípravky, které takové 

látky obsahují, se nesmějí používat: 
a) k zabránění znečišťování povrchů 
způsobeného mikroorganismy, 
rostlinami nebo živočichy na: 
- trupech lodí, 
- koších, plovácích, sítích a jiném 
zařízení používaném k chovu ryb 
a měkkýšů, 
- jakémkoliv částečně nebo zcela 
ponořeném zařízení; 
b) při ošetření dřeva; 
c) při impregnaci silně namáhaných 
průmyslových textilií a přízí určených pro 
jejich výrobu; 
d) při úpravě průmyslových vod bez 
ohledu na jejich použití. 

 
2.4 Organocíničité sloučeniny  
Poř. č. Název látky  CAS 
21 Organocíničité sloučeniny 1. Nesmí se uvádět na trh pro použití 

jako látky nebo složky přípravků, které 
působí jako biocidy v nátěrových 
hmotách. 
2. Nesmí se uvádět na trh nebo používat 
jako látky nebo složky přípravků, které 
působí jako biocidy k zabránění hnití 
způsobeného mikroorganismy, 
rostlinami nebo živočichy 
a) plavidel bez ohledu na jejich délku 
určených pro použití na moři a na 
vnitrozemských vodních cestách 
a plochách, 
b) klecí, plováků, sítí a jiných zařízení 
používaných pro chov ryb a měkkýšů; 
c) jakéhokoliv zcela nebo částečně 
ponořeného zařízení. 
3. Nesmí se používat jako látky nebo 
složky přípravků, které jsou určeny pro 
úpravu průmyslových vod. 
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2.5 Kadmium a jeho sloučeniny (velmi zestručněný výpis) 
Poř. č. Název látky  CAS 
24 Kadmium  

CAS 7440-43-9  
a jeho sloučeniny 

Tyto látky se nesmějí používat k barvení 
výrobků a jejich částí vyrobených 
z následujících materiálů definovaných 
položkami celního sazebníku: 
- nátěrové hmoty [3208] [3209]  
Obsah kadmia ve výrobcích z těchto 
materiálů smí být nejvýše 0,01 % hmot. 
s výjimkou nátěrových hmot s vysokým 
obsahem zinku, ve kterých obsah 
kadmia může být nejvýše 0,1 % hmot. 

 
2.6  Závazně klasifikované karcinogeny, mutageny a látky toxické pro 
reprodukci 1. a 2. kategorie, uvedené v Části I 
Poř. č. Název látky  CAS 
29 Nebezpečné látky uvedené 

v Seznamu klasifikované jako
karcinogeny kategorie 1 nebo 
karcinogeny kategorie 2, 
označené jako toxické (T) 

Tyto látky se nesmějí být součástí látek 
a přípravků, které jsou určeny k prodeji 
spotřebitelům, pokud jejich individuální 
koncentrace překračují limity stanovené 
v Seznamu nebo limity uvedené ve 
zvláštním právním předpisu. 
Označení obalů těchto látek a přípravků 
musí obsahovat zřetelné 
a nesmazatelné upozornění:  
„Pouze k odbornému použití.“. 

Karcinogeny 1. a 2. kategorie jsou v předpisu charakterizovány ještě R-větami. 

Zcela obdobné ustanovení (včetně jiných R-vět) platí pro mutageny i látky toxické pro 

reprodukci 1. a 2. kategorie. 

 

2.7 Přechodně (nezávazně) klasifikované karcinogeny, mutageny a látky toxické 
pro reprodukci 1. a 2. kategorie, uvedené v Části II 
Poř. č. Název látky  CAS 
3 Látky neuvedené v Seznamu, 

ale splňující kritéria 
karcinogenity uvedená ve 
zvláštním právním předpisu a 
přechodně klasifikované jako 
karcinogeny kategorie 1 nebo 
karcinogeny kategorie 2.  

Tyto látky se nesmějí být součástí látek 
a přípravků, které jsou určeny k prodeji 
spotřebitelům, pokud jejich individuální 
koncentrace překračují limity stanovené 
v Seznamu nebo limity uvedené ve 
zvláštním právním předpisu. 
Označení obalů těchto látek a přípravků 
musí obsahovat zřetelné 
a nesmazatelné upozornění:  
„Pouze k odbornému použití.“. 
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I v tomto případě jsou karcinogeny 1. a 2. kategorie charakterizovány ještě 

R-větami. Zcela obdobné ustanovení (včetně jiných R-vět) platí pro mutageny i látky 

toxické pro reprodukci 1. a 2. kategorie. 

 

2.8 Fosfáty, zařazené do skupin látek (Část II) 
I když jde o komoditu, která prakticky nemůže zajímat povinné osoby ve 

vztahu k NH, je to (zatím) jediný případ, kdy byla Část II rozšířena o novou položku 

č. 6. Stalo se tak vyhláškou č. 78/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., 

v platném znění [5]. Konkrétně byl doplněna nová položka tohoto znění: 

Poř. č. Název látky  CAS 
6 Sloučeniny fosforu  Prací prostředky pro praní textilu 

s koncentrací fosforu vyšší než 0,5 % 
hmot. Se od 1. července 2006 nesmí 
uvádět na trh a od 1. října 2006 do 
oběhu. 
Toto omezení se nevztahuje 

a) na prací prostředky používané 
pro praní v průmyslu a institucích, 
které je prováděné školenými 
pracovníky, 

b) na prací prostředky určené pro 
vývoz nebo pro distribuci do 
jiných členských zemí ES. 

 

3 Připravovaná omezení uvádět na trh některé další látky a skupiny látek 
Seznam komodit, jejichž uvedení na trh bude omezeno, se týká toluenu, 

trichlorbenzenu, šesti ftalátů (omezení již platí v EU, ale dosud nebylo transponováno 

do právního řádu ČR) a konečně kovové rtuti pro výrobu teploměrů, kde se teprve 

o rozsahu omezení v EU jedná. Kromě kovové rtuti mohou všechny ostatní položky 

zajímat i povinné osoby ve vztahu k NH. Texty uvedeme tak, jak jsou v platných , do 

češtiny přeložených, předpisech EU, resp. v jejich návrzích (rtuť). Posledně 

jmenovanou novelu (rtuť) uvádíme spíše pro informaci; teoreticky by se mohla týkat 

měřicích průmyslových teploměrů. Nemůžeme zaručit, který předpis bude nakonec 

při jejich transpozici novelizován, ale pravděpodobně to bude zejména vyhláška 

č. 221/2004 Sb., v platném znění [5]. Pokud jde o ftaláty bude to spíše vyhláška 

č. 84/2001 Sb., v platném znění [6]. 
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3.1 Toluen a trichlorbenzen 
Toluen 
CAS 108-88-3 
 

Nesmějí se uvádět na trh nebo používat jako 
látka nebo složka přípravku v koncentraci 
rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší v lepidlech a 
barvách ve sprejích určených k prodeji 
obyvatelstvu. 

Trichlorbenzen 
CAS 108-88-3 
 

Nesmějí se uvádět na trh nebo používat jako 
látka nebo složka přípravku v koncentraci 
rovné 0,1 % hmot. nebo vyšší pro všechny 
způsoby použití s výjimkou použití 
- jako meziprodukt syntézy, nebo 
- jako rozpouštědlo v procesu chlorace 
v uzavřených systémech, nebo 
- při výrobě 1,3,3-trinitro-2,4,6-triamino-
benzenu (TATB) 

 

Omezení, uvedené v této tabulce, je součástí Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2005/59/ES ze dne 26. 10. 2005, jíž se po dvacáté osmé mění 

směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních správních předpisů členských 

států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných 

látek a přípravků. V odůvodnění je uvedeno, že rizika toluenu a trichlorbenzenu 

(TCB) byla posouzena v souladu s nařízením Rady č. 793/93 z 23. 3. 1993 

o hodnocení a kontrole rizik existujících látek. Výsledky hodnocení (jak se píše) 

ukázaly, že je nutné tato rizika omezit a Vědecký výbor pro toxicitu, ekotoxicitu 

a životní prostředí tento závěr potvrdil. Bohužel se nám nepodařilo získat primární 

prameny, které by se týkaly rizika toluenu ve sprejích. Citovaná směrnice ukládá 

členským státům EU: Přijmout a zveřejnit do 15. prosince 2006 předpisy, nezbytné 

k dosažení souladu s touto směrnicí. Tyto předpisy se budou používat od 15. června 

2007. 
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3.2 Ftaláty 
Následující ftaláty (nebo jiná čísla 
CAS a EINECS látek): 
 
Di(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) 
CAS 117-81-7 
EINECS 204-211-0 
 
Dibutyl-ftalát (DBP) 
CAS 84-74-2 
EINECS 201-557-4 
 
Benzyl-butyl-ftalát (BBP) 
CAS 85-68-7 
EINECS 201-622-7 

Nesmějí se používat jako látky nebo složky 
přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % 
hmot. měkčeného plastického materiálu 
v hračkách a předmětech pro péči o děti. 
 
Hračky a předměty pro péči o děti, jež 
obsahují tyto ftaláty ve vyšší koncentraci, než 
je uvedená hodnota se nesmějí uvádět na 
trh. 

Následující ftaláty (nebo jiná čísla 
CAS a EINECS látek): 
 
Diisononyl-ftalát (DINP) 
CAS 28553-12-0 a 68515-48-0 
EINECS 249-075-5 a 271-091-4 
 
Diisodecyl-ftalát (DIDP) 
CAS 26761-40-0 a 68515-49-1 
EINECS 247-977-1 a 271-091-4 
 
Di(n-oktyl)-ftalát (DNOP) 
CAS 117-84-0 
EINECS 204-214-7 

Nesmějí se používat jako látky nebo složky 
přípravků v koncentraci vyšší než 0,1 % 
hmot. měkčeného plastického materiálu 
v hračkách a předmětech pro péči o děti, 
které děti mohou vkládat do úst. 
 
Hračky a předměty pro péči o děti, jež 
obsahují tyto ftaláty ve vyšší koncentraci, než 
je uvedená hodnota se nesmějí uvádět na 
trh. 

 

Omezení, uvedené v této tabulce, je součástí Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2005/84/ES ze dne 14. 12. 2005, jíž se po dvacáté druhé mění 

směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních správních předpisů členských 

států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných 

látek a přípravků. Citovaná směrnice ukládá členským státům EU: Přijmout 

a zveřejnit do 16. července 2006 předpisy nezbytné k dosažení souladu s touto 

směrnicí. Tyto předpisy se budou používat od 16. ledna 2007. Je třeba doplnit, že 

omezení používat tyto ftaláty je již obsaženo ve vyhlášce č. 84/2001 Sb., v platném 

znění [6]; jde tedy o upřesnění/rozšíření. 
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3.3 Kovová rtuť 
Rtuť  
CAS: 7439-97-6 
 

Nesmí se uvádět na trh: 
1) v teploměrech na určování tělesné teploty, 
2) v dalších měřicích zařízeních určených 
k prodeji široké veřejnosti (např. tlakoměry, 
barometry, sfygmomanometry, teploměry jiné 
než teploměry na určování tělesné teploty). 

 

Omezení, uvedené v této tabulce, je součástí návrhu směrnice Evropského 

parlamentu a Rady KOM(2006) 69 ze dne 21. 2. 2006, jíž se navrhuje změnit 

směrnici Rady 76/769/EHS pokud jde o omezení uvádění na trh určitých měřicích 

zařízení obsahujících kovovou rtuť. EU tento návrh odůvodňuje takto: Podle 

dostupných údajů 80 – 90 % Hg v měřicích přístrojích se používá ve zdravotnických 

teploměrech. K tomuto účelu se ročně v Evropské unii použije 25 – 30 tun Hg 

z celkových 33 tun Hg. Z uvedených 33 tun Hg se emise do ovzduší za rok odhadují 

na 8 tun Hg. Kromě toho ze starých zařízení se do odpadů dostává dalších 27 tun 

Hg. Je nám známo, že Ministerstvo životního prostředí se zúčastňuje jednání 

členských států EU o tomto problému. Na posledním jednání (20. 3. 2006) se žádný 

z členských států nevyslovil vysloveně negativně, spíše padaly návrhy na rozšíření 

tohoto omezení. Lze očekávat, že k rozhodnutí může dojít cca do jednoho roku. 

 

4 Nové předpisy o klasifikaci a označování některých nebezpečných látek 
obsažených v přípravcích 

Směrnice Komise 2006/8/ES ze dne 23. ledna 2006, kterou se přizpůsobují 

technickému pokroku přílohy č. II, III a V směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 

klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků, provádí v podstatě dva 

druhy změn: Jednak zasahuje do konvenčních výpočtových metod a mění tabulku, 

která se týká karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro reprodukci a tabulky 

týkající se nebezpečnosti pro životní prostředí, jednak mění požadavky na speciální 

nápisy u vybraný druhů nebezpečných látek a přípravků. Citovaná směrnice ukládá 

členským státům EU: Uvést v právní účinnost předpisy nezbytné pro dosažení 

souladu s touto směrnicí do 1. března 2007. Sdělit Komisi znění hlavních ustanovení 

vnitrostátních předpisů, které v této souvislosti přijmou. Změna, týkající se tabulky 
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pro konvenční výpočtové metody u karcinogenů, mutagenů a látek toxických pro 

reprodukci není upravena příliš podstatně a nebudeme se jí zabývat. 

4.1 Látky nebezpečné pro životní prostředí 
Pro výpočet podle konvenčních výpočtových metod platí pro směsi, obsahující 

látku/látky, nebezpečné pro životní prostředí tabulky, podle nichž se při provedení 

klasifikace přípravku přihlíží k procentuálnímu obsahu komponent a jejich 

klasifikacím s R-větami, které charakterizují míru rizika pro životní prostředí. Nově se 

má brát v úvahu i konkrétní hodnota nebezpečnosti pro vodní živočichy a dosavadní 

tabulky mají být nahrazeny novými. Uvedeme jen dvě z nich, kterými se mění 

a doplňuje dosavadní tabulka 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Zvláštní ustanovení týkající se označování některých přípravků 

Akutní toxicita ve vodním prostředí a dlouhodobé nepříznivé účinky látek vysoce toxických pro 
vodní prostředí 

Klasifikace přípravku Hodnota LC50 nebo 
EC50 

(„L(E)C 50“) látky 
klasifikované jako  
N, R50-53 (mg/l) 

N, R50-53 N, R51-53 R52-53 

0,1< L(E)C 50≤1 Cn≥25% 2,5%≤Cn<25% 0,25%≤Cn<2,5% 
0,01< L(E)C 50 ≤0,1 Cn≥2,5% 0,25%≤Cn<2,5% 0,025%≤Cn<0,25% 

0,001< L(E)C 50 
≤0,01 Cn≥0,25% 0,025%≤Cn<0,25% 0,0025%≤Cn<0,025% 

0,0001< L(E)C 50 
≤0,001 Cn≥0,025% 0,0025%≤Cn<0,025% 0,00025%≤Cn<0,0025% 

0,00001< L(E)C 50 
≤0,0001 Cn≥0,0025% 0,00025%≤Cn<0,0025% 0,000025%≤Cn<0,000025% 

Pro přípravky obsahující látky s hodnotou LC50 nebo EC50 nižší než 0,00001 mg/l se příslušné 
koncentrační limity vypočítají odpovídajícím způsobem (v intervalech násobků 10) 

 

Akutní toxicita ve vodním prostředí a dlouhodobé 
nepříznivé účinky 

Klasifikace přípravku Klasifikace 
látky N, R50-53 N, R51-53 R52-53 

N, R50-53 viz tabulka 1b 
viz tabulka 

1b 
viz tabulka 1b 

N, R51-53  Cn≥25% 2,5%≤Cn<25% 
R52-53   Cn≥25% 
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Jde v podstatě o budoucí novelu Přílohy č. 9 dosavadní vyhlášky 

č. 232/2004 Sb., v platném znění [7]. (Výčet látek a jejich skupin v textu novely 

uvádíme nezkrácený, i když se některé položky netýkají NH.) Novela se bude 

konkrétně týkat: 

A. Některých přípravků klasifikovaných jako nebezpečné; jde o přípravky: 

Prodávané široké veřejnosti. 

Určené pro použití sprejováním. 

Obsahující látku s větou R 33 Nebezpečí kumulativních účinků. 

Obsahující látku s větou R 64 Může poškodit kojence. 

B. Přípravků bez ohledu na jejich klasifikaci; jde o přípravky: 
Obsahující olovo. 

Obsahující kyanoakryláty. 

Obsahující isokyanáty. 

Obsahující epoxidové složky hmotnosti ≤ 700. 

Pro širokou veřejnost, obsahující chlor. 

Obsahující kadmium a určené pro tvrdé a měkké pájení.  

Dostupné jako aerosoly. 

Obsahující dosud nevyzkoušené látky. 

Které nejsou klasifikovány jako senzibilizující, ale obsahující nejméně jednu 

senzibilizující látku. 

Obsahující halogenované uhlovodíky. 

Obsahující látku s větou R 67 Vdechování par může způsobit ospalost 

a závratě. 

Cementy a cementové přípravky. 

C. Přípravky neklasifikované, ale obsahující nejméně jednu (zvlášť) nebezpečnou 

látku; jde o přípravky, které nejsou určeny pro širokou veřejnost. 

5 Závěr 
Předpisy, vztahujících se chemickým látkám a přípravkům, se v EU poměrně 

rychle mění a doplňují. Současně – po našem vstupu do EU – jsou pro nás závazné 

termíny, do nichž musí být přijaté evropské směrnice převedeny/transponovány do 

právního řádu ČR. Bohužel nadále trvá stav, že se tak děje až na konci stanovených 
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lhůt. Z těchto důvodů jsme chtěli výrobce/dovozce/distributory NH v předstihu 

informovat, aby mohli včas přijmout odpovídající opatření. 
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KLASIFIKACE LÁTEK – PROBLÉMY A NEDOSTATKY 
 

CLASSIFICATION OF SUBSTANCES – PROBLEMS AND 
IMPERFECTIONS 

Alexandr Fuchs 
Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství, Šrobárova 48,  
100 42 Praha 10, Česká republika 
 

Souhrn 
Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných látek obsahuje stále jen 
menšinu látek používaných při výrobě nátěrových hmot. Klasifikace 
ostatních nebezpečných látek předpokládá poměrně značné odborné 
znalosti a je provázena poměrně velkým množstvím nedostatků. Ve 
sdělení bude upozorněno jak na nejzávažnější problémy s touto  činností 
spojené, tak na možnou pomoc výrobcům/dovozcům/distributorům 
především se zaměřením na nátěrové hmoty. 
Klíčová slova: Výrobci/dovozci/distributoři NH, klasifikace látek 
a přípravků, chemické látky, chemické přípravky, předpisy, zdraví, 
ochrana veřejného zdraví 
 

Summary 
List of classified Hazardous Substances still includes only a minority of 
substances used in production of painting materials. Classification of other 
hazardous substances requires a relatively high professional knowledge 
and is subjected to many imperfections. This report will point to the most 
relevant problems in the classification and give a professional advice to 
manufacturers, importers or distributors primary in painting materials 
branch. 
Key words: manufacturers, importers or distributors of painting materials, 
classification of substances and preparations, chemical substances, 
chemical preparations, legislation, health, public health protection 
 
 

1 Úvod 

Na Mezinárodní konferenci o nátěrových hmotách 2003, 2004 i 2005 [1], [2], 

[3] jsme upozornili na některé problémy spojené s povinnostmi 

výrobců/dovozců/distributorů nátěrových hmot (NH), jestliže se opomíjí 

nebezpečnost látek a přípravků a dostatečně neupozorňuje na riziko, které při jejich 

použití může vznikat. Pojmu výrobce/dovozce/distributor budeme používat v platné 

dikci zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění [4] (dále jen „zákon“); výrobcem 
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budeme nadále rozumět výrobce sídlícího v ČR, dovozcem pak právnickou osobu, 

která dováží výrobky z nečlenských států Evropské unie (EU) a konečně prvním 

distributorem právnickou osobu, která uvádí na trh výrobky z členských států EU 

(dále jen „povinné osoby“). Ochranu života a zdraví, životního prostředí i požární 

ochranu budeme souhrnně nazývat „ochranou veřejného zájmu“. Pojem 

„nebezpečnost“ budeme zásadně používat pro vlastnost látky nebo přípravku; pojem 

„riziko“ pak pro pravděpodobnost, s jakou se nebezpečnost projeví. Pro stručnost 

budeme klasifikovat látky (i přípravky) pouze písmenným označením symbolů 

nebezpečnosti a čísly R- a S-vět. Jejich plná znění jsou v dostupných předpisech, 

zejména [5]. V některých případech budeme znovu opakovat závěry, obsažené 

v našich sděleních na sečských konferencích 2003 až 2005. 

2 Klasifikace látek a přípravků 

Pokud jde o nátěrové hmoty, což jsou v drtivé většině případů přípravky, mají 

povinné osoby v souladu se zákonem povinnost provést nejdříve klasifikaci všech 

jednotlivých komponent a následně oklasifikovat přípravek (NH) jako celek, a to 

v souladu s vlastnostmi všech nebezpečných složek s přihlédnutím k jejich 

procentuálnímu obsahu i závažnosti nebezpečných vlastností, které mají. Při tom 

musí respektovat klasifikaci látek uvedených v Seznamu závazně klasifikovaných 

nebezpečných chemických látek (dále jen „Seznam“), který tvoří tabulku C přílohy 

č. 1 vyhlášky č. 232/2004 Sb., v platném znění [5].  

3 Některé další úkoly povinných osob 

Povinné osoby jsou současně vázány i řadou jiných předpisů, z nichž 

namátkově uvádíme pouze vyhlášku č. 221/2004 Sb., v platném znění [6], kterou se 

omezuje používání některých látek a zákon č. 120/2002 Sb., v platném znění, [7]. 

který se týká biocidů. Pokud jde o seznam látek, jejichž uvádění na trh je 

omezováno, týká se to (anebo může se to týkat) - z hlediska 

výrobců/dovozců/distributorů NH - například azbestu (poř. č. 6.1 a 6.2 v části I 

Přílohy č. 2 vyhl. č. 221°/2004 Sb), uhličitanů olova a síranů olovnatých (poř. č. 17 a 

18 v části I), sloučenin rtuti (poř. č. 19 v části I), organocíničitých sloučenin (poř. č. 21 

v části I), kadmia a jeho sloučenin (poř. č. 24 v části I), karcinogenů, mutagenů a 

látek toxických pro reprodukci 1. a 2. kategorie (poř. č. 29, 30 a 31 v části I a poř. 
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č. 3, 4 a 5 v části II) apod. Výslovně upozorňujeme, že omezení uvádět na trh 

nonylfenol a nonylfenolethoxylát se netýká povinných osob ve vztahu k NH.  

Vážnějším problémem jsou biocidy. Přílohou II nařízení (ES) 1048/2005 je vydán 

taxativní seznam „existujících účinných látek a typů přípravků zařazených do 

programu přezkoumání“ (dříve tzv. Seznam notifikovaných látek). Látky zařazené 

do tohoto seznamu smějí být použity pouze k těm typům přípravků, které jsou 

v seznamu uvedeny. A kromě toho: látky v tomto seznamu neuvedené nesmí být 

uváděny na trh po 31. srpnu 2006, a to ani jako součást přípravků, pokud si 

výrobce/dovozce/distributor deklaruje přípravek jako biocid. V podrobnostech 

odkazujeme na oba výše uvedené předpisy. 

4 Úkoly povinných osob při klasifikaci látek, neobsažených v Seznamu 

Největším problémem tedy zpravidla zůstávají látky neobsažené v Seznamu, 

což je v současné době stále většina látek, které jsou na trhu, a také nemalá část 

komponent NH. Povinné osoby především musí zjistit/stanovit, zda látka má nebo 

nemá některou z nebezpečných vlastností, vyjmenovaných v zákoně. Následně by 

měla, podle objektivně popsaných vlastností, stanovit jejich klasifikaci. Podle našich 

zkušeností se nelze snadno zjistit, které nebezpečné vlastnosti mají látky neuvedené 

v Seznamu, a následně zejména s přihlédnutím k jejich procentuálnímu obsahu 

rozhodnout, jaké vlastnosti má přípravek (NH). Je totiž zcela zřejmé, že čím je látka 

obsažená v přípravku nebezpečnější, tím menší její obsah v přípravku (NH) ovlivní 

jeho klasifikaci jako celku. Aby bylo možno plnit požadavky ochrany veřejného zájmu, 

je základním předpokladem znát a vzít v úvahu jak kvalitativní, tak i kvantitativní 

složení každého přípravku (NH).  

5 Kvalitativní složení 

Z předchozího vyplývá, že povinné osoby musí provést klasifikaci každé 

jednotlivé komponenty NH. Musí tedy zjistit jakou nebezpečnou vlastnost (nebo 

vlastnosti) podle kritérií EU, resp. ČR mají a jaký jim tedy přísluší výstražný symbol 

(nebo symboly), standardní věta (věty) označující specifickou rizikovost (R-věta/y) 

a standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věta/y). Důrazně varujeme před 

mechanickým převzetím klasifikací, obsažených v evropských bezpečnostních 

listech látek či přípravků nebo v katalozích renomovaných firem (ALDRICH, FLUKA, 

MERCK, SIGMA apod.). Malá pečlivost při sestavování bezpečnostních listů 
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v některých státech EU, nedůslednost velkých firem a v neposlední řadě i jisté 

komerční zájmy činí některé podklady ne zcela důvěryhodné. Bohužel jsou, někdy, 

jediným podkladem, který povinně osoby získaly a chtějí vzít v úvahu. 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 a v dalších, nám velmi vzdálených zemích 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/  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 a v katalozích 

renomovaných firem, ale i v toxikologických listech, listech chemické bezpečnosti 

a také údajích RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances) u jiných 

podobných látek či látek jako komponent přípravků; a to vše jsou materiály volně 

dostupné např. na internetu. 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. Co nemůžeme doporučit je převzetí klasifikací obsažených v ČSN. 

V posledních letech byla vydána celá série ČSN EN pro „chemické výrobky 

používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě“. Jejich klasifikace není vždy 

v souladu dokonce ani se Seznamem. Typickým příkladem je ČSN EN 896, vydaná 

v lednu 2006, která se týká hydroxidu sodného. Pro roztoky v koncentracích od 1 % 

– 5 % tato norma předepisuje klasifikaci dráždivý (Xi) s větami R 36/38, S 2-26. 

Taková klasifikace je v rozporu se závaznou klasifikací EU i ČR pro roztoky o obsahu 

nižším než 5 % louhu. V jiných normách této skupiny je použit zavádějící údaj v tom 

smyslu, že pro látku „ke dni vydání tohoto dokumentu neplatí žádné požadavky na 

bezpečnostní označování“. Pravý opak je pravdou, protože povinné osoby se nesmí 

spokojovat s tím, zda látka není v Seznamu. Doslova odstrašujícím příkladem je 

ČSN 77 0150-2 Obaly. Požadavky na měření a ověřování čtyř těžkých kovů a jiných 

nebezpečných látek přítomných v obalech a jejich uvolňování do životního prostředí. 

Část 2: Požadavky na měření a ověřování nebezpečných látek v obalech a jejich 

uvolňování do životního prostředí. (Vydána v červnu 2005). Tento dokument 

v Příloze C přináší dva příklady bezpečnostních listů, a to pro Podkladový extruzní 



 380

nános a pro Lak na sklo. Jde o špatné překlady listů, které používají terminologie, 

kterou v ČR používat nelze (např. R- a S-věty). Kromě toho jsou listy vyplněny 

povrchně; nerespektují platné předpisy v ČR i v EU a obsahují několik vyslovených 

chyb (identifikace komponent, klasifikace přípravku, PEL apod.) U prvního listu 

dokonce nelze zjistit, jakou nebezpečnou látku přípravek obsahuje. Kromě toho na 

nesčetných místech normy jsou chybně formulovány požadavky vztahující se 

k chemickým látkám a přípravkům. Prakticky nikde v textu nejsou citovány předpisy 

platné v ČR a také přehled citovaných předpisů v Předmluvě k normě je nepřesný 

a z části i neaktuální. Protože jde o ČSN – nikoli o EN či EN ISO normu, kde je ČR 

vázána přebírat text schválený v EU – je s podivem, že tak špatná a dezinformující 

„národní“ norma mohla být vydána. 

Po klasifikaci látek (komponent) přípravku (NH), je-li provedena zodpovědně, je 

klasifikace přípravku (NH), při znalosti jeho procentuálního složení, relativně snadnou 

záležitostí. Slouží k tomu konvenční výpočtové metody obsažené ve vyhlášce č. 

232/2004 Sb., v platném znění [5]. Pouze připomínáme, že touto metodou nelze 

klasifikovat 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, 

bohužel, soustředěna na jediném místě v opakovaně citované vyhlášce 

č. 232/2004 Sb., v platném znění [5]. A i když pravidla pro používání S-vět jsou 

relativně velmi volná, přece jenom i při jejich použití platí jisté zásady, které nelze 

opomíjet. Opět, bohužel, tyto zásady nejsou nikde soustředěny a můžeme jen 

doporučit prostudovat příslušnou Přílohu k nyní platnému znění vyhlášky 

č. 232/2004 Sb. [5], kde je u každé S- věty uvedeno, kdy je její použití povinné a kdy 

doporučené.  

6 Příklady klasifikací látek, zpravidla neuvedených v Seznamu 
Pro ilustraci jsme vybrali tyto látky nebo skupiny látek, u nichž jejich klasifikaci 

nelze jednoduše odvodit ze Seznamu:  

6.1 Di-n-oktyl-ftalát (DNOP) (CAS 117-84-0, EINECS 204-214-7).  

Databáze MERCK (1999, 2002 i 2005) ani katalog MERCK (2002), a katalogy 

firem ALDRICH (1999-2000, 2003-2004 i 2005-2006) a SIGMA (1999, 2002-2003 

i 2005-2006) tuto látku nevedly, resp. nevedou. Katalog FLUKA (1999-2000) ji 
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klasifikoval symbolem Xn a větami R 36/37/38-40 a S 26-36/37, novější katalog téže 

firmy (2003-2004) tuto látku jako nebezpečnou neklasifikoval, nejnovější (2005-2006) 

požaduje pouze S 23-24/25! Z databáze ECB lze zjistit pouze to, že tato látka je 

zařazena na první místo mezi těmi, pro něž je třeba zpracovat zhodnocení rizika. To 

však dosud dokončeno nebylo. Ve veřejně přístupných toxikologických podkladech 

lze snadno zjistit, že jde o látku prakticky netoxickou a snad mírně dráždivou pro oči. 

Vykazuje však u pokusných zvířat (potkan, myš) výraznou toxicitu pro reprodukci. 

Podle našeho názoru jde o látku nebezpečnou a je třeba ji jako takovou klasifikovat. 

V úvahu by přicházelo minimálně Xn, R-věty: 36-62-63 S-věty: 26-36/37/39-45, což 

je velmi podobná klasifikace (včetně R- a S-vět), která byla dříve používána u bis(2-

ethylhexyl)ftalátu (CAS 117-81-7), což je látka je chemicky i toxikologicky velmi 

podobná. Avšak nově byl bis(2-ethylhexyl)ftalát závazně reklasifikován, a to T, R 60-

61, S 53-45. Podobnost účinku obou těchto ftalátů lze doložit i tím, že - podle 

Směrnice EU 1999/815/ES ze dne 9. 12. 1999 - nesmí být obsaženy v množství 

větším než 0,1 % v hračkách a předmětech pro děti. Rovněž v ČR podle § 6 vyhlášky 

č. 84/2001 Sb., v platném znění [8] nesmí výrobky z měkčeného plastu, které jsou 

určeny k péči o děti, aby je děti vkládaly do úst a pro krmení nebo sání dětmi, 

obsahovat více než 0,1 hmot. % obou jmenovaných ftalátů. Kromě toho se „nově“, ve 

smyslu směrnice EU 2005/84/ES ze dne 14. 12. 2005 požaduje další zpřísnění 

používání jak di-n-oktylftalátu, tak bis(2-ethylhexyl)ftalátu pro tyto účely. (Právní 

úprava této nové regulace musí v členských státech vstoupit v platnost od 16. 7. 

2006.) Podle našeho názoru není (zatím) dostatek podkladů pro shodnou klasifikaci 

di-n-oktylftalátu jako bis(2-ethylhexyl)ftalátu. Rozhodně nesprávný je názor, že di-n-

oktylftalát není nebezpečnou látkou; naopak, pravděpodobně – postupem času – 

dojde ke klasifikaci velmi podobné bis(2-ethylhexyl)ftalátu. Jde tedy o látky toxické 

pro reprodukci. Otázkou zatím je zda v obou případech 2. kategorie. My se zatím 

domníváme, že di-n-oktylftalát je pouze látkou toxickou pro reprodukci 3. kategorie. 

To – mimochodem – má velký význam pro uvádění na trh přípravku, který di-n-

oktylftalát obsahuje. Opakujeme, že všechny právě popsané údaje (podklady, 

skutečnosti) jsou volně dostupné v literatuře i na internetu a představují obecně 

dostupný, správný a akceptovatelný postup při klasifikaci „neznámé“ látky. 
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6.2 Acetaly 

Na trhu jsou běžně k dispozici tyto čtyři: 1,1-diethoxyethan (acetal) 

a 1,1-dimethoxyethan (dimethylacetal) a dále diethoxymethan a dimethoxymethan. 

1,1-Diethoxyethan (CAS 105-57-7, EINECS 203-310-6) je v Seznamu klasifikován F, 

Xi, R 11-36/38, S (2-)9-16-33. 1,1-Dimethoxyethan (CAS 534-15-6, EINECS 208-

589-8) je v Seznamu klasifikován F, R 11, S (2-)9-16-33. To odpovídá nalezeným 

vlastnostem, protože jde o látky zcela netoxické a jen málo dráždivé, ale vysoce 

hořlavé, mající bod vzplanutí < 0 °C. Diethoxymethan (CAS 462-95-3, EINECS 207-

330-6) a dimethoxymethan (CAS 109-87-5, EINECS 203-714-2) v Seznamu nejsou, 

nicméně lze v literatuře najít velmi podobné, resp. téměř shodné údaje jako o obou 

klasifikovaných acetalech. Jsou rovněž prakticky netoxické, ale vysoce hořlavé 

s bodem vzplanutí < 0 °C. Ne zcela jednotné jsou údaje o dráždivosti. Proto také 

(pravděpodobně) ani jejich „nezávazná“ klasifikace není jednotná. Např. velké 

renomované firmy, jako ALDRICH i FLUKA akcentují vedle hořlavosti i dráždivost pro 

oči, MERCK je naopak za dráždivé nepokládá. To se odráží i v bezpečnostních 

listech, které jsme namátkově vyhledali/nalezli. Po zvážení všech údajů dostupných 

i v nekomerčních podkladech a po srovnání s databázemi, které máme k dispozici, 

se kloníme k názoru, že jak diethoxymethan, tak i dimethoxymethan jsou látky 

vysoce hořlavé a náleží jim minimálně klasifikace F, R 11, S (2-)9-16-33. „Zatím“ 

nebereme v úvahu dráždivost. Pro výrobce NH to znamená – pokud se ve svých 

výrobcích s takovými látkami setkávají - zajistit minimálně otestování hořlavosti 

celého přípravku (NH), protože jakýkoli odhad nebo výpočet podle procentuálního 

obsahu možný není. Bylo by přínosem, kdyby byla otestována i dráždivost – 

s ohledem na nejednotné (literární/databázové) údaje v tomto směru. 

6.3 Barnaté sole nebo chromany 

Tuto položku jsme uvedli z jiného důvodu, než obě předchozí. Jak baryum, tak 

chrom jsou v Seznamu uvedeny především skupinově, tedy jako sloučeniny barya 

a sloučeniny šestimocného chrómu, bez čísel CAS a EINECS.  

Pokud jde o baryum, je to z kopie části Seznamu (tabulky) z Přílohy č. 1 vyhlášky 

č. 232/2004 Sb., v platném znění [5] vcelku jasné: 
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Baryum, soli (s výjimkou síranu barnatého, solí (2-hydroxy-1-
naftylazo)arensulfonových kyselin a solí jmenovitě uvedených jinde v této 
příloze) 
Není CAS ani EINECS 
056-002-00-7 

Xn; R20/22  Xn R20/22   S(2-)28 

 

V Seznamu jsou pak jen chlorečnan barnatý, chlorid barnatý, chloristan 

barnatý, peroxid barnatý, polysulfid barnatý, sulfid barnatý a uhličitan barnatý. Je 

tedy nanejvýš pravděpodobné, že barnaté soli, které jsou součástí NH, mají být 

klasifikovány podle výše uvedené položky. Podstatné ovšem je, že právě u této 

položky je uvedeno, takto mají být klasifikovány směsi s obsahem > 1%. Problém 

může vzniknout tam, kde se vyhledává barnatá sloučenina podle čísla CAS nebo 

EINECS, což v tomto případě znamená, že výše uvedená (a jedině správná) 

závazně klasifikovaná položka Seznamu nemůže být nalezena. 

U chrómu je problém ještě složitější. Nejenže je obtížné vyhledání, ale 

i posouzení jak s NH chróm obsahujícími nakládat. Kopie obdobné části Seznamu 

(tabulky), jako u sloučenin barnatých, a to z Příloha č. 1 k vyhlášce č. 232/2004 Sb., 

v platném znění [5], má pro sloučeniny šestimocného chrómu tento tvar: 

Chrom(VI), sloučeniny (s výjimkou chromanu barnatého a sloučenin 
uvedených jinde v této příloze) 
Není CAS ani EINECS 
024-017-00-8 

Karc.kat.2; R49 
R43 
N; R50-53 

T
N

R49-43-50/53 S53-45-60-61 

 

V Seznamu jsou a mají zvláštní klasifikaci, zejména dichroman draselný 

a sodný, chlorid chromylu, chroman draselný, chroman chromitý, chroman olovnatý, 

chroman sodný, strontnatý a vápenatý a konečně oxid chromový; Dále velké 

množství velmi složitých organických sloučenin, které obsahují trojmocný 

i šestimocný chrom. Kromě toho pak dvě další položky, které mohou mít význam pro 

klasifikaci NH, a to: 

Chromany zinečnaté (včetně chromanu draselno-zinečnatého) 
Není CAS ani EINECS 
024-007-00-3 

Karc.kat.1;  R45 
Xn;  R22 
R43 
N; R50-53 

T
N

R45-22-43-50/53 S53-45-60-61 
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Žluť na bázi sulfochromátu olovnatého (C.I. Pigment Yellow 34) 
1344-37-2 

215-693-7 
082-009-00-X 

Karc.kat.3; R40 
Repr.kat.1; R61 
Repr.kat.3; R62 
R33 
N; R50-53 

T
N

R33-40-50/53-61-
62 

S45-53-60-61 

 

Klasifikace i vyhledávání je tedy v případě šestimocného chrómu poměrně 

obtížné. Vždy nicméně půjde nejméně o karcinogen kategorie 2 (pouze C.I.Pigment 

Yellow 34 je karcinogen kategorie 3, ale má klasifikaci reprodukční kategorie 1). 

Problém sloučenin šestimocného chrómu je ještě jinde: Podle Přílohy č. 2 jak části I, 

tak i II vyhlášky č. 221/2004 Sb., v platném znění [6] je obsah sloučenin 

klasifikovaných jako karcinogen, mutagen a látka toxická pro reprodukci 1. a 2. 

kategorie (bez ohledu na to, zda jsou v Seznamu nebo ne) - jsou-li určeny k prodeji 

spotřebitelům - omezen, resp. obaly musí obsahovat nápis: „Pouze k odbornému 

použití“. V podrobnostech odkazujeme na citovanou vyhlášku. 

7 Klasifikace karcinogenů 

Klasifikace karcinogenů podle různých, na světě používaných seznamů, není 

stejná. Lze se řídit následující tabulkou, kterou v SRN sestavila a používá Senátní 

výzkumná komise Německé výzkumné společnosti (DFG - Deutsche 

Forschungsgemeinschaft). První sloupec představuje řazení podle SRN; druhý podle 

amerických kritérií; třetí je klasifikací IARC (International Agency for Research on 

Cancer v Lyonu) a konečně poslední sloupec je platná klasifikace EU a také ČR. 

Tabulku publikujeme v originálním znění: 

Tato německá společnost se zabývá zjišťováním/hodnocením zdravotního rizika 

chemických sloučenin a stanovuje také MAK (Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen) 

a BAT (Biologische Arbeitsstofftoleranzwerte). Upřesňujeme, že německé MAK 

odpovídají přípustných expozičním limitům (PEL) a nejvyšším přípustným 

koncentracím (NPK-P) podle předpisu platného v ČR [9]. 
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Tato německá společnost ovšem vychází za zásady, že pro látky s karcinogenním 

účinkem nelze stanovovat přípustné expoziční limity ale pouze tzv. technické směrné 

koncentrace (TRK – Technische Richtkonzentrationen) Odhlédneme-li od stanovení 

těchto limitních hodnot, znamená to, že u látek s prokázaným karcinogenním 

potenciálem, zjištěným (nalezeným) v „neevropském“ seznamu, lze z této tabulky 

SRN odvodit i velmi pravděpodobnou klasifikaci v EU a tedy i v ČR. Týká se to 

samozřejmě jen látek mimo Seznam. Nicméně ani poznání klasifikace určité látky 

různými mezinárodními autoritami nemusí vést k snadnému závěru. Příkladem je 

v Seznamu neuvedený asfalt (bitumen), používaný ¨také jako komponenta NH. IARC 

některé jeho druhy (oxidovaný asfalt) klasifikuje 2B, jiné 3. To by odpovídalo 3. 

kategorii podle EU i ČR. Již zmíněná Senátní komise SRN se domnívá, že má 

dostatek podkladů pro klasifikaci do kategorie A2, což by odpovídalo 2. kategorii 

podle EU i ČR. (Dokládají to výsledky čtyřicetileté expozice při dožití 80 let.) 

Domníváme se, že monografie IARC obsahuje dostatečně pádné argumenty, a proto 

MAK Commission TVL 
Commission IARC European Union 
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Human carcinogen 
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1  
Carcinogenic  to 
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klasifikujeme asfalt jako karcinogen 3. kategorie. I tento závěr má – mimochodem – 

velký význam pro uvádění na trh přípravků (NH), které asfalt obsahují.  

8 Kvantitativní obsah jednotlivých komponent 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, látky nebezpečné pro životní prostředí s přiřazeným 

symbolem N a nebezpečné 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 látky nebezpečné pro životní prostředí 

bez přiřazeného symbolu N). Tato obecně platná zásada se ale nevztahuje na látky, 

které v Seznamu mají koncentrační limit nižší. 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 %. Proto v této souvislosti naléhavě doporučujeme povinným osobám, aby – 

pokud je to možné – v dostatečném předstihu sledovaly trend vývoje klasifikačních 

zásad zejména přípravků. Podle našich zkušeností zatím vždy směrem ke zpřísnění 

„limitů“ při používání tzv. konvenčních výpočtových metod. Toto naše doporučení 

bychom rádi směřovali i k dodavatelům surovin, kteří by měli své odběratele 

s dostatečným předstihem upozorňovat na očekávané změny.  

9 Závěr 

Pokusili jsme se na několika příkladech popsat některé z možných 

objektivních postupů pro provádění klasifikace „neznámých“ látek. Z části jsme 

zopakovali to, co jsme na těchto konferencích již opakovaně přednášeli. Jistě se 

některým naše vývody budou zdát poměrně složité, ale těžko lze navrhnout jiné, 

jednoduché a snadné postupy. Domníváme se, že od schématických 

a nehodnověrných údajů je třeba postupně přecházet k nalézání podložených 

a skutečných vlastností (nebezpečnosti) látek a tím i přípravků (NH). Tyto vlastnosti 

pak bude nutné na etiketách i v propagačních materiálech deklarovat. Měli bychom 

mít všichni stejný cíl: komerčně nabízet látky a přípravky (NH) s maximem 

prověřených a pravdivých údajů. K tomu jsme chtěli přispět. 
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY NÁBYTKU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

FINISHING OF FURNITURE AND THE ENVIROMENT 
 
Zdeněk Muzikář , Daniela Tesařová 
Ústav nábytku, designu a bydlení, MZLU Brno, Česká republika 
 

Summary 
The paper deals with the problem of furniture finishing in relation to 
enviroment. The ifluance of surface finishing and of the different base 
paints on the VOC emissions is searched. At the same time the influence 
of finishing technics on the loss of paints and the gain of the emissions is 
searched. The paints are studyed on base of nitrocellulose, polyurethane, 
waterborne paints and the UV paints. In the article it is discussed finishing 
with waterborne paints UV-curring. 
Key words: coatings, furniture, finishing, VOC, emissions 

 
 
Úvod 

 Povrchová úprava nábytku a dalších výrobků ze dřeva pro interiéry patří mezi 

důležité technologické operace jejich výroby. Pomocí ní dostávají výrobky konečné 

užitné vlastnosti a lze konstatovat, že způsob a kvalita provedení povrchové úpravy 

mají značný vliv na jejich prodejnost. Povrchovou úpravu nábytku lze provádět buď 

suchou cestou např. pomocí dekoračních fólií a laminátů nebo mokrou cestou 

pomocí různých druhů nátěrových hmot. V současné době převažuje v  České 

republice povrchová úprava nátěrovými hmotami nad povrchovou úpravou 

dekoračními fóliemi a lamináty. Na základě této skutečnosti a vzhledem k tomu, že 

výroba nábytku v České republice je značně rozšířena, tvoří i spotřeba nátěrových 

hmot pro povrchovou úpravu nábytku nezanedbatelný podíl celkové spotřeby 

nátěrových hmot v České republice. Z tohoto důvodu se nábytkářský průmysl může 

stát značným znečišťovatelem ovzduší a  je tedy nutné věnovat této záležitosti 

patřičnou pozornost a hledat cesty vedoucí ke snižování emisí škodlivých těkavých 

organických látek. 
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Složení nátěrových hmot 

Jak je všeobecně známo, obsahují podle druhu nátěrové hmoty následující 

základní složky: 

a) filmotvornou složku (pojivo) 

b) pigmenty a plniva 

c) aditiva 

d) rozpouštědla 

Filmotvorná složka je nejčastěji organická makromolekulární látka, která je 

schopna po nanesení na lakovaný předmět vytvořit ochranný nátěrový film. Obvykle 

bývá roztokem v organických rozpouštědlech. 

Pigmenty a plniva jsou obsaženy v pigmentovaných nátěrových hmotách.  

Pigmenty jsou nerozpustné v pojivech a v rozpouštědlech. Jsou anorganického a 

organického původu a dávají nátěrové hmotě příslušný barevný odstín. 

Plniva doplňují mechanické a jiné vlastnosti nátěrové hmoty. Jsou většinou 

bílá nebo šedá a jsou obvykle anorganického původu. 

Aditiva jsou určena k získání speciálních vlastností nátěrových hmot. Jsou to 

např. povrchově aktivní látky pro zlepšení smáčivosti pigmentů, přípravky zpomalující 

sedimentaci pigmentů, látky zamezující tvorbu škraloupů, matovací prostředky, látky 

způsobující tixotropii, sikativa atd. 

Rozpouštědla jsou kapaliny nebo směsi kapalin, které se používají na 

rozpouštění filmotvorných složek v nátěrových hmotách a na úpravu reologických 

parametrů nátěrových hmot při jejich nanášení. V průběhu zasýchání resp. 

vytvrzování nátěrových hmot buď vytěkají nebo v případě reaktivních rozpouštědel 

se stávají součástí nátěrového filmu. Tato složka nátěrových hmot včetně ředidel je 

důležitá z hlediska diskutované problematiky a dotýká se bezprostředně kvality 

našeho životního prostředí, které může značně ovlivňovat. 

Nátěrové hmoty se na lakovaný předmět nanáší většinou v tekutém stavu 

vhodnou nanášecí technikou. Po aplikaci nátěrových hmot na povrchově upravovaný 

předmět dochází k procesu sušení event. vytvrzování, kdy u fyzikálně zasýchajících 

nátěrových hmot se při zasýchání odpařují těkavé organické látky obsažené 

v rozpouštědlech. Tentýž proces se děje i u nátěrových hmot zasýchajících fyzikálně-

chemicky a navíc probíhá příslušná chemická reakce při vytvrzování použité 
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nátěrové hmoty. Tyto uvolňující se těkavé organické látky (VOC) mají negativní vliv 

na kvalitu životního prostředí a mohou vyvolat v součinnosti s dalšími zdroji emisí 

VOC civilizační choroby jako je syndrom nemocných budov (SBS) nebo nemoc 

vztahující se k budovám (BRI). Uvedené nemoci se projevují např. bolestí hlavy, 

potížemi se soustředěním se, podrážděním nosu, očí nebo krku, suchým kašlem, 

suchou nebo šupinatou pokožkou, horečkou, tlakem na prsou, nachlazením a bolestí 

svalů atd. V dalších kapitolách bude pojednáno o možnosti redukce emisí těkavých 

organických látek pomocí vybraných postupů u mokré povrchové úpravy. 

 

Materiály pro povrchové úpravy nábytku 

 Pro porovnání vlivu povrchové úpravy na životní prostředí byly vybrány 

následující druhy nátěrových hmot, které se nejvíce používají pro povrchovou úpravu 

nábytku: 

• Nitrocelulózové nátěrové hmoty. 

Jsou roztokem nitrocelulózy jako filmotvorné látky v organických 

rozpouštědlech. Zasýchají fyzikálně a vytváří film odpařením použitých 

organických rozpouštědel.  

Sušina u nitrocelulózových nátěrových hmot se pohybuje obvykle kolem 25%. 

 

• Polyuretanové nátěrové hmoty. 

Patří mezi laky zasýchající fyzikálně-chemicky. Lak bývá např. roztokem 

polyhydroxyesterů v organických rozpouštědlech a jako tužidlo se používá roztok 

polyizokyanátů.  

Sušina u polyuretanových nátěrových hmot bývá cca. 30% u standardních typů a 

cca. 50% u typů s vysokým obsahem sušiny.   

 

• Vodou ředitelné nátěrové hmoty. 

Jako hlavní rozpouštědlo zde vystupuje voda. Pro stabilitu celého systému 

obsahují vodou ředitelné nátěrové hmoty různá množství pomocných organických 

látek vedle hlavního rozpouštědla, kterým je voda. Podle druhu filmotvorné látky 

mohou zasychat fyzikálně, kdy nedochází k žádnému zesíťování, fyzikálně-

chemicky s tvorbou zesíťované struktury pomocí tužidla a fyzikálně-chemicky 

s využitím ultrafialového záření. 
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Klasické vodou ředitelné laky fyzikálně schnoucí obsahují cca. 7% organických 

rozpouštědel,  fyzikálně-chemicky schnoucí přídavkem tužidla obsahují 9% 

organických rozpouštědel a fyzikálně-chemicky schnoucí pomocí ultrafialového 

záření obsahují 5%. 

  

• Nátěrové hmoty vytvrzované ultrafialovým zářením. 

Jsou formulovány většinou na bázi nenasycených polyesterových nebo 

akrylátových pryskyřic. Vytvrzování probíhá za působení ultrafialového záření, 

které štěpí fotoiniciátor obsažený v příslušné nátěrové hmoty na radikály iniciující 

vytvrzující polyreakci. 

Plniče pórů obsahují cca. 100% sušiny, základní a vrchní laky mají obsah sušiny 

cca. 98%. 

 

Příklady technologií povrchových úprav vybranými nátěrovými hmotami 
 
Povrchová úprava nitrocelulózovými (NC) laky: 

 1x nános NC laku stříkáním   150 g/m2 

sušení 

broušení 

1x nános NC laku stříkáním  150 g/m2 

sušení 

 

Povrchová úprava polyuretanovými (PUR) laky: 

1x nános PUR laku stříkáním  120 g/m2 

sušení  

broušení 

1x nános PUR laku stříkáním  120 g/m2 

sušení 

 

Povrchová úprava vodou ředitelnými (VŘ) laky: 

1x nános VŘ laku stříkáním  150 g/m2 

sušení 

broušení 
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1x nános VŘ laku stříkáním  150 g/m2 

sušení 

 

Povrchová úprava nátěrovými hmotami vytvrzovanými UV zářením: 

1x nános UV plniče navalováním    15 g/m2 

želatinace 

1x nános UV laku navalováním    10 g/m2 

UV vytvrzování   

broušení 

1x nános UV laku navalováním      8 g/m2 

vytvrzování 

 

Vyhodnocení vlivu jednotlivých technologií povrchových úprav na životní 
prostředí 
 Při hodnocení vlivu vybraných druhů nátěrových hmot a jejich technologií 

aplikace na životní prostředí bylo vycházeno z uvedených technologických postupů 

provádění povrchové úpravy a z uvedeného obsahu rozpouštědel jako těkavých 

organických látek. Pro větší přehlednost množství emisí škodlivých látek jsou 

uváděny emise ze 100 000 m2  povrchově upravovaných nábytkových dílců. 

  

Nitrocelulózové laky: 

 Obsah těkavých organických látek.........................................75 % 

 Celková měrná spotřeba.......................................................300 g/m2 

 Spotřeba na 100000 m2 ploch...........................................30000 kg 

 Emise ze 100000 m2 ploch................................................22500 kg 

 

 

Polyuretanové laky: 

 Obsah těkavých organických látek.........................................50 % 

 Celková měrná spotřeba.......................................................240 g/m2 

 Spotřeba na 100000 m2 ploch...........................................24000 kg 

 Emise ze 100000 m2 ploch................................................12000 kg 
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Vodou ředitelné laky: 

 Obsah těkavých organických látek...........................................7 % 

 Celková měrná spotřeba.......................................................300 g/m2 

 Spotřeba na 100000 m2 ploch...........................................30000 kg 

 Emise ze 100000 m2 ploch..................................................2100 kg 

 

UV nátěrové hmoty: 

 Obsah těkavých organických látek plnič...............................0 % 

       lak..................................2 % 

 Celková měrná spotřeba                     plnič............................ 15 g/m2 

       lak................................18 g/m2 

 Spotřeba na 100000 m2 ploch            plnič.........................1500 kg 

       lak............................1800 kg 

 Emise ze 100000 m2 ploch                     plnič...............................0 kg 

       lak................................36 kg 

 

 

Tab. 1  Porovnání emisí těkavých organických látek.  

Způsob povrchové úpravy 
Emise těkavých organických látek 

[ kg / 100000 m2 ploch ] 

Nitrocelulózové nátěrové hmoty 22 500 
Polyuretanové nátěrové hmoty 12 000 
Vodou ředitelné nátěrové hmoty   2 100 
UV nátěrové hmoty        36 
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Vlivy nanášecí techniky na emise těkavých organických látek 

Nanášecí technika slouží k nánosu tekutých nátěrových hmot na povrchově 

upravovaný předmět . Volba způsobu nanášení nátěrových hmot závisí na 

následujících parametrech: 

1. geometrie a množství nábytkových dílců 

2. konečný vzhled, kvalita a vlastnosti nátěru 

3. použité nátěrové systémy  

4. kvalita povrchu upravovaného předmětu 

5. event. požadavek na začlenění do linky PÚ 

Správná volba technologie nanášení může podstatně ovlivnit množství ztrát 

nátěrových hmot při nanášení, tím jejich spotřebu a tedy i současně množství 

těkavých organických látek, které se uvolní ze ztrátových nátěrových hmot. 

Podrobněji budou probrány tři druhy nánosu nátěrových hmot, které se nejvíce 

používají v nábytkářském a dřevařském průmyslu. Jsou to: 

- stříkání 

- polévání 

- navalování 

 

Stříkání 

Stříkání nátěrových hmot pneumatickou stříkací pistolí je univerzální metoda 

jak v malosériové tak i ve velkosériové výrobě nábytku. Stříkáním lze nanášet téměř 

všechny druhy nátěrových hmot, které jsou určené pro nábytkářský a dřevařský 

0
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Graf 1. Emise těkavých organických látek z 
nátěrových hmot (100 000 m2 lakovaných ploch).
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průmysl. Jedná se ovšem ale o metodu nánosu, kterou může do značné míry ovlivnit 

lidský faktor ve smyslu prostřiku používané nátěrové hmoty. Faktory ovlivňující 

množství prostřiku jsou: 

- zručnost a zkušenost stříkače 

- pracovní tlak tlakového vzduchu 

- velikost materiálové trysky 

- konstrukce vzduchové trysky 

- šířka paprsku nátěrové hmoty 

- vzdálenost stříkací pistole od povrchově dokončovaného předmětu 

Proces stříkání lze mechanizovat pomocí stříkacího automatu, který dovoluje 

zařadit metodu nanášení nátěrových hmot stříkáním do kontinuální linky povrchové 

úpravy. 

Přestože budou optimalizovány uvedené faktory, je nutno počítat informativně 

s následujícím stupněm účinnosti uvedených metod stříkání: 

- pneumatické stříkání..................................30 – 60 % 

- vysotlaké stříkání (airless)..........................40 – 60 % 

- vysokotlaké stříkání s podporou 

   vzduchu (airmix)........................................40 – 60 % 

 Při stříkání nátěrových hmot stříkacím automatem je možno množství prostřiku 

redukovat zabudováním mostu z fotobuněk před vlastní stříkací pistole. Ten snímá 

velikost povrchově upravovaných dílců a příslušnými povely zajišťuje stříkání pouze 

v tom momentu, když se dílec nachází pod stříkacími pistolemi. 

 

Polévání 
Polévání clonou je v nábytkářském a dřevařském průmyslu rozšířenou 

metodou nánosu nátěrových hmot. Je vhodné pro sériovou výrobu plošných 

nábytkových dílců, dřevovláknitých a dřevotřískových desek, dveří atd. Velkou 

předností této metody je ekonomické   využívání nátěrových hmot. Ztráty vznikají 

pouze při výměně nátěrové hmoty, na začátku výroby a při čištění stroje. Ředidlo na 

čištění je možno ale regenerovat na speciálních zařízeních pro jejich regeneraci, 

čímž se rovněž snižují jeho ztráty. Je to metoda, která po nastavení není závislá na 

lidském faktoru. 
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Informativní stupeň účinnosti nanášení.................95%. 

 

Navalování 
Navalování patří v nábytkářském a dřevařském průmyslu rovněž mezi běžné 

metody nanášení nátěrových hmot. Stejně jako polévání je tato metoda vhodná pro 

plošné nábytkové dílce a to jak pro surové dřevotřískové desky, tak i pro dýhované 

dílce. Speciálním požadavkem je dodržování tloušťkové tolerance dokončovaných 

dílců v rozmezí ± 0,2 mm. 

Výhodou tohoto způsobu nanášení nátěrových hmot je opět vysoká účinnost 

nanášení a možnost navalování bezrozpouštědlových nátěrových hmot. Ředidlo na 

čištění je možno opět regenerovat. 

Informativní stupeň účinnosti nanášení.................95%. 

 

Komplexní vyhodnocení vlivu povrchové úpravy na životní prostředí 
 Pro porovnání emisí těkavých organických látek z vybraných nátěrových hmot 

byl cíleně zvolen rozsah nátěrových hmot od nátěrových hmot s vysokým podílem 

těkavých organických látek až po nátěrové hmoty s velmi nízkým podílem těkavých 

organických látek event. bez nich. 

 Pro výpočet emisí VOC byly brány údaje o samotných nátěrových hmotách. 

Před vlastním zpracováváním je nutno NC a  PUR nátěrové hmoty ředit organickými 

ředidly, čímž se vnáší do nátěrových hmot další VOC. Tento problém u vodou 

ředitelných nátěrových hmot tento problém odpadá . Rovněž při běžné metodě jejich 

nanášení, kterou je stříkání, dochází v důsledku prostřiku k dalšímu zvyšování emise 

VOC, což se v tomto případě týká i VŘ nátěrových hmot.  

Jednoznačně nejlepší výsledky jsou dosahovány u nátěrových hmot 

vytvrzovaných UV zářením, kde vzhledem k minimálním nánosům, k nanášení 

navalováním s minimálními ztrátami a k velmi vysokému podílu sušiny dochází 

k minimální emisi těkavých organických látek (VOC). Pro jejich aplikaci je nutná ale 

speciální linka povrchové úpravy. Navíc uvedená metoda nanášení UV nátěrových 

hmot navalováním je vhodná pouze pro rovinné dílce, což je také podstatné omezení 

pro možnost použití tohoto moderního způsobu povrchové úpravy pro profilované 

nábytkové dílce.  
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Předpokládané směry dalšího rozvoje metody vytvrzování nátěrových hmot 
ultrafialovým zářením 
 Z předchozí diskuze vyplývá, že z hlediska množství emisí organických 

těkavých látek, z hlediska rychlosti vytvrzování a z hlediska minima ztrát nátěrových 

hmot při metodě nanášení navalováním  patří metoda vytvrzování nátěrových hmot 

ultrafialovým zářením k velmi progresivním způsobům provádění povrchové úpravy 

nábytku. Současně bylo uvedeno, že limitujícím faktorem pro další rozšiřování této 

metody je to, že v současné době byly tyto nátěrové hmoty v linkách povrchové 

úpravy navalovány resp polévány, což bylo vhodné pouze pro rovinné nábytkové 

dílce.  

 Tento nedostatek je řešitelný realizací metody nanášení UV nátěrových 

stříkáním, která je vhodná i pro profilované dílce. Obecně platí, že pro nános 

nátěrových hmot stříkáním je nutno použít nátěrovou hmotu s nízkou viskozitou, 

kterou je možno získat pomocí organických rozpouštědel nebo pomocí vody. Pro 

zachování výhody minima emise těkavých organických látek byla zvolena varianta 

s ředěním pomocí vody a minimálního množství pomocných organických látek. Voda 

jako rozpouštědlo u vodou ředitelných UV nátěrových hmot musí být z filmu nejdříve 

zcela odstraněna a teprve potom lze použít intenzívní vytvrzování ultrafialovým 

zářením. Vodu lze urychleně odstranit z nátěrového filmu např. pomocí mikrovlnného 

záření, infračerveného záření nebo pomocí tepla v teplovzdušném tunelu. Spolu 

s vodou musí být odpařeny i pomocné organické látky. Tyto urychlené metody jsou 

důležité z důvodů možnosti mechanizovat proces povrchové úpravy v kontinuální 

lince povrchové úpravy, kdy vodou ředitelné UV nátěrové hmoty jsou stříkány na 

stříkacím automatu, potom následuje zóna urychleného odstranění vody 

z vytvořeného filmu mikrovlnným nebo infračerveným zářením nebo pomocí tepla. Je 

možno použít i kombinace uvedených metod. Poslední zónou v lince povrchové 

úpravy je potom zóna ultrafialového vytvrzování, kde proběhne konečný proces 

vytvrzování. Podmínkou úplného vytvrzení je rovnoměrné ozáření celého povrchu 

výrobků. Tato podmínka je splnitelná vhodným nastavením UV zářičů. Na vstupu do  

linky povrchové úpravy tohoto druh bývá ještě bruska profilů, která zabezpečuje 

broušení základní vrstvy vysušené a vytvrzené nátěrové hmoty.  
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Závěr 
 Uvedené reálné technologie povrchových úprav nábytkových dílců ukazují, že 

je možno redukovat emise těkavých organických látek volbou vhodného 

technologického postupu za použití nátěrových hmot s minimálním obsahem 

škodlivin. Rovněž je možno za těchto podmínek realizovat i linky povrchových úprav, 

které pomáhají intenzifikovat a racionalizovat proces výroby nábytku při zachování 

zásad platných pro ochranu životního prostředí. 
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VLIV RŮZNÝCH DRUHŮ NÁTĚROVÝCH HMOT S UV A BEZ UV 
STABILIZÁTORŮ TNA SVĚTLOSTÁLOST TRANSPARENTNÍCH 

POVRCHOVÝCH ÚPRAV TROPICKÝCH DŘEVIN 
 

INFLUENCE OF DIFFERENT VARNISHES AND LACQUERS KINDS 
WITH OR WITHOUT UV-STABILIZER INTO LIGHT RESISTANCE OF 

COLORLESS FURNITURE FINISHING OF TROPIC WOODS 
 

Daniela Tesařová, Zdeněk Muziká 

Ústav nábytku, desingu a bydlení, Fakulta lesnická a dřevařská, MZLU Brno, 
Česká republika 

 
Summary 

This paper deals with the artificial weathering of finishing surfaces furniture 
parts and their exposure to artificial radiation. The different influences on 
light resistance of the finishing, furniture parts such as the different kinds 
of finishing woods and different kinds of lacquers are solved in this article. 
The tropic kind of woods without and with finishing by the wax varnish and 
the water borne lacquer were tested ovangol, teak, dussié, wengé, 
kempas, jatoba  The influence of UV-stabilizers added into lacquers and 
varnishes were searched too. 
Key words: Surface finishing, wooden furniture, light resistance tropic 
woods UV absorbents, wax varnish, water borne lacquers  

 
 

Úvod 

Všechny polymerní látky, tedy i nátěrové hmoty, podléhají v delším časovém 

intervalu nevratným fyzikálně-mechanických i chemických změnám, které jsou 

výsledkem dlouhodobého působení různých vlivů např. tepla, světla, mechanického 

namáhání atd., což se projevuje změnou fyzikálně-mechanických zejména 

vzhledových vlastností např.stupně lesku, hladkostí povrchu, barevným změnám 

nátěrových filmů povrchových prav. 

Barevné změny povrchových úprav jsou způsobených fotodegradací 

fotooxidačními reakcemi polymerů nátěrových filmů i podkladových materiálů. 

Podmínkou fotodegradčních a fotooxidačních reakcí, a tím barevné změny 

nátěrových filmů vystavených slunečnímu záření je pohlcení zářivé energie, 

polymerem nátěrového filmu i polymerem podkladového materiálu. Po dlouhodobém 
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pohlcování zářivé energie nastává proces stárnutí, což jsou nevratné změny 

polymerů vyvolané fyzikálními, i chemickými vlivy. V případě hodnocení povrchové 

úpravy nábytku v  normě ČSN 910102 Technické požadavky jsou barevné změny 

nátěrového filmu označeny názvem Světlostálost. V normě je předepsán požadavek 

na světlostálost pro povrchové úpravy nábytku změna šedé stupnice na stupeň při 

změně modré stupnice na stupeň 5. Světlostálost povrchových úprav materiálů na 

bázi dřeva se hodnotí: 

• přirozeným povětrnostním stárnutím, je-li vzorek vystaven dlouhodobému 

působení denního slunečního světla 

• umělým stárnutím, vystavení vzorku expozici umělého filtrovanému záření 

xenonové  

Vzorky při přirozeném stárnutí jsou vystaveny sluneční UV záření obsahuje asi 

5 % UV-B a 95 % UV-A a UV C  - <280 nm 

Záření UV-B, (vlnová délka 280 - 315 nm, obsah cca 5 %) způsobuje největší 

polymerní degradace, opaluje kůži a je pohlcováno sklem na okně  

Záření UV A (vlnová délka 315 – 400 nm, obsah cca 95 %) způsobuje malé 

polymerní degradace,nevhodné na opalování, používá se pro testování a není 

absorbováno sklem v okně. 

UV-C ( vlnová délka <280 nm) je pouze ve vesmíru, pohlcuje ho ozónová 

vrstva v atmosféře a zabijí mikroorganismy 

Množství zářivé energie se uvádí v Jm -2. V oblastech intenzivního slunečního 

svitu dosahuje zářivá energie za rok hodnotu 8,5.10 6 kJm-2 , v mírném pásmu to 

bývá asi 5.10 6 kJm-2. 

V období největšího svitu dopadá za den v průměru okolo 25 . 10 3 KJm-2, při 

zamračeném dnu klesá množství zářivé energie asi na 4 . 10 3 KJm-2.  

 

Experimentální metody 

U dřevěných nábytkových dílců s konečnou povrchovou úpravou jsme ledovali 

vliv druhu dřeva na světlostálost, vliv použité nátěrové hmoty a vliv přídavku UV 

absorbérů na jejich světlostálost.  
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Testovali zástupce různých druhů dřev tropického pásma (jatoba, doussié, 

kempas, muiracatiara, teak a ovangol) a zástupce dřev mírného pásma (buk, dub, 

borovice, jasan, smrk a borovice)  

Při sledování vlivu použité nátěrové hmoty na světlostálost povrchu jsme 

nanášeli jednosložkové dvousložkové vodou ředitelné nátěrové hmoty, dvousložkové 

polyuretanové a voskové nátěrové hmoty. 

Světlostálost vzorků byla ověřován při umělém stárnutí v přístroji Q–Sun Xe –

1 s xenonová testovací komorou s  jednou lampou umístěnou nad plochou vzorků. 

Světlo z lamp prochází do komory přes Q/B filtr (Quartz / Borrow) simulující denní 

světlo světla za oknem se senzorem 420 nm, který emituje UV záření UV v pásmu 

vlnové délky 420 nm v rozsahu vlnových délek 10 nm a je vhodný pro testování 

materiálů, u kterých se předpokládá poškození především viditelným světlem 

senzory jsou umístěny na zadní stěně komory. 

Světlostálost jsme vyhodnocovali podle normy ČSN EN ISO 11341 metodu 

pro hodnocení odolnosti nátěrů umělému stárnutí nebo odolnosti proti působení 

světla při expozici umělému záření. Změny světlostálosti povrchové úpravy jsme 

modré stupnice 5 při změně šedé stupnice 3. Změna modré stupnice na 5 stupeň 

modré stupnice dává ekvivalent ozáření, který se při ozáření přístrojem dodává v 

hodnotách v KJ/mm2. Pro naši potřebu jsme si zavedli převodní tabulku mezi 

stupněm změny modré stupnice při změně šedé stupnice energii záření. 

 

Tab 1  Závislost změny modré stupnice, odpovídající stupni 3 šedé stupnice, na 
pohlceném záření při výkonu lampy 0,55 W/mm 2. 

Dávka 
záření 

Změna modré stupnice 
při změně Šedé 

stupnice na stupeň 4 

Změna modré stupnice 
při změně Šedé 

stupnice na stupeň 3 

Změna modré 
stupnice při změně 
Šedé stupnice na 

stupeň 2 

KJ/mm2 st modré stupnice st modré stupnice st modré stupnice 
2,0 2 0 0 
3,9 3 1 0 
5,9 4 1 - 2 0 
7,9 4 2 1 
9,9 5 2 - 3 1 - 2 

11,8 6 3 2 
13,8 6 3 2 
15,7 6 3-4 2-3 
17,7 6-7 4 3 
19,7 7 4 3 
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Tab. 1 Závislost změny modré stupnice, odpovídající stupni 3 šedé stupnice, na 
pohlceném záření při výkonu lampy 0,55 W/mm 2 –pokračování. 

KJ/mm2 st modré stupnice st modré stupnice st modré stupnice 
21,6 7 4 -5 3 
23,6 7 4-5 3 -4 
25,6 7-8 5 3 -4 
27,6 7-8 5 3 - 4 
29,5 8 5-6 3- 4 
31,4 8 5 -6 3-4 
33,4 8 5-6 4 
42,1 8 6 5 

 

Výsledky a diskuse  

V experimentální části jsme vyhodnocovali světlostálost různých druhů dřev 

bez povrchové úpravy a výsledky jsou obsaženy v tabulce 2 Světlostálosti různých 

druhů dřevin bez povrchové úpravy  

Následně jsem měřili vliv aplikované nátěrové hmoty na světlostálost 

povrchové úpravy testovaných dřevin Pro ověření jsme použili vodou ředitelný 

jednosložkový lak a voskový lak na bázi syntetických vosků  a dvou komponentní 

PUR lak rozpouštědlový Výsledky jsou shrnuty v tabulce 3,4 a 5. V tabulce 6 jsou 

shrnuty výsledky měření vlivu přídavku UV stabilizátorů na světlostálost povrchové 

úpravy polyuretanovým 2-kompon. lakem.  

 

Tab.2  Světlostálosti různých druhů dřevin bez povrchové úpravy. 

 Doba Ozáření /dávka záření 

Dřevo 6 h/12 
KJ/m2 

24 h/48 
KJ/m2 

72 h/144 
KJ/m2 168 h/336 KJ/m2/ 216 

h/432KJ/m2 
Buk 3 -4 3 3 3 3 
Dub 4 3 2- 3 2 - 3 2 - 3 

Doussié 4 3 3 3 3 
Ipé 5 4-5 4-5 4 3-4 

Jatoba 5 4-5 3-4 3 3 
Kempas 5 4 3-4 3 3 

Muiracatiara 4 3 3 3 2-3 
Ovangol 4 3- 4 3 - 4 3- 4 3 - 4 
Teak afr, 4 3 3 2 2 
Teak asie 4 3 - 4 3 3 3 

Wenge 5 4 - 5 2 1 1 
Smrk 4 3 - 4 3 2 1 

Borovice 4 4 3 2 1 
Jasan 4 3 3 3 2 
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Tab. 3 Světlostálost povrchové úpravy vodou ředitelným lakem. 

Dřevo Doba Ozáření /dávka záření 

Doba ozáření 6 h 24 h 72 h 168 h 216 h  

Energie záření 12 KJ/m2 48 KJ/m2 144 KJ/m2 336 KJ/m2 432 KJ/m2 
Buk 5 3 - 4 3 2-3 2 - 3 
Dub 5 4 3 - 4 2 -3 2 - 3 

Doussié 5 5 4 4 3 
Ipé 5 4 3 2 2 

Jatoba 5 4 - 5 4 2 - 3 2 -3 
Kempas 5 4-5 3 3 3 

Muiracatiara 5 4 2 1 1 
Ovangol 5 4 4 2 1 - 2 
Teak afr, 5 3 3 2-3 2 
Teak asie 5 2-3 2 2 2 

Wenge 5 5 2 1 1 
 

Tab. 4 Světlostálost povrchové úpravy voskovou nátěrovou hmotou na bázi 
syntetických vosků. 

Dřevo Doba Ozáření /dávka záření 

Doba ozáření 6 h 24 h 72h 168h 216h 

Energie záření 12 KJ/m2 48 KJ/m2 144 KJ/m2 336 KJ/m2 432 KJ/m2 
Buk 3 - 4 3 4 3 3 
Dub 4 4 4 4 3- 4 

Doussié 5 4 3 3 2 - 3 
Ipé 4 - 5 4 4 3 3 

Jatoba 4 - 5 3 - 4 3 3 3 
Kempas 5 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 

Muiracatiara 4 - 5 3 - 4 3 - 4 3 3 
Ovangol 5 4 - 5 4 4 4 
Teak afr, 3 2 - 3 2 2 2 
Teak asie 3 - 4 3 2 2 1 - 2 

Wenge 5 4 2 - 3 1 -2 1- 2 
 
 
Tab. 5 Světlostálost povrchové úpravy dílců s borovou dýhou polyuretanovou 2 
komponentní nátěrovou hmotou s přídavkem UV absorbérů. 

Uv stabilizátor  Doba Ozáření /dávka záření 

Doba ozáření 6 h  24 h 72 h 168 h 216 h 

Energie záření 12 KJ/m2 48KJ/m2 144 KJ/m2 336 KJ/m2 432KJ/m2

ø Tinuvin 292 3,375 2,375 2,125 1,625 
ø Eversorb 93 

5 
5 3,25 2,875 2,375 1,5 

ø Rhodigard 5 3,375 2,625 2,5 1,625 
ø bez UV  5 3,75 3 2,5 1,75 
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Tab. 6  Světlostálost povrchové úpravy dílců s jasanovou dýhou polyuretanovou 2 
komponentní nátěrovou hmotou s přídavkem UV absorbérů. 

Uv stabilizátor  Doba Ozáření /dávka záření 

Doba ozáření 6 h  24 h 72 h 168 h 216 h 
Energie záření 12 KJ/m2 48KJ/m2 144 KJ/m2 336 KJ/m2 432KJ/m2

ø Tinuvin 292 4,25 2,75 1,625 1 
ø Eversorb 93 

5 
5 3,375 2,375 1,5 1 

ø Rhodigard 5 4,125 2,75 2 1 
ø bez UV  5 3,625 2,25 1,375 1 

      
 
 
 

 
 
Obr. 1 Světlostálost PUR povrchových úprav dílců zadýhovaných dýhou jasan. 
 
 
Z uvedených výsledků vyplývá: 

• světlostálost dřevin bez povrchové úpravy je velmi rozdílná 

• povrchová úprava vodou ředitelnou nátěrovou hmotou snižuje světlostálost 

povrchové úpravy 

• povrchová úprava voskovou nátěrovou hmotou na bázi syntetických vosků 

zlepšuje hodnoty světlostálosti povrchové úpravy 
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• vliv UV stabilizátorů je výrazný a velmi odlišný během měření, ale konečnou 

světlostálost výrazně neovlivní  

• vliv dřeviny na účinnost UV absorérů v nátěrovém filmu 

 

Závěr  

 Měření prokázala významný vliv druhu dřeviny na světlostálost povrchové 

úpravy a nátěrové hmoty. Měření vlivu UV absorbérů na světlostálost upozornila na 

vliv použití vhodného UV absorbéru na vhodnou dřevinu při stejné povrchové úpravě  

a omezený vli přídavku UV absorbérů na světlostálost povrchové úpravy  

 

Poděkování: práce vychází z výsledků řešeného výzkumného záměru MSM 

6215648902“ Les a dřevo - podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a 

využívání dřeva jako obnovitelné suroviny“financovaného Ministerstvem školství 

tělovýchovy a mládeže 
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ŠTÚDIUM POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ DREVA PO APLIKÁCII 
NÁTEROVÝCH LÁTOK NA BÁZE OLEJOV A VOSKOV 

 

THE STUDYING OF WOOD SURFACE PROPERTIES BY APPLICATION OF 
COATINGS ON THE OIL AND WAX  BASE  

 
Eva Ružinská    
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov, Drevárska fakulta Technickej univerzity, 
960 53 Zvolen, Slovensko 
 

Summary 
The article deals with the evaluation of  changes wood surface 
properties by application of the oil-wax base coatings through the 
study of geometry properties by characteristictics of roughness. The 
achieved results the evaluation of rougness characteristics of wood 
surface properties 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. From mathematical and statistical evaluation of 
roughness characteristics the wood surface properties on suggested 
levels it follows that  the interaction among coat layers, coating 
systems and anatomical directs are statistical medium significant. 
Key words: roughness, wood, oil and wax coatings, quality 

 
 
1. Úvod 

Náterové látky patria k najdôležitejším materiálom v procesoch povrchovej 

úpravy dreva, nakoľko umožňujú flexibilné nanášanie kvapalných, prírodných i 

syntetických mnohozložkových polymérnych zmesí, vytvoriac náterový film (povlak) 

požadovaných kvalitatívnych vlastností [1, 4]. 

Požiadavky kladené na kvalitu povrchovej úpravy dreva sú závislé od funkcie 

a úžitkových vlastností konkrétneho výrobku. Spektrum hodnotiacich kritérií kvality 

povrchovej úpravy dreva zahŕňa identifikáciu defektov vonkajšieho vzhľadu náterov, 

fyzikálne, mechanické a chemické vlastnosti náterov, termodynamické, požiarno-

technické, hygienické i špecifické charakteristiky povrchovo upraveného dreva [1-9].  

Rovnako dôležitým pre hodnotenie kvality povrchovej úpravy dreva je poznanie 

geometrie dreva, najmä jeho drsnosti, ako dôležitej vlastnosti dreva vo funkcii 
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adherendu, pretože vlastnosti podkladu (dreva) signifikantne ovplyvňujú kvalitu 

náterov. Zároveň vlastnosti dreva ako adherendu [10] a interakcia náterových látok 

sú hlavným činiteľmi ovplyvňujúcimi výslednú, finálnu kvalitu povrchovej úpravy 

dreva. 

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) [1]. Odchýlky 3. poriadku 

(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 [1-3]. 

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 [3]. 

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 [1, 3]. Rozdiel v hodnotách drsnosti  v rôznych anatomických smeroch, ako 

dôležitej povrchovej charakteristiky dreva v procese povrchovej úpravy, sa 

zohľadňujú aj vo výsledných kvalitatívnych vlastnostiach dreva a výrobkov na báze 

dreva v praxi. 

Cieľom príspevku je hodnotenie zmien vlastností povrchu bukového dreva po 

aplikácii náterových látok na báze olejov a voskov štúdiom geometrie jeho povrchu 

pomocou charakteristík drsnosti Ra, Rz,  pre objektívne posúdenie kvality náterov na 

dreve. 
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2.    Experimentálna časť 

2.1  Materiál 

Na povrchovú úpravu skúšobných telies z bukového masívu boli použitých 7 

druhov náterových látok na báze prírodných i priemyselných olejov a voskov, resp. 

ich kombinácie. Náterové látky aplikované pri jednotlivých variantoch povrchovej 

úpravy sú uvedené v Tabuľke 1. Všetky použité náterové systémy sú primárne 

určené pre povrchovú úpravu interiérového nábytku, podlahovín, špeciálnych 

výrobkov z dreva. 

Tab. 1  Náterové látky na povrchovú úpravu skúšobných telies. 

Výrobca Náterová 
látka 

Typ náterovej 
látky 

Označenie
vzorky 

OSMO (Nemecko) Hard wachs Olejový vosk WO-1 

OSMO (Nemecko) Industrie 
Dekorwachs Priemyselný vosk WO-2 

OSMO (Nemecko) Top Oil Olejový vosk WO-3 

AKZO Nobel (Švédsko) Waxo Line natural 
46600 Modifikovaný vosk A-1 

AKZO Nobel (Švédsko) Waxo Line Lack 
46680 

Modifikovaný vosk + 
PUR  vodou riediteľný 

lak 
A-2 

OLI Lacke GmbH 
(Nemecko) Natura Hartwachsol Prírodný ľanový olej 

s voskami OL 

ARD (Taliansko) Water Wachs Vodná disperzia s 
voskom AR 

 

2.2 Metódy 

Povrch dreva bol hodnotený profilovou metódou [6]. Boli sledované 

tangenciálne plochy bukových telies s priemernou vlhkosťou 7,28 % v smere 

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).  

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. 
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3. Výsledky a  diskusia 

Vyhodnotenie charakteristík strednej aritmetickej odchýlky profilu dreva pred a 

po aplikácii náterových látok Ra  (v smere kolmom na vlákna), Ra  (v smere 

rovnobežnom s vláknami) a najväčšie výšky profilov Rz v oboch anatomických 

smeroch sú uvedené v Tabuľke 2.  Evaluácia získaných experimentálnych výsledkov 

bola vykonaná  v programe Statistica (s použitím Duncanovho a Fisherovho testu).  

V Tabuľke  3.  Je uvedená základná tabuľka analýzy rozptylu pre charakteristiky 

drsnosti Ra, Rz povrchov skúšobných telies s jednotlivými náterovými látkami. Na 

Obrázkoch 1. - 7.  Sú zobrazené 95 % intervaly spoľahlivosti pre priemerné hodnoty 

charakteristík drsnosti pre interakcie vrstiev, náterových systémov i anatomických 

smerov navzájom, ako dvojfaktorové i trojfaktorové interakcie navolených úrovní 

 

Tab. 2  Vyhodnotené charakteristiky drsnosti bukového dreva po aplikácii náterových 
látok na báze olejov a voskov. 

Ra [µm] Rz [µm] Náterový 
systém 

druh úpravy 
povrchu 

rovnobežne kolmo rovnobežne kolmo 
bez PÚ 1,86 2,69 13,42 18,8 

1N 1,79 2,68 13,93 18,74 
1-P 1,38 2,36 11,07 17,09 
2N 1,22 2,09 10,10 16,00 
2-P 0,87 2,05 7,12 14,95 

WO-3 

3N 0,80 1,28 6,40 9,79 
Bez PÚ 1,82 2,65 12,1 17,5 

1N 2,03 2,61 17,53 18,85 
1-P 1,65 2,64 13,36 17,89 
2N 1,11 2,17 9,01 15,75 
2-P 1,01 2,21 8,35 14,94 

WO-2 

3N 0,8 1,46 5,56 10,34 
Bez PÚ 1,86 2,69 13,42 18,8 

1N 1,49 2,23 12,55 15,2 
1-P 1,44 2,3 10,52 16,35 
2N 1,11 1,9 7,59 12,64 
2-P 1,05 1,9 8,01 13,13 

WO-1 

3N 0,58 1,32 4,92 8,35 
Bez PÚ 1,86 2,69 13,42 18,8 

1N 2,01 2,78 12,73 15,98 
1-P 1,76 2,92 12,75 18,76 
2N 1,46 2,52 11,99 14,77 
2-P 1,19 2,65 9,2 15,23 

OL 

3N 1,01 1,95 7,52 12,43 
AK Bez PÚ 1,86 2,69 13,42 18,8 
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1N 2,39 3,31 14,77 25,94 
1-P 2,09 3,27 18,78 18,13 
2N 1,83 2,51 12,55 14,9 
2-P 1,97 2,57 14,28 18,08 
3N 1,75 2,24 10,08 14,11 

Bez PÚ 1,76 2,39 13,42 18,8 
1N 1,92 2,41 13,83 11,6 
1-P 1,44 2,05 9,9 15,91 
2N 1,5 2,42 10,74 15,17 
2-P 1,07 1,76 9,9 14,26 

AKV 

3N 1,44 1,96 10,17 15,33 
Bez PÚ 1,86 2,69 13,42 18,8 

1N 2,32 3,43 14,41 20,27 
1-P 1,88 3,1 13,43 16,63 
2N 1,1 2,69 8,92 15,57 
2-P 1,54 3,1 11,25 16,63 

AR 

3N 1,09 2,59 7,46 14,68 
* Poznámky: bez PÚ - brúsená vzorka bez povrchovej úpravy, 1N- prvý náter, 1-P prvý náter 
po prebrúsení, 2N - druhý náter, 2-P druhý náter po prebrúsení, 3N - tretí náter 

 

Z uvedených výsledkov je zrejmé, že povrchová úprava dreva náterovými 

látkami signifikantne vplýva na drsnosť jeho povrchu. Všetky použité náterové látky 

vytvorením výsledných povrchových úprav (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 troch náterových systémoch. Pri 4 

náterových systémoch bolo pozorované mierne zvýšenie Ra-k, a to pri prebrúsení 

prvého (1-P), resp. druhého náteru (2-P), kde pre zlepšenie adhézie pred vytvorením 

ďalšieho náteru,  došlo k miernemu zdrsneniu upravovaného povrchu dreva. 

Rovnako došlo k miernemu zvýšeniu hodnôt Ra-k  po aplikácii jednotlivých náterov 
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(1N, 2N, 3N) v dôsledku zdvihnutia drevných vlákien povrchu dreva po aplikácii 

náterových látok na vodnej báze olejov a voskov v porovnaní so systémami WO-1, 

WO-2, WO-3, ktoré sú na rozpúšťadlovej báze. 

Hodnotením Ra-r charakteristík dreva, v smere rovnobežnom s vláknami v 

procese povrchovej úpravy, výsledky naznačili tendenciu sledovanej veličiny v 

jednotlivých operáciách povrchovej úpravy klesať, čiže znižovať drsnosť povrchu 

dreva želaným spôsobom, avšak aj tu po aplikácii prvej vrstvy náterových látok 

dochádzalo k zdvihnutiu drevných vlákien a miernemu nárastu charakteristiky 

drsnosti Ra-r, a to ako pri niektorých vodou riediteľných (AK, AKV AR), tak aj 

rozpúšťadlových systémoch (WO-2, OL). 
 

Tab. 3  Základná tabuľka analýzy rozptylu pre charakteristiky drsnosti Ra  

povrchov skúšobných telies s jednotlivými náterovými látkami. 

 SS Degr. of 
Freedom MS F p 

Intercept 7750,55 1 7750,556 30199,7 0,000 
smer 448,156 1 448,156 1746,22 0,000 
nater 188,55 6 31,425 122,45 0,000 
vrstva 221,247 4 55,312 215,52 0,000 
smer*nater 27,26 6 4,543 17,7 0,000 
smer*vrstva 8,396 4 2,099 8,18 0,000 
nater*vrstva 42,05 24 1,752 6,83 0,000 
smer*nater*vrstva 13,107 24 0,546 2,13 0,001 
Error 520,985 2030 0,257   

Obr. 1 95% interval spoľahlivosti pre priemerné hodnoty charakteristiky Ra pre anatomický 
smer rovnobežne (r) a kolmo (k) na vlákna povrchu dreva po aplikácii náterových látok. 

smer; LS Means
Current effect: F(1, 2030)=1746.2, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals

r k

smer

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

2.0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

R
a



 412

Výsledky hodnotenia morfológie povrchov pomocou profilovej metódy s 

následným vyhodnotením charakteristík drsnosti Ra skúšobných telies po aplikácii 7 

variantov náterových systémov boli následne podrobené matematicko-štatistickej 

analýze, kde sa zisťoval vplyv nasledovných faktorov: 

 vplyv jednotlivých náterových systémov na kvalitu povrchu dreva z pohľadu 

vyhodnotenia charakteristík drsnosti, 

 vplyv anatomického smeru, jednotlivých náterových systémov a počtu vrstiev 

náterovej látky na hodnoty charakteristiky drsnosti Ra,  
 

 
 
Obr. 2  95% interval spoľahlivosti pre priemerné hodnoty charakteristiky Ra pre 
jednotlivé náterové systémy  
 

 vplyv jednotlivých operácií v procesoch povrch. úpravy na charakteristiky drsnosti,  

  2-faktorové interakcie smer*náter, smer*vrstva, náter*vrstva, 

 3-faktorové interakcie smer*náter*vrstva. 

 
 
 
 
 
 

nater; LS Means
Current effect: F(6, 2030)=122.45, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Obr. 3  95% interval spoľahlivosti pre priemerné hodnoty charakteristiky Ra pre 2-faktorové 
interakcie vplyvu anatomického smeru a jednotlivých náterových systémov 

 

 
Obr. 4  95% interval spoľahlivosti pre priemerné hodnoty charakteristiky Ra pre 2-faktorové interakcie 
vplyvu anatomického smeru a vrstiev náterovej látky, resp. medzioperácii v procese povrchovej 
úpravy dreva 

 
 
 
 
 

 povrchovej úpravy dreva 

smer*nater; LS Means
Current effect: F(6, 2030)=17.703, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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smer*vrstva; LS Means
Current effect: F(4, 2030)=8.1786, p=.00000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Obr. 5  95% interval spoľahlivosti pre priemerné hodnoty charakteristiky Ra pre v náterovom 
systé- pre jednotlivé operácie v procese povrchovej úpravy.  

 
Obr. 6  95% interval spoľahlivosti pre priemerné hodnoty charakteristiky Ra pre interakcie  
vrstiev, resp. medzioperácii v jednotlivých náterových systémoch. 

nater*vrstva; LS Means
Current effect: F(24, 2030)=6.8270, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Current effect: F(4, 2030)=215.52, p=0.0000
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Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Obr. 7 95% interval spoľahlivosti pre priemerné hodnoty charakteristík drsnosti Ra pre 
interakcie anatomických smerov, jednotlivých vrstiev a náterových systémov. 

 

Z výsledkov matematicko-štatistického hodnotenia sledovaných charakteristík 

drsnosti a ich vplyvov na navolenej úrovni (Tabuľka 3.,  Obrázky 1. až 7.)  vyplynulo:  

- zo základnej tabuľky analýzy rozptylu (Tabuľka 3.) pre charakteristiky drsnosti Ra 

a z Duncanovho testu je zrejmé, že intervaly spoľahlivosti týchto sledovaných 

charakteristík sa neprekrývajú, čiže rozdiely na navolených úrovniach sú 

štatisticky významné. 

- V intervale navolených úrovní štatisticky veľmi významný je anatomický smer 

povrchov skúšobných telies (Obrázok 1.), ktorý preukázal najväčšie rozdiely            

v sledovaných charakteristikách drsnosti. Hodnoty charakteristík drsnosti Ra        

v smere rovnobežnom na vlákna sú nižšie než v smere kolmom na drevné 

vlákna, čo je podmienené osobitosťou morfologickej štruktúry dreva ako materiálu 

na báze prírodného polyméru, ktorý má anizotropnú, heterogénnu štruktúru. 

- Pri hodnotení vplyvu náterových systémov a počtu vrstiev v jednotlivých 

náterových systémoch bolo zistené, že sú štatisticky významné (Obrázok 2., 5.), 

smer*nater*vrstva; LS Means
Current effect: F(24, 2030)=2.1279, p=.00115

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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čiže jednotlivé náterové systémy sa od seba líšia, rovnako aj vplyv jednotlivých 

aplikovaných vrstiev, resp. operácií v procesoch povrchovej úpravy je štatisticky 

významný z pohľadu experimentálne sledovaných charakteristík drsnosti. 

- Pri hodnotení dvojfaktorových interakcií medzi jednotlivými nátermi a 

anatomickým smerom  je zrejmé, že keby táto interakcia nebola prítomná, 

výsledný graf by predstavoval iba rovnobežné priamky s rôznym posunutím, 

avšak účinky oboch navolených úrovní náter*smer (Obrázok 3.). 

- Zároveň aj pri ďalšej analýze dvojfaktorových interakcií (smer*náter, vrstva*smer),  

sú všetky navolené úrovne sledovaných interakcií štatisticky  veľmi významné, 

čiže nátery aplikované na povrchy skúšobných telies sa správajú odlišne v oboch 

anatomických smeroch (kolmo na vlákna a rovnobežne s drevnými vláknami), 

navzájom sa ovplyvňujú (Obrázok 3., 4.,6.). 

- Pri vyhodnotení vplyvu vrstvy na jednotlivé nátery bolo potvrdené, že aplikáciou 

každej vrstvy náterovej látky sa znižujú hodnoty drsnosti Ra, Rz, čiže dochádza 

ku zlepšeniu kvality podkladu, prebrúsením vrstiev dochádza k narušeniu 

celistvosti náterov, teda k zhoršeniu kvality podkladu, ale je potrebné pre 

zlepšenie adhézie ďalšieho náteru, ktorý sa následne aplikuje (Obrázok 4.). 

- Interpretáciou trojfaktorovej interakcie (Obrázok 7.) navolených úrovní 

sledovaných charakteristík drsnosti (smer*vrstva*náter) sú  štatisticky  stredne 

významné. 

- 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. 

 

4. 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 
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zaznamenávané znižovaním Ra, Rz charakteristík, čo v konečnom dôsledku 

znamená dosiahnutie požadovanej hladkosti povrchu dreva, umožňujúc tak 

objektívne posúdiť zmenu kvality povrchu dreva po aplikácii náterových látok. 

Pre komplexnejšie poznanie povrchu dreva ako materiálu heterogénnej, 

anizotropnej, pórovitej štruktúry je potrebné doplniť získané poznatky o štúdium jeho 

vzhľadových vlastností, vybraných fyzikálnych, mechanických i termodynamických 

charakteristík pre získanie širšieho spektra kvalitatívnych ukazovateľov v prípade 

jeho úpravy náterovými látkami [3-5]. 

Experimentálne namerané a vyhodnotené výsledky drsnosti, ako jedného z 

dôležitých kvalitatívnych indikátorov povrchových vlastností i celkovo vlastností dreva 

ako adherendu,  sú v dobrej zhode s výsledkami zistenými pomocou experimentálnej 

laserovej metódy, ale neposkytujú také ucelené poznatky a dôležité zistenia pre 

technológiu povrchovej úpravy ako nami navrhnutá laserová metóda hodnotenia 

kvality povrchu, ktorá umožňuje predikovať optimálny počet vrstiev náterovej látky v 

danom náterovom systéme.  
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financovaný VEGA MŠ SR. 
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POSOUZENÍ ZAHRANIČNÍ KONKURENCE V OBLASTI NÁTĚROVÝCH 
HMOT PRO ÚPRAVY MINERÁLNÍCH PODKLADŮ 

 
EVALUATION OF FOREIGN COMPETITION IN THE FIELD OF PAINTS 

FOR THE TREATMENT OF MINERAL SUBSTRATES 
 

Jarmila Násadová 
Synpo, akciová společnost, Pardubice, Česká republika 
 

Summary 
Decisive properties of stone paints that affect the durability and long-term 
appearance of the paint are water vapour transmission rate, weather 
resistance, water absorption of coating material, low dirt retention, 
cleanability of coating and lightfastness of pigments. These properties 
were evaluated by following testing – QUV panel, wet-scrub resistance of 
coatings, thermal shock resistance and hydrophobic efficiency (the 
determination of liquid – water transmission rate). The aim of stone paints 
evaluation was to compare foreign and domestic products. 
Key words: stone paint, durability, hydrophobic 
 

 
Situace na trhu v ČR 

Výrobní sortiment českých producentů nátěrových hmot jako celku obsahuje 

prakticky všechny typy nátěrových hmot, které se objevují ve výrobním sortimentu 

evropských výrobců.  

Trh s dekorativními nátěrovými hmotami (vnitřní a fasádní malířské NH, 

ochranné a dekorativní nátěry na dřevo a kovy, laky a lazury, jednosložkové NH) 

v posledních letech charakterizuje převyšující nabídka nad poptávkou. Poptávka trhu 

(asi 5 až 6 mld. Kč/rok) má kolísavý charakter, který je podporován silnou poptávkou 

profesionálního segmentu (opravy, údržba a výstavba nového průmyslového 

prostředí, stavební sektor) a postupně rostoucí poptávkou hobby segmentu (kutilské, 

drobné řemeslné práce, opravy a údržby bytového fondu). 

Mezi 10 nejvýznamnějších tuzemských výrobců NH patří   – Primalex, Balakom, 

Colorlak, Het, Barvy Tebas, Austis, Stavební chemie Slaný a Mistral. 

Největším importérem nátěrových hmot na český trh je již dlouhou dobu 

Německo, jehož podíl na celkovém exportu na náš trh neustále roste. Ze 
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zahraničních producentů nátěrových hmot působí na českém trhu prostřednictvím 

svých distributorů firmy BASF, DUFA, AVENARIUS SEFRA, JUB, ICI, TOLLENS, 

SIGMA COATINGS  a řada dalších.  

 

Nátěrové hmoty pro úpravu minerálních podkladů 

Nátěrové hmoty pro úpravu minerálních podkladů můžeme rozdělit na fasádní 

nátěrové hmoty, nátěrové hmoty pro úpravu stěn interiérů, speciální 

(antikarbonatační) nátěrové hmoty pro povrchovou úpravu betonových konstrukcí, 

ochranné (antigraffiti) nátěrové hmoty a nátěrové hmoty pro povrchovou úpravu 

pochůzných ploch (terasy, balkony). Dále se jedná o speciální výrobky použitelné i 

pro restaurování památek, jako jsou hydrofobní a nehydrofobní konsolidační a 

penetrační přípravky. 

 

Fasádní nátěrové hmoty 

Použití fasádních hmot sleduje dva cíle: ochranný a estetický. Ochranná funkce 

nátěru spočívá především v prodloužení životnosti podkladu, estetická ve zušlechtění 

– zkrášlení – povrchu barvou, leskem nebo strukturou. Vybrat optimální druh fasádní 

barvy pro konkrétní použití je vždy prvořadé. Jedná se o rozhodnutí mezi barvou 

akrylátovou (A), silikátovou (Si), silikonovou (S) a vápennou (V).  Universální 

doporučení jediného druhu neexistuje. Všechny  systémy jsou funkční a mají svá 

pozitiva i negativa.  

V oblasti fasádních barev mají významné postavení  především tito zahraniční 

výrobci - Baumit, Herbol, Keim, JUB, Remmers, Terranova, Düfa - nyní Meffert. 

Z průzkumu trhu vyplynulo, že silikátové barvy Keim jsou všeobecně považovány za 

špičkové produkty, téměř za standard pro tento druh barev.  

 

Hodnocení fasádních hmot 

Hodnocení fasádních hmot bylo prováděno s cílem srovnat zahraniční fasádní 

hmoty s domácí produkcí.  
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Pro správnou vypovídací schopnost jednotlivých zkoušek bylo nutné vybrat 

vhodné podkladové materiály. Pro hodnocení mrazuvzdornosti byla vybrána 

zámková dlažba, stanovení a posuzování rychlosti pronikání vody v kap. fázi bylo 

měřeno na neglazovaných keramických dlaždicích. U všech fasádních hmot byla 

dodržena doporučená penetrace podkladu a fasádní hmoty byly nanášeny 

v množství a vrstvách, která  jsou doporučena jednotlivými výrobci. 

 

Stanovení a klasifikace stupně propustnosti pro vodní páru  

Hodnotí se hmotnost páry, která proniká v určitém časovém intervalu 

zkušebním vzorkem o dané ploše za specifikovaných konstantních podmínek 

relativní vlhkosti z každé strany vzorku. Karbonizace vápenných nátěrů je velmi 

pomalá, proto bylo hodnocení filmů vápenných nátěrových hmot provedeno až po 4 

měsících stárnutí filmů. 

 

Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru za mokra a stanovení čistitelnosti  

 Norma specifikuje urychlenou metodu stanovení odolnosti oděru za mokra. 

Zkoušený povlak se nanese na zkušební podklad. Po usušení a kondicionování se 

natřený vzorek zváží a za mokra podrobí 200 čistícím cyklům ve zkušebním zařízení. 

Potom se vzorek omyje, usuší a znovu zváží. Z úbytku hmotnosti se vypočte střední 

hodnota úbytku tloušťky nátěru. 

 

Zkouška  mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí 

Podstatou zkoušky je střídavé zmrazování a rozmrazování zkušebního vzorku 

s povrchovou úpravou. Těchto cyklů je nejméně 15, poté se hodnotí přídržnost 

povrchové úpravy k podkladu. Jeden cyklus se skládá z uložení vzorku ve vodě při 

teplotě 20°C po dobu 6 h a následného vyjmutí z vody a uložení v mrazícím boxu při 

teplotě –20°C po dobu 18 h. Po každém cyklu se zaznamenají změny vzhledu 

vzorku. 
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Odtrhová zkouška přilnavosti 

Podstatou zkoušky je měření síly potřebné k odtržení povrchové úpravy o 

určité ploše od podkladu kolmým tahem. 

 

Odolnost NH na povětrnosti 

Zkušební betonové dlaždice byly umístěny na povětrnostní stanici SYNPO do 

stojanu pod úhlem 45°. Po 4, 6, 9 měsících byl sledován vzhled, křídování a špinivost 

filmu. Špinivost filmu byla stanovena  z rozdílu indexu bělosti NH.  

 

Označování a hodnocení barevných odstínů 

Z remisních křivek byly zjištěny hodnoty L*, a*, b*, C*, h* (SPEX a SPIN), 

z nich vypočtené hodnoty DE pro každý nátěr se zahrnutím lesku (SPIN) byly 

vyneseny do grafu. 

Jako výchozí hodnota byla brána naměřená data nátahů připravených na 

betonových dlaždicích před expozicí na povětrnosti.  

 

Rozlišení fasádních hmot podle pojivové báze: 

0

1

akrylátové silikonové silikátové vápenné
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Obrázek 1. Difuzní koeficient tloušťky vzduchové vrstvy (ČSN ISO 7783-2). 
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Obrázek 2. Vodotěsnost nátěrového filmu (ČSN 73 2578) 
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Obrázek 3. Odolnost nátěrů proti oděru (ČSN ISO 11998). 
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Obrázek 4. Hodnocení fasádních nátěrových hmot na povětrnosti.. 
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Obrázek 5. Hodnocení vápenných hmot – QUV panel. 
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Výsledky hodnocení fasádních hmot 

Mezi nejdůležitější vlastnosti, které charakterizují fasádní nátěrové hmoty patří 

difuzní koeficient, vodotěsnost nátěrového filmu, zkoušky na povětrnosti, urychlené 

zkoušky ( QUV panel), zkouška mrazuvzdornosti, odtrhová zkouška přilnavosti a 

zkouška otěru za mokra. Naměřené veličiny byly vyhodnoceny dle pojivových bází 

fasádních hmot, aby bylo možné provést porovnání konkrétní fasádní nátěrové 

hmoty se zahraničními typy. 

Jak je zřejmé z obr.1 nejlepších hodnot difuzních koeficientů bylo dosaženo u 

vápenných a silikátových fasádních hmot, vyšší hodnoty byly naměřeny u 

silikonových a nejvyšší hodnoty u akrylátových fasádních hmot. Tuzemské vápenné i 

silikátové hmoty mají nižší difuzní odpor než zástupci zahraničních hmot. Naopak při 

hodnocení vodotěsnosti  nátěrových hmot bylo podle očekávání dosaženo nejlepších 

výsledků u silikonových a akrylátových fasádních hmot, vyšší hodnoty byly naměřeny 

u silikátových a nejvyšší u vápenných hmot (viz. obr.2) 

Hodnocení na povětrnosti je charakterizováno indexem DE, který označuje 

změnu barevnosti vystavených fasádních hmot na povětrnosti od standardu. Ze 

získaných výsledků lze konstatovat, že tuzemské fasádní hmoty mají porovnatelnou 

odolnost na povětrnosti jako zahraniční. Grafické zpracování naměřených hodnot 

uvádí obr.4. Hodnocení na povětrnosti bude pokračovat  po celou dobu řešení 

projektu.  

Vápenné fasádní hmoty byly hodnoceny v QUV panelu (obr.5). Nejlepších 

výsledků bylo dosaženo u vápenných hmot fy Remmers, KEIM a Erich Slupetzky, 

kdy index DE byl pod hodnotou 0,7. Dále byly hodnoceny vápenné hmoty fy Aqua 

Bárta, fy Schwenk a vápenné hmoty spoluřešitelů, označené FB-9 a FB-19 (index DE 

po 2000 hodinách dosahoval hodnoty kolem 2). 

Jak vyplynulo ze zkušeností odborníků v této oblasti, zkouška 

mrazuvzdornosti slouží pro rychlou orientaci a má  relativně dobrou vypovídací 

schopnost. Tato zkouška se provádí minimálně 15 cyklů. Pokud vydrží fasádní hmota 

25 cyklů, můžeme ji považovat za dobrou. Všechny akrylátové, silikonové a silikátové 

fasádní hmoty vydržely 25 cyklů. Výrazné rozdíly byly u vápenných hmot. 25 cyklů 

mrazuvzdornosti vydržely hmoty fy KEIM,  Aqua Bárta a Schwenk, 17 cyklů 
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mrazuvzdornosti vydržela hmota označená FB-19. Ostatní hodnocené vápenné 

hmoty  měly defekty již před dosažením 15 cyklů mrazuvzdornosti. 

 

Závěr 

Mezi přednosti akrylátových barev patří velmi snadná aplikace, dobrá odolnost 

povětrnostním vlivům a samozřejmě také cena. Jsou vhodné pro veškeré typy 

nových staveb, suché objekty. Lze je použít také v interiérech na umakartová jádra, 

na sjednocení vzhledu sádrokartonu a omítky. Silikonové barvy jsou nejmladší a 

s největší pravděpodobností i nejperspektivnější ve skupině fasádních barev. 

Pojivem je emulze silikonové pryskyřice a akrylátové disperze. Jsou sice dražší než 

akrylátové barvy, ale vynikají vysokou vodoodpudivostí a samočistící schopností. 

Silikátové barvy patří mezi starší členy skupiny fasádních hmot. Od ostatních 

fasádních hmot se liší vazbou k podkladu. Vážou se chemicky a vytvářejí odolnou 

nerozpustnou vrstvu křemičitanu. Jejich velkou předností je velmi vysoká 

paropropustnost, dlouhá životnost. Částečnou nevýhodou může být vyšší nasákavost 

než u akrylátových a silikonových fasádních hmot. Klade také větší požadavky na 

kvalitu podkladu. Nelze ji použít tam, kde již dříve byla použita akrylátová nebo 

silikonová barva. Je vhodná především pro fasády historických objektů. Vápenná 

barva je nejstarší z fasádních nátěrů, používá se již stovky let. V součastnosti již 

nemůže stačit parametrům barev vyráběných na nových pojivech, jako je životnost, 

otěruvzdornost, nasákavost. V jednom je však stále nedostižná a tím je 

paropropustnost. Je vhodná na objekty se silně zamokřeným zdivem, kde je 

nezbytné dobré odvětrávání zdiva. V oboru péče o stavební památky dochází od 

roku 1990 k návratu k tradici v podobě uplatnění historické vápenné technologie. Jen 

vápenné nátěry mají nenapodobitelný vzhled živého povrchu, kde se uplatňuje i 

barva podkladu, s možností provedení skutečné lazury. Vyloučením titanové běloby 

z receptury a působením částic vápna ve funkci běloby mají vápenné nátěry odlišný 

index lomu světla a kryvost. Obnova nátěru je snadná, po umytí fasády se aplikuje 

další vápenný nátěr.  

Tento projekt byl realizován za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím 

Ministerstva průmyslu a obchodu.
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BARIÉROVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY NA BETON S VYUŽITÍM 
NANOKOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ 

 

BARRIER COATINGS CONTAINING NANOPARTICLES FOR USE ON 
CONCRETE 

 
Kateřina Zetková(a), Jiří Zelenka(a), Zdeněk Vávra(b) 

aSYNPO a.s., Pardubice, bKÚ ČVUT, Praha 
 

Summary 
The most typical protection of concrete surfaces is by coatings based on 
organic polymers. There are increasing requirements, however, to extend 
durability of such coatings and the use of nanoparticles offers one of 
potential solutions. The use of nanoparticles in barrier coatings is known 
and is becoming more popular.  
This project is focused on special applications for surface protection of 
concrete, especially on coatings of concrete floors and those that protect 
against efflorescence. 
Our objective is to use nanoparticles for substantial increasing the barrier 
effect of polymeric coatings while maintaining or even improving their 
other characteristics.  
Key words: nanoparticles, concrete, montmorillonite 

 
 
Úvod 

Ochrana betonu povrchovou úpravou na bázi organických polymerů patří  

k nejrozšířenějším technologiím ochrany. Rostou požadavky na zvýšení účinnosti 

dlouhodobé povrchové ochrany. Řešení se nabízí ve využití nového technologického 

principu, nanotechnologie.  

Uplatnění nanočástic v bariérových nátěrech se již začíná ve světě rozšiřovat. 

Bariérový efekt použitých nanočástic je závislý na mnoha faktorech. Kromě 

koncentrace nanočástic patří mezi zásadní faktory ovlivňující bariérový efekt: tvar 

částice, poměr podélnosti, stupeň dispergace. Především špatná dispergace částic 

může mít přímo katastrofické následky na vlastnosti nátěru. Navíc problematické je i 

jejich použití vzhledem  k dalším specifickým požadavkům kladeným na systémy pro 

povrchovou ochranu betonu, zejména prostupu vodních par. 
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Úkol je zaměřený na speciální aplikace pro povrchovou ochranu betonu, 

zejména na nátěry betonových podlah a antikarbonatační nátěrové hmoty. Náplní 

úkolu je pomocí nanočástic podstatně zvýšit bariérový efekt polymerních nátěrů při 

zachování a nebo zlepšení dalších užitných vlastností.  

Pro zvýšení bariérového efektu jsou vhodné především deskovité částice. 

Z těchto důvodů byly zvoleny především montmorillonitické částice. V dosavadním 

řešení byly vytipovány vhodné komerční interkaláty a dále pak byly připraveny 

interkaláty v laboratořích SYNPO, akciová společnost. V současné době jsou 

formulovány „top clear coatings“ se zvýšenými bariérovými schopnostmi a 

mechanickými vlastnostmi. Pozornost je soustředěna  na sledování vlivu obsahu a 

typu nanočástic v příslušném pojivu na: 

- lakařsko-mechanické vlastnosti, zejména 

o tvrdost, resp. mikrotvrdost mikrotvrdoměrem s Vickersovým indentorem 

o přídržnost k podkladu 

o odolnost proti obrusu 

- reologické chování 

- stabilitu  

- tahové vlastnosti  

- bariérové vlastnosti 

o odolnost CO2 

o difúze pro vodní páru 

- odolnost QUV. 

Dále je věnována pozornost výběru a odzkoušení vhodného zařízení pro 

dispergaci a vypracování vhodné metodiky dispergace. 

Naměřené parametry u vyvinutých systémů jsou porovnávány s parametry 

podobných stávajících systémů pro ochranu betonu. 

 

Výběr, odzkoušení a zavedení vhodných zkušebních hodnotících metodik 
zaměřených na sledování užitných vlastností speciálních nátěrových systémů 

Na základě testování zkušebních hodnotících metodik byla vyvinuta metodika 

zkoušek zaměřených na sledování užitných vlastností speciálních nátěrových 

systémů a zároveň bylo ověřeno, že je potřeba zkoušky co nejvíce přiblížit realitě 
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provozu. Cílem výběru bylo shromáždit především takové zkušební postupy, které 

jsou schopny postihnout specifické vlastnosti speciálních nátěrových systémů, tj. 

zejména jejich vysokou tvrdost a odolnost vůči abrazi. Vzhledem k tomu, že prakticky 

zcela chybí testovací metodika umožňující hodnotit tvrdost a abraziodolnost 

speciálních nátěrů in situ, byl na základě podkladů získaných ve zkušebních 

laboratořích, z literární rešerše a na základě DIN 51 951 vyvinut unikátní zkušební 

přístroj vycházející ze zatěžování povrchové úpravy systémem ocelových kuliček 

rotujících v přenosném zkušebním zařízení, které zároveň vyvozuje regulovatelný 

přítlak.  

Pro testy „in situ“ byla v roce 2004 připravena speciální zkušební plocha z 

konstrukčního betonu s rozměry 9 x 30 m, na kterou jsou jednotlivé nátěrové 

systémy nanášeny.  

Účinnost laboratorních metodik i metodik “in situ” byla testována na komerčně 

dostupných krycích lacích, určených pro ochranu betonu. Komplexně bylo 

vyhodnoceno šest typů standardů na bázi epoxidových a polyurethanových pojiv 

z produkce firem SIKA, Degussa a Techfloor.  

Zkoušky prováděné „in situ“ na reálné konstrukci podlahy by měly být hlavním 

kritériem pro posouzení formulovaných nátěrů. Zatížení i podkladní konstrukce se 

blíží skutečnému použití. Zkouška „valivým obrusem“ ukázala, že nátěrové hmoty 

jsou při zatížení v reálném provozu namáhány daleko více, než jsou běžné testovací 

metody schopny simulovat. Vzorky nátěrů, které se jevily v laboratorních podmínkách 

i v ostatních zkouškách na reálné konstrukci slibně, byly touto zkouškou značně 

poškozeny. Z provedených zkoušek je zatím patrné, že tvrdost nátěrových hmot není 

nejdůležitějším parametrem. Proto je žádoucí, aby nanočástice přidávané do nátěrů 

pozitivně ovlivňovaly ještě další vlastnosti. Právě přístroj pro valivý obrus má vysokou 

účinnost, která byla ověřena testováním betonové podlahy se zvýšenou pevností 

povrchových vrstev doplněných metalickým vsypem. 

 

Formulace a hodnocení „top clear coatings“  

Pro formulaci bariérových krycích laků byla zvolena široká řada pojiv na bázi 

polyisokyanátových prepolymerů, akrylátových a styrenakrylátových disperzí, 
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urethanových akrylátových kopolymerů, polyurethanových pojiv, epoxidových 

pryskyřic a 100% epoxidů.  

Z hlediska lakařsko-technologického hodnocení lze jako perspektivní 

vyhodnotit laky naformulované na pojivech polyisokyanátového prepolymeru, 1K 

PUR, urethanového akrylátu a epoxidů. Vzorky na bázi 1K PUR a 

polyisokyanátového prepolymeru měly i vysokou přilnavost k podkladu a nejlepší 

odolnost obrusu. Výsledky byly srovnatelné s konkurenčním produktem 2K PUR. Na 

základě tahových zkoušek bylo možné doporučit k dalším formulacím vzorky 

s dostatečnou hodnotou poměrného prodloužení při přetržení a vysokou hodnotou 

přetvárné práce do porušení (houževnatostí). Dobrými kandidáty byly vzorky na bázi 

urethanového akrylátu a 1K PUR a akrylátového kopolymeru.  

Vybrané krycí laky byly naneseny spolu s penetrační vrstvou na vyzrálá 

zkušební betonová tělesa kvality B25 a ta umístěna do QUV komory na 2000 h. 

Stupeň degradace byl posuzován vizuálně. Vždy na dvou tělesech od každého 

testovaného laku byla provedena odtrhová zkouška přilnavosti. Podobné hodnoty 

odtrhové síly pro lak před a po expozici QUV bylo dosaženo u laku na bázi 

polyisokyanátového prepolymeru a urethanového akrylátového kopolymeru. Od 

každého laku jsou nyní tělesa umístěna v  komůrkách a exponována technickým CO2 

a vystavena 60% vlhkosti, a to minimálně po dobu 1000 a 2000 hodin. Následně 

bude sledován stupeň karbonatace betonu testem na fenolftalein. 

Byly syntetizovány i speciální polyurethanové systémy s laboratorně 

připravenými montmorillonitickými interkaláty. U těchto sítí byla měřena permeabilita 

CO2 v závislosti na typu interkalátu a typu polyurethanové sítě. Na základě 

dosažených výsledků lze tvrdit, že vhodnou kombinací interkalátu a polymerního 

systému je možné dosáhnout značného snížení permeability nátěrového filmu při 

relativně nízké koncentraci nanočástic. Při koncentraci pěti procent interkalátu 

v systému poklesla permeabilita CO2 o padesát procent oproti neplněnému systému. 

Je třeba mít na paměti, že bariérový efekt je ovlivněn celou řadou faktorů. 

 

Vnášení nanočástic do kompozice 

Technologie výroby kompozic s obsahem nanočástic může být v podstatě 

založená na těchto principech: 
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- Výrobou nanočástic sol-gel postupem ve zvoleném pojivu hydratací 

vhodné sloučeniny.  

- Vnesením pevných nanočástic do roztoku monomeru a provedení emulzní 

či roztokové polymerace s rovnoměrným rozptýlením pevných částic.  

- Vnesením pevných nanočástic do kapalného či práškového pojiva 

homogenizací.  

 

Výběr a odzkoušení vhodného zařízení pro dispergaci 

Stupeň dispergace nanočástic má mimořádný vliv na vlastnosti nátěrové 

hmoty. Bylo zjištěno, že příliš vysoká koncentrace agregátů - aglomerátů má 

nežádoucí vliv na rozhodující vlastnosti (mechanické, difúzní, optické atd.). Z těchto 

důvodů je důležité připravit systémy s dokonalým rozdispergováním částic (izolované 

nanočástice obklopené matricí). K tomuto účelu jsou používány různé dispergační 

techniky vedoucí k nestejnému stupni dispergace. Mimo jiné, to může být vnesení 

pevných nanočástic do kapalného či práškového pojiva homogenizací tavným 

hnětením či třením (jedno- či dvoušnekové hnětače nebo tříválce). Tento princip 

převládá při vnášení nanočástic do termoplastických polymerů. Dále pro vnesení 

nanočástic do roztoků či kapalných látek a homogenizace směsi se používají 

vysokorychlostní mixéry, ultrazvukové vibrátory nebo tlakové homogenizátory s 

turbulentním prouděním. Popř. se používá mletí mikronových částic plniva 

v kolíkových nebo perlových mlýnech, kde se smykovým a odstředivým pohybem 

zmenší mikronové částice na nanorozměry. Tento princip se používá při výrobě 

nanovelikostí barevných pigmentů a tiskařských barev, ale o využití pro přípravu NH 

nejsou spolehlivé informace. 

Je nutné si uvědomit, že neexistuje univerzální zařízení pro homogenizaci 

nanočástic v systému. Výběr zařízení je závislý jak na zvolené bázi, na její viskozitě, 

na tom, zda se jedná o rozpouštědlový, nebo VŘ systém atd., tak i na typu použitých 

nanočástic. Nastavení vhodné technologie dispergace je nesmírně složité.  

 

Nanočástice přidány do směsi monomerů 

Velmi elegantní metodou přípravy systémů s nanočásticemi je polymerace za 

přítomnosti nanočástic. Dispergace nanočástic v monomeru může být snazší, než je 

tomu u polymerních systémů. V tomto případě je velmi důležité, aby povrch 
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nanočástice byl „kompatibilní“ nejen s monomerem, ale i vzniklým polymerem. 

V opačném případě dochází při polymeraci k agregaci částic a vzniká spíše 

konvenční kompozit, který bude mít spíše horší vlastnosti než neplněný systém. 

V některých případech je dispergace nanočástic v monomeru jediný možný způsob, 

jak připravit nanokompozit velmi dobrých vlastností. Bylo prokázáno, že plněný 

systém připravený z monomerů a nanočástic má velmi odlišné vlastnosti od systému 

připraveného pouhý smícháním polymeru a částic.  

 

Nanočástice dispergovány do pojiva  

Pro dispergaci nanočástic do příslušné kontinuální fáze byla testována 

technologie s využitím:  

- vysokorychlostního dissolveru pro malé a střední objemy kapalin s 

nastavitelným počtem otáček od 0 do 20 000. PID 

- ultrazvukového vibrátoru s operační frekvencí 24 kHz  

Jsou zvažovány i jiné technologie, např.: využití vysokotlakého 

homogenizátoru, který umožňuje pracovat při různých teplotách, účinný by měl být i 

pro systémy s vyšším bodem měknutí, při širším rozsahu viskozit a dále pro 

dispergaci částic v rozpouštědlových systémech.  

Byly připraveny systémy, kde byly podle našich současných znalostí správně 

volené typy nanočástic vnášeny pomocí různých dispergačních technik do systému 

jako aditivum. Bylo provedeno komplexní lakařsko-technologické hodnocení a 

hodnocení tahových vlastností. Z výsledků tahových experimentů bylo zřejmé, že 

vlastnosti epoxidových systémů s nanočásticemi jsou ovlivněny nejen typem 

nanočástice, ale i použitou dispergační technikou. Dispergace pomocí dissolveru 

byla méně úspěšná než pomocí ultrazvuku. Velmi velký rozdíl ve výsledcích mezi 

vzorky připravenými pomocí ultrazvuku a dissolveru byl pozorován u epoxidové sítě 

se silika částicemi. Zatímco v případě použití ultrazvuku došlo ke zlepšení tahových 

vlastností v porovnání s nemodifikovaným vzorkem, v případě dissolveru bylo 

pozorováno zhoršení těchto vlastností. Ke zhoršení vlastností došlo i při použití 

jílových částic. Z výsledků bylo zřejmé, že nedošlo k exfoliaci jílových částic. Důvodů 

může být hned několik. V první řadě nemusela být správně zvolená dispergační 

technika, popř. nebyla vhodně zvolená  povrchová úprava použitých nanočástic. 
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Závěr 

V SYNPO, akciová společnost, již několik let aktivně pracujeme na rozšiřování 

znalostí v oblasti nového fenoménu - nanotechnologie. Spolupráce s vysokými 

školami je samozřejmostí (Univerzita Pardubice, Vysoká škola chemicko-

technologická Praha, ČVUT Praha). Na řešení výše zmiňovaných problematik se 

podílí i řada středních a malých výrobců z oblasti stavební chemie.  

Projekt vznikl za finanční podpory MPO ČR. 

 

Literatura: K. Zetkova, J Zelenka: Current Activities in Construction. Nanotechnology 

in Construction 2005 (Bilbao, Spain)  
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VYUŽITÍ DISPERZÍ PRODUKOVANÝCH FIRMOU DWORY S.A. VE 
STAVEBNÍM PRŮMYSLU 

 

APPLICATION OF DWORY DISPERSIONS IN BUILDING INDUSTRY 
 
Krzystof Szafran, Dominika Slotwinska, Poland 
 

Summary 
This paper deals with application of dispersions produced by Dwory S.A. 
in building industry. There are describe the areas of application of 
dispersion in the article. The largest part of article is devoted to frame 
receipts for production of paints, primers, adhesives, putty etc. 
Key words: Androchema s.r.o., Dwory S.A., building industry, frame 
receipts 
 
 

Vážení obchodní přátelé, 
tématem následující přednášky je použití disperzí produkovaných firmou 

DWORY S.A. ve stavebním průmyslu. Tyto disperze na českém trhu prodává firma 

ANDROCHEMA s.r.o. Bohumín – www.androchema.com 

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 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. 
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Firma DWORY S.A. disponuje aplikační laboratoří. V rámci laboratoře fungují tři 

týmy: 

1. Aplikační tým – tvorba aplikačních postupů pro jednotlivé produkty, 

spolupráce s klienty v oblasti podpory produktů a jejich aplikace 

2. Analytický tým – provádění analytických výzkumů, analýzy dle požadavků 

zákazníků, provádění speciálních analýz pro klienty 

3. Technologický tým – inovování výrobních technologií, práce na nových 

technologiích výroby disperzí, technologický vývoj, tvorba nových projektů na 

základě spolupráce se zákazníky 

 

Aplikační laboratoř provádí mnoho typů výzkumů, např. 

- Rheologické testy (Rheotest,Brookfield) 

- spektrální analýzy (bělost, žloutnutí, kryvost) 

- infračervená spektroskopie (IR) 

- minimální teplota tvoření filmu (MFFT) 

- diferenční kalometrie (DSC) 

- střední velikost částic pomocí foto-korelační spektroskopie (PCS) 

- vliv počasí (testy s xenonovou lampou) 

- testy  trvanlivosti a odolnosti 

- testy nasákavosti 

 

Disperze firmy Dwory lze použít v následujících oblastech 

• Výroba barev 

• Výroba lepidel a tmelů 

• Výroba plastů 

• Výroba omítkovin 

• V dalších odvětvích stavebního průmyslu 
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Využití disperzí při výrobě barev 

 

Interiérová bílá barva 

Pro výrobu vnitřních barev jsou určeny následující pojiva vyráběná firmou Dwory: 

Osakryl® OSA – 1M, Osakryl® VA, Osakryl® OB, Osakryl® SM, Osakryl® SA, 

Winacet® MDP 50, Winacet® DP 44/11. 

 

Směrná receptura pro výrobu bílé interiérové barvy s použitím Osakrylu® OB: 

Základní vlastnosti vyrobené barvy:  

Obsah suché masy:  55,4 % 

Hustota:   1,52 g/cm3 

Přilnavost k podkladu (cross cut test, 2 mm, scale 0-5) = 1 

 
Tab.1 Směrná receptura pro výrobu bílé interiérové barvy s použitím Osakrylu® OB. 

No. Raw materials Weight / % 

1 Water 28,24 
2 Polifos - dispersant 0,20 
3 Hydropalat N - dispersant 0,25 
4 Acticide MBS - biocide 0,09 
5 Romis 104 S - defoamer 0,09 
6 Tytanpol R001 – titanium dioxide 9,27 
7 Dolomit P20 - filler 24,83 
8 Socal P3 – filler 8,28 
9 Finntalk M-15 - filler 8,28 
10 Osakryl® OB - binder 6,71 
11 Dowanol DPnB - coalescent 0,34 
12 Natrosol 250 HBR - thickener 0,40 
13 Water 13,05 

Total 100,0 
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Bílá fasádní barva 

Pojiva pro venkovní barvy: Osakryl® OSA 1M, Osakryl® OSA 319M, Osakryl® OSA 

SM, Osakryl® OSA SA, Osakryl®  VA 

 

Směrná receptura pro výrobu bílé fasádní barvy za použití Osakrylu® OSA-1M 

Základní parametry vyrobené barvy: 

Obsah suché masy:  54,9 % 

Hustota:    1,43 g/cm3 

Omyvatelnost:  více než 2000 cyklů 

Přilnavost k podkladu (cross cut test, 2 mm, scale 0-5) = 1-2 

 

Tab. 2 Směrná receptura pro výrobu bílé fasádní barvy za použití Osakrylu® OSA-
1M. 

No. Raw materials Weight / % 

1 Water 36,83 
2 Natrosol 250HBR – thickener 0,37 
3 Polifos – dispersant 0,18 
4 Metolat 514 - dispersant 0,23 
5 Acticide MBS - biocide 0,17 
6 Romis 210-780 - defoamer 0,17 
7 Tytanpol R-001 – titanium dioxide 6,85 
8 Dolomit P-15S – filler 29,69 
9 Socal P3 – filler  4,57 
10 Finntalk M05 – filler 5,03 

11 Osakryl® OSA-1M – binder 15,15 

12 Dowanol DPnB - coalescent 0,76 
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Aditiva 

 

Záhustka Osakryl® AZ 

-je doporučována k akrylátovým a styren-akrylátovým pojivům v základních 

recepturách, ale lze ho efektivně využít s vinylacetátovým kopolymerem 

-účinkuje již od malých dávek, efektivně funguje již při přidání 0,5 – 2,5 % záhustku 

do dané receptury 

-před dodáním do receptury ji není nutno ředit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obr. 1 Vliv záhustky na viskozitu disperze Osakryl® OSA 1M.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Obr. 2 Vliv záhustky na viskozitu disperze Osakryl® OB. 
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Organické kalidlo 

 

Osakryl® OSA R 

-nefilmotvorná disperze 

-zvyšuje bělost nátěru 

-je schopen snížit náklady skrz nahrazení některé části titanové běloby v receptuře 

(při zachování stejné kryvosti) 

 

Základní parametry disperze: 

Obsah suché masy:  30 % 

Brookfield viskozita:  20-70 mPas 

Střední velikost částic:  400 nm 

 
Tab. 3 Porovnání  parametrů Osakrylu® R s TiO2. 

Parameter TiO2 TiO2+ 
Competitor 

product 

TiO2+ 
Osakryl® R 

Bělost 79,8 80,6 80,5 

Žloutnutí  3,6 3,8 3,5 
Lesk (85°) 23 40 36 

 

Základní nátěry 

Hloubková penetrace - Osakryl® ADG 

Základní parametry výrobku: 

Obsah sušiny:   8 % 

Hloubka penetrace v křídě: 12 – 17 mm 

Disperze vhodné pro základy: Osakryl® ADG, Osakryl® OSA-1M, Osakryl® OSA A 
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Tab. 4 Příklad poměru míchání (8% sušiny). 

Osakryl® ADG  22 % 

Voda 77,8 % 

Biocid 0,2 % 

 
Tab. 5  Příklad poměru míchání (8% sušiny). 

Osakryl® OSA-1M 18 % 

Voda 81,8 % 

Bicoid 0,2 % 

 
Plniče 

Disperze vhodné pro výrobu plničů: Osakryl® OSA-1M, Osakryl® OSA A 

 

Osakryl® OSA-1M 

Základní parametry plniče:  

Obsah sušiny:  57,3 % 

Hustota:   1,48 g/cm3 

 

Tab. 6 Plnič s Osakrylem® OSA-1M. 

No. Raw materials Weight / % 

1 Osakryl® OSA-1M - binder 8,0 
2 Methylcellulose (2% sol.) - thickener 30,0 
3 Polifos – dispersant 0,2 
4 Water 8,5 
5 Butyldiglycol acetate - coalescent 0,5 
6 Lime WW3 - filler 22,5 
7 Sand  D<0,2 mm 10,0 
8 Sand  D: 0,2÷0,5 mm 20,0 
9 Biocide 0,2 
10 Defoamer 0,1 

Total 100,0 
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Využití disperzí při výrobě lepidel a tmelů: 

• lepidla na dřevo 

• konstrukční lepidla 

• těsnící hmoty 

• vysoce plněné produkty (tmely) 

 

Lepidla na dřevo 

- lepidla na dřevo jsou klasifikována ve vztahu k odolnosti vůči vodě a ve vztahu 

k životnímu prostředí (EN 204/205) 

 

Tab.7 Lepidla na dřevo. 

Třída D2 Třída D3 
Winacet® DP 50/00 Osakryl® D3 

 

Konstrukční lepidla 

Disperze vhodné k výrobě konstrukčních lepidel: Osakryl® OSA-1M, Osakryl® OSA 

A, Osakryl OB, Osakryl KM, Winacet MDP 50 

 

Lepidlo na podlahové krytiny 

Směrná receptura pro výrobu lepidla na podlahové krytiny s využitím 
Osakrylu® KM: 

Základní parametry vyrobeného lepidla: 

Obsah sušiny:  76,2 % 

pH:    7,1 

Hustota:   1,05 g/cm3 

Brookfield viskozita:  24 000 mPas 
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Tab. 8 Směrná receptura pro výrobu lepidla na podlahové krytiny s využitím 
Osakrylu® KM. 

No. Raw materials Weight / % 
1 Osakryl® KM - binder 45,0 
2 Dolomit P15S - filler 39,8 
3 Finntalk M05 - filler 5,0 
4 Monopropylene glycol 3,0 
5 Rokanol L-7 2,0 
6 Methylcellulose (3% sol.) - thickener 5,0 
7 Biocide 0,2 

Total 100,0 

 

Těsnící hmoty 

Pojiva vhodná pro výrobu těsnících hmot: Osakryl® OSA A, Osakryl® OSA-1M 

Směrná receptura pro výrobu akrylátového tmelu za použití Osakrylu® OSA A: 

Základní parametry tmelu: 

Obsah sušiny:  74,7 % 
pH:    6,68 
Hustota:   1,52 g/cm3 

Brookfield viskozita:  111 000 mPas 
 
Tab. 9 Směrná receptura pro výrobu akrylátového tmelu za použití Osakrylu® OSA A. 

No. Raw materials Weight / % 

1 Osakryl® OSA A - binder 42,0 
2 Polifos – wetting agent 0,4 
3 Water 3,0 
4 Tytanpol R001 – titanium dioxide 2,0 
5 Dolomit P 15 S - filler 40,9 
6 Dolomit P 100 - filler 10,0 
7 Butyldiglycol acetate 1,0 
8 Biocide 0,5 
9 Osakryl® AZ - thickener 0,2 

Total 100,0 
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Vysoce plněné produkty 

Pojiva vhodná pro výrobu vysoce plněných výrobků: Osakryl® OSA-1M, Osakryl® 

OSA A, Winacet® MDP 50, Winacet® DP 50/00, Winacet® DP 44/11, Winacet® DP 

38/20 

 

Směrná receptura pro výrobu spárovacích hmot pro keramické obklady za 
použití Osakrylu® OSA A a Osakrylu® OSA-1M 

Základní parametry spárovací hmoty: 

Obsah suché masy:   78,1 % 

pH     6,3 

Hustota:    1,84 g/cm3 

Brookfield viskozita:   190 000 mPas 

 
 
Tab. 10 Směrná receptura pro výrobu spárovacích hmot pro keramické obklady za 
použití Osakrylu® OSA A a Osakrylu® OSA-1M. 

No. Raw materials Weight / % 

1 Osakryl® OSA A – binder 20,0 
2 Osakryl® OSA-1M - binder 20,0 
3 BYK-037 – defoamer 0,4 
4 Acticide MBS - biocide 0,2 
5 Polifos - dispersant 0,2 
6 BYK-154 – dispersant 0,5 
7 Tytanpol R001 – titanium dioxide 2,0 
8 Finntalk M15 – talk 3,0 
9 Omyacarb 5VA – filler 22,7 

10 White sand , d<0,2mm  28,0 
11 Propylene glycol - coalescent 1,5 
12 Aquacer 539 – wax emulsion 0,5 

13 Osakryl® AZ – acrylic thickener 1,0 

Total 100,0 
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Směrná receptura pro výrobu vysoce plněného tmelu 

Základní parametry tmelu: 

Obsah suché masy:   56,3 % 

pH:     7,8 

Hustota:    1,3 g/cm3 

Brookfield viskozita:   500 000 mPas 

 
Tab. 11 Směrná receptura pro výrobu vysoce plněného tmelu. 

No. Raw materials Weight / % 

1 Winacet® DP 44/11 12,0 

2 Winacet® DP 50/00 12,0 
3 Dolomit P15 Lux 22,7 
3 Finntalk M05 19,0 
4 carboxymethylcellulose (3% sol.) 29,0 
5 Potassium oleate 2,0 
6 Polifos (10% sol.) 1,0 
7 Butyldiglycol acetate 2,0 
8 biocide 0,3 

Total 100,0 

 

Lepidlo na papír 

 
Pojiva vhodná pro výrobu lepidel na papír: Winacet® DP 50/00, Winacet® DP 44/11 

 

Základní parametry vyrobeného lepidla: 

Obsah sušiny:   28,5 % 

Brookfield viskozita:   11 000 mPas 
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Tab. 12 Směrná receptura pro výrobu lepidla na dřevo. 

No. Raw materials Weight / % 

1 Winacet®  DP 50/00 25,0 

2 Winacet® DP 44/11 25,0 

3 methylcellulose (2% sol.)  48,9 
4 monopropylene glycol 1,0 
5 biocyde 0,1 

Total 100,0 
 
 
Tab. 13 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 

 
X 

 
 

X 
   

Barvy pro 
stavebnictví 
Exteriérové 
Interiérové 

 
 

X 
X 

   
 

X 
X 

Plastické hmoty      X 
Tmely X X    X 
Impregnace 
skleněných vláken    X X  
Vyplňování skla    X X  
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Tab.14 Hlavní oblasti použití disperzí typu Osakryl®. 

Oblast použití KM D 3  OB VA 
OSA 
A 

OSA 
1M 

OSA 
319M 

OA 
 

ADG 

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 X    
Plniva    X X X    
Penetrační nátěry      X   X 
 
 
 

V případě zájmu o další informace můžete navštívit internetové stránky firmy 
Dwory S.A. – www.dwory.pl 

 

V případě zájmu o bližší informace či obchodní nabídku kontaktujte, prosím, 
firmu Androchema s.r.o. – tel: +420 596 012 447. 
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TECHNOLOGIE VÝROBY NÁTĚROVÝCH HMOT  
 

TECHNOLOGY OF PAINT PRODUCTION 
 
Lea Tomášová, Zdeněk Mičola 
Ing. Lea Tomášová, s.r.o, Na Okrouhlíku 1781, 530 03 Pardubice, Česká republika 
 

Summary 
Company Ing. Lea Tomášová s.r.o, sales and servis representation, 
presents modern machinery for paint production processes from the 
following manufacturers: DIAF AS, Danish manufacturer of dissolvers 
and mixers for the mixing and predispersion, Willy A. Bachofen AG, 
Swiss manufacturer of the bead mills for the fine wet grinding and 
dispersion, VIBRO-MAC, Italian manufacturer of the basket bead 
mills for grinding and dispersion, RIOBEER AG, Swiss cleaning units 
producer and EATON Flitration, manufacturer of the fine liquid 
filtration systems. 
Key words: Bead mill, basket mill, dissolver, paint production, 
filtration, technology 

 
 

V obecné rovině platí, že výroba nátěrových hmot spočívá zejména v 

homogenizaci pevných, práškových částic pigmentů a plniv v kapalném prostředí 

roztoku pojiva, jejich deaglomeraci a dezintegraci (semletí) na požadovanou velikost, 

jemnost, která je pak jedním z faktorů, významně ovlivňujících vlastnosti konečné 

nátěrové hmoty. 

 Tomuto faktu se podřizují i používaná zařízení, která jsou pro jednotlivé 

technologické kroky výroby nátěrových hmot různá.  

Pro první fázi procesu výroby nátěrových a stavebních hmot, kterou obyčejně 

bývá smočení práškových materiálů v roztoku pojiva a následná předdispergace, 

nabízíme řadu disolverů od firmy DIAF AS. Jsou dostupné v různých velikostních 

variantách, od stolních laboratorních po velká provozní zařízení. 

Pro výroby menších provozních šarží, zpravidla o velikostech do 2 kubíků, 

nabízíme disolvery uzpůsobené pro práci s posuvnými, mobilními kontejnery na 

kolečkách, viz obr. 1.  
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Obr. 1 – Disolver DIAF pro mobilní kontejnery.    Obr. 2 – Disolver DIAF pro  
               stacionární nádrže. 
 

Pro výroby větších šarží a výroby s většími nároky na kapacitu, jsou vhodnější 

disolvery pro práci ve stacionárních nádržích, většinou umístěných v platformách na 

vyvýšeném patře výrobny. Tyto stroje jsou otáčivé kolem hlavního sloupu a umožňují 

tak pracovat postupně v až čtyřech stacionárních nádržích umístěných kolem 

disolveru, viz obr.2. 

Pro výroby vysokoviskózních hmot, vodouředitelných, fasádních barev, 

omítkovin a stavebních hmot nabízíme speciální zařízení od firmy DIAF, typ DIAMIX, 

viz obr. 3,4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 – DIAMIX.    Obr. 4 – DIAMIX – detail uspořádání. 
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DIAMIX je kombinovaný vysokootáčkový disolver s kotvovým míchadlem. Při 

plnění kontejneru surovinami kotva pracuje ve stejném směru otáček jako disolver a 

promíchává přidávané suroviny. Současně disolver napomáhá smáčení sypkých 

surovin automatickým spouštěním  dolů a nahoru pod zvyšující se hladinu násady. 

Po ukončení plnění surovin se změní směr otáček kotvy do protisměru 

s otáčkami disolveru. Ramena kotvy speciální konstrukce přinášejí produkt na pilu 

disolveru a zajišťují tak kinetický pohyb materiálu při dispergaci. Energie disolveru se 

efektivně využívá pro dispergaci a umožňuje použití motoru s nižším příkonem. 

Spotřeba elektrické energie je o 40% nižší, než je tomu obvyklé u srovnatelných 

klasických nebo konkurenčních disolverů.  

Po procesu předdispergace obvykle následuje fáze mletí pomocí perlového 

mlýnu, jehož princip spočívá v  přenosu kinetické energie na mlecí kuličky, které 

třením o sebe realizují samotnou dispergaci a mletí. V našem sortimentu je celá řada 

velikostních typů známých DYNO-MILLů, kontinuálně a cirkulačně pracujících 

perlových mlýnů od švýcarské firmy Willy A. Bachofen AG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 – DYNO-MILL KD.      Obr. 6 – DYNO-MILL ECM. 

 

DYNO-MILLy řady KD jsou osvědčenými klasickými perlovými mlýny, 

spolehlivě pracujícími u mnoha výrobců nátěrových hmot po celém světě, viz. obr. 5. 

Nová řada DYNO-MILLů typu ECM se vyznačuje tím, že nepoužívá pro 

přenos energie z hřídele na mlecí kuličky disky, kolíky, a jiné elementy, které 

přenášejí energii na kuličky pomocí frikce-tření, viz. obr. 6.  

U nového DYNO-MILLu ECM jsou použity turbíny, které vytvářejí řízený 

intenzivní hydraulický tok kuliček v produktu. Tento princip umožňuje vysoký vnos 
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energie a výrazné potlačení tepelných ztrát vzniklých třením kuliček o mlecí elementy 

umístěné na hřídeli. Výsledkem jsou vysoké výrobní výkony, rychlé čištění díky 

malému pracovnímu objemu mlýna umožňující univerzální použití stroje pro široký 

sortiment výrobků a možnost pracovat i v cirkulaci a vyrábět tak vysoce kvalitní 

výrobky, jako jsou velmi jemně umleté pigmentové pasty nebo emaily. 

V případě, že je vyžadována flexibilní, rychlá a technologicky nenáročná 

výroba obvykle menších šarží (ve stovkách kg), můžeme nabídnout košový ponorný 

mlýn SUBMILL od italské firmy VIBRO-MAC, viz. obr 7, 8.  

Tento mlýn je oblíbený díky jednoduché a příjemné práci, kterou jeho 

používání umožňuje. Odpadá zde nutnost použití čerpadel a hadic a jejich pracného 

mytí při přechodu na nový výrobek. Rovněž čištění mlýna je jednoduché – pouhým 

ponořením mlecího koše do kontejneru s malým množstvím vymývacího 

média/rozpouštědla. Při chodu se mlýn automaticky vyčistí do 10 min. bez nutnosti 

ručního mytí.   

Celá výroba šarže může být provedena „v jednom hrnci“. Do něho se nasadí 

kapalné suroviny, pod disolverem se přidají prášky a krátce se zamíchají, tak aby se 

pevná fáze smočila v kapalné fázi. Není nutná obvyklá 30ti – 40ti minutová 

předdispergace. Poté se šarže vloží pod SUBMILL. Ten je opatřen i časovačem, 

který stroj automaticky zastaví po uplynutí nastavené doby, takže obsluha nemusí být 

přítomna u stroje po celou dobu mletí. Chlazený mlecí koš a frekvenční měnič otáček 

mlecí hřídele umožňují velmi dobrou kontrolu celého procesu mletí. 

  
Obr. 7 – SUBMILL.      Obr. 8 – Princip SUBMILLu. 

 

1 - Pracovní kontejner 
2 - Víko 
3 - Mlecí koš 
4 - Mlecí disk 
5 - Mlecí perly (kuličky) 
6 - Separační síto 
7 - Turbína  
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SUBMILL je univerzálním ponorným košovým mlýnem, který se s úspěchem 

používá v mnoha výrobnách nátěrových hmot a pigmentových past pro výrobu jak 

rozpouštědlových, tak i vodouředitelných barev. 

Při technologickém procesu výroby nátěrových hmot dochází ke znečištění 

částí zařízení nebo technologických prvků, které jsou v kontaktu s vyráběným 

materiálem a surovinami. Těmi nejvíce znečištěnými bývají obvykle kontejnery, ve 

kterých se dispergují, skladují nebo transportují nátěrové hmoty nebo jejich suroviny 

a meziprodukty. 

Na problematiku ekologického čištění výrobního zařízení v  průmyslu 

nátěrových hmot se specializuje švýcarská firma RIOBEER AG. Velmi oblíbeným 

zařízením od firmy RIOBEER AG je čistící stroj typu V-ex, určený pro ekologické 

čištění kontejnerů, viz. obr. 9, 10. Obsahuje rotující jednotku s kartáčem a přívodem 

čistícího media umístěné na korpusu stroje, jednotku pro čištění hůře přístupných 

výpustních otvorů kontejnerů a čerpadlo uvádějící čistící medium do pohybu. Celé 

zařízení je konstruováno tak, že čistící medium pracuje v uzavřeném systému 

s vyloučením jeho úniku do okolního prostředí a expozice obsluhy. Tento systém 

může obsahovat i destilační jednotku, ve které dochází k rekuperaci rozpouštědla a 

jeho opětovnému využití k čištění. To s sebou přináší nejen výrazný ekologický, ale i 

ekonomický efekt v podobě úspory rozpouštědla.  

 

Obr. 9 –Čistící zařízení typ V-ex.        Obr. 10 – Detail čistícího kartáče zařízení V-ex. 
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Své místo při výrobě nátěrových hmot mají i filtrační procesy. Pro zvýšení 

kvalitativní úrovně technologie se filtrují jak některé kapalné suroviny, tak i výsledné 

výrobky před vstupem na plnící linku. Proto bychom rádi nabídli i výrobcům 

nátěrových hmot kapalinové tlakové filtry EATON, které jsou známé v mnoha různých 

oblastech průmyslu díky své spolehlivosti a kvalitě, viz. obr. 11 . 

 

Obr. 11  -  EATON  filtr SIDE LINE a filtrační sáček  pro filtraci nátěrových hmot. 

 Pro filtraci emulsních nátěrových hmot se používá samočistící filtr FL 110 

s filtračními patronami 50 – 300 µ, viz. obr. 12. Pro filtraci některých nátěrových hmot 

se doposud používají vibrační síta, viz. obr. 13. 

 

 

Obr. 12  - Samočistící filtr FL 110 . Obr. 13 –  Vibrační síto VFB.3. 
 

References: 

www.diaf.dk    www.wab.ch   www.vibromac.it 

www.riobeer.ch  www.filtration.eaton.com 
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TEORETICKÉ PRINCIPY MOKRÉHO MLETÍ 
 

THE THEORETICAL PRINCIPLES OF WET GRINDING 
 
Vladimír Fryauf, Fryauf Filmix, s.r.o, Pražská 108,  Beroun 
Netzsch Feinmahltechnik GmbH, Sedanstrasse 70,  95100 Selb 
 
 

V posledních letech se na mletí a dispergaci kladou stále větší a větší nároky. 

Toto je obzvláště patrné v souvislosti s nástupem moderních nanotechnologií, které 

vyžadují částice s úzkým distribučním spektrem, kvalitně rozdispergované a 

samozřejmě stabilizované.  

Požadavky co nejjemnější dispergace a úzkého distribučního spektra kladou 

nemalé nároky na mlecí a dispergační stroje a zejména na teoretické aspekty jejich 

funkce. Nestačí tedy již „postavit stroj“, nýbrž je třeba vědět, jak se tento stroj 

v určitých podmínkách bude chovat a také proč se tak bude chovat. 

Firma Netzsch uvítala proto ve svých řadách jednak nové vědecké pracovníky, 

ale také spolupracuje s nejrůznějšími instituty, spolu s nimiž umožňuje všem 

zákazníkům přiblížit teorii dispergace a zároveň tuto teorii na vlastních strojích 

uplatňovat pro jejich co nejefektivnější využití. 

 

Jak tedy postupovat při řešení úkolů dispegace 

Nejprve si definujme částice, které vzniknou smočením pevné látky v kapalině, 

a které tedy budeme dispergovat. Rozlišujeme mezi primárními částicemi, 

aglomeráty a agregáty. Dále musíme mít ujasněno, jaký požadujeme výsledek – 

jemnost, obsah sušiny, distribuční křivku, výkon. Podle těchto požadavků můžeme 

volit stroj, mlecí médium a způsob vedení výrobního procesu. 

Veličiny které ovlivňují mletí a dispergaci a jsou tedy vodítkem pro efektivní 

provoz perlových mlýnů jsou: 
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Intenzita střetů 

Udává sílu, se kterou jsou konfrontovány jednotlivé kuličky a zjednodušeně ji 

můžeme popsat následující rovnicí: 

[ ]NmdBIBI tMKMKMK
23 v⋅⋅=∝ ρ  

Počet střetů 
Je reálný počet střetů uvnitř mlecí komory a zjednodušeně jej můžeme popsat: 

[ ]−⎟⎟
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Specifická mlecí energie 
Je skutečné množství energie dodané produktu. Je součinem intenzity a počtu 

střetů. Vyjadřuje se v kWh/t.  

Pro cirkulaci platí: 
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Pro pasážové mletí platí:  
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Příklad: Mletí SiO2 na mlýnu LMK 20 při konstantních otáčkách ca. 950 [1/min] s 

mlecími kuličkami ze zirkonoxidu, rozdílných frakcí.  
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Intenzita střetů   0,21*10-3  [Nm]     MK 1,2 - 1,7 [mm] 
Intenzita střetů   0,58*10-3  [Nm]     MK 1,7 - 2,4 [mm] 
Intenzita střetů   1,18*10-3  [Nm]     MK 2,4 - 2,8 [mm] 
Intenzita střetů   1,90*10-3  [Nm]     MK 2,8 - 3,3 [mm] 
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Rozložení doby zdržení 

 V reálném mlýnu dochází u kontinuálnĕ proudící suspenze k neustálému 

promíchávání, což způsobuje, že se jednotlivé částice zdržují v mlecím prostoru 

rozdílnou dobu. Tím dochází k rozdílné dobĕ zdržení v mlecí komoře a rozdílnému 

namáhání částic v mlecí komoře.Jestliže je součin intenzity střetu s četností střetů 

konstantní a rozložení doby zdržení stejné, je při mletí dosahováno stejných 

výsledků. Rozložení doby zdržení se u stejného stroje projevuje při rozdílném vedení 

procesu.Jeden průchod 

• Více průchodů, křížové mletí 

• Cirkulace  

Pro zjišťování zpětného promíchávání produktu se používá metoda tzv. stopového 

měření: 
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LME 4   Stopové měření 24 kg/h

LME 4   Stopové měření 96 kg/h

LME 20   Stopové měření 40 kg/h

LME 20   Stopové měření 100 kg/h

LME 20   Stopové měření 180 kg/h
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Příklad z praxe: 
Srovnání jednoho průchodu se dvěma rychlejšími průchody: 

 
 Obecně platí, že dva rychlejší průchody dávají lepší výsledek než  jeden 

pomalejší. 

 Čím větší turbulenci vyvolává míchadlo v perlovém mlýnu a čím pomalejší 

je průchod, tím širší je distribuční spektrum částic. Toto je důvod, proč se při 

požadavcích na úzkou distribuci a nejvyšší nároky na jemnost přistupuje 

k cirkulačnímu mletí s vysokými průtoky.  

Tyto nároky splňuje například cirkulační systém Zeta, který díky své unikátní 

patentované konstrukci odstřeďuje mlecí tělíska a umožňuje tak mlet produkty 

většími průtoky, než kterékoli jiné stroje.  

 

Comparing Low Flow Single Pass Grind
to Two High Flow Passes
Alumina Oxide Dispersion
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Efekt separace částic  u systému Zeta lze vyjádřit vztahem: 

 

 
 
Vše platí pro „ideální“ kapaliny s Re < 1 

Pokud je faktor k > 1 pracujeme s bezproblémovou separací, je-li k < 1 

dochází k  naplavování mlecích kuliček na síto. 

Firma Netzsch jako jediná využívá plně této patentované technologie 

k odstřeďování mlecích kuliček také v klasických perlových mlýnech. I tyto lze tedy 

při naplnění velmi malými kuličkami provozovat  s vyššími průtoky (popřípadě i 

v cirkulaci) než perlové mlýny s kteroukoli jinou separací.  
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CAN-PACK – INNOVATIONS IN METAL PACKAGING 
 

CAN-PACK – INOVACE V KOVOVÝCH OBALECH 
 

Agnieszka Budzioch, Jurand Kozak, Can-Pack S.A., Kraków, Poland 

 

 In 2006 a center of general line packaging came into being within CAN-PACK 

Group, a leading central European producer of metal packaging materials. The new 

company’s name is CAN-PACK General line Sp. z o.o. (abbreviation: CPGL) and is 

operated in Dębica, 130 km east from Kraków. 

 Separated production of the general line products (which until 2005 were 

produced in 3 different locations on the territory of Poland – in Brzesko, Dębica and 

Bydgoszcz) will allow the CAN-PACK  group to improve the production flexibility 

which appears to be a key issue for the Customers.  

 The main target appointed by CPGL is to define the needs, requirements, 

demands of the Customers, users of general line packaging, developing professional 

service, and to win the title of the main producer of the general line packaging in the 

Central European region. 

 Basing on the production of traditional packaging CPGL would like to create 

new types of metal packaging.  

 In the year 2005 four different types of new packaging were introduced to the 

market: 

• tulip shaped buckets with a capacity from 2,5 l to 5 l 

• aerosol cans diameter with dia 65 mm 

 

In the 2006 CPGL already implemented the following packagings: 

• 4 piece welded can with diameter 83 with EKO type ring, 

• special shaped cans dia 83 mm, with the capacity of 0,5 l,  for Polifarb Cieszyn-

Wrocław (the member of SigmaKalon). 
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• special ribbed cans dia 99mm, with the capacity of 1 l., for Polifarb Cieszyn-

Wrocław (the member of SigmaKalon) 

and is still working on new projects. 

 

Also in 2005 CAN-PACK group invested in a new off-set machine for the 

production of lithography. Through fully digital system of lithography preparation 

(CtP) as well as high speed 6 colour UV printer we can offer our Customers the best 

quality of products, as well as shortest delivery times. 

 All this new products and technologies implemented by CPGL and CAN-PACK 

Group will help our Customers strengthen their position on the market as well as 

successfully compete with others. 
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APLIKAČNÉ MOŽNOSTI   PLAZMOVO STRIEKANÝCH POVLAKOV 
 

APLICATION FACILITTY OF PLASMA ARC SPRAYING COATINGS   
 

Daniel Jankura 
 Strojnícka fakulta, Technická univerzita Košice, Slovenská republika 
 

Summary 
This contribution deals with analysis of technology of plasma sprayed ceramic 
coatings on the metal substrate of construction elements. It characterises 
formation and properties of plasma, equipments for plasma spraying with 
gaseous and aqueous arc stabilization. Real structure, defects and utilization 
of ceramic coatings are describes.  
Key words: plasma, ceramic coatings, plasma spraing, plasma torch, 
structure 
 
 

Úvod  

Špecifické fyzikálne a chemické vlastnosti keramických materiálov predurčujú 

ich aplikáciu v oblastiach extrémneho namáhania. Keramické materiály v porovnaní s 

klasickými konštrukčnými materiálmi majú určité prednosti v podmienkach tepelného 

namáhania, korózivzdornosti, oteruvzdornosti a pod. Jednou z možných aplikácií 

keramických materiálov v technickej praxi je tvorba keramických povlakov na 

kovovom základe konštrukčných prvkov. Základnou technológiou výroby týchto 

vrstiev je žiarové striekanie práškových keramických materiálov. Osobitne výhodnou 

technológiou striekania z hľadiska tepelnej kapacity a teploty je plazmové žiarové 

striekanie. Medzi hlavné prednosti procesu plazmového striekania umožňujúce jeho 

pomerne univerzálne využitie patrí: 

- výrazne väčší sortiment striekaných materiálov - od ťažko taviteľných kovov, 

oxidov, kombinácií zliatin až po plasty, čo umožňuje vysoká teplota plazmy,  

- zanedbateľné tepelné ovplyvnenie základného materiálu (do 200 oC), čo zaručuje 

rozmerovú a štruktúrnu stálosť substrátu a dovoľuje použiť jeho rôznorodosť, t.j. 

kovy, zliatiny, keramika, betón, drevo, grafit a iné, 

- možnosť vytvárať povlaky v mikrometrových až milimetrových hrúbkach na malé 

ale aj značne rozmerné plochy, 
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- veľký výkon striekania, hlavne u vodou stabilizovaných plazmových jednotiek, 

 

Zariadenia pre striekanie plazmovým oblúkom 

Plazma nazývaná ako štvrté skupenstvo hmoty sa na zemi vyskytuje len 

výnimočne. Jedná sa o osobitný stav plynov, pri ktorom sa tieto stávajú vodivými 

ionizáciou ich atómov. Na vytvorenie plazmy je potrebné ohriať látku na vysokú 

teplotu alebo v nej vytvoriť elektrický náboj. So stúpajúcou teplotou rastie rýchlosť 

pohybu molekúl, dochádza k disociácii molekúl a následnej ionizácií plynu. Chemicky 

rovnorodý plyn sa v dôsledku týchto procesov mení na zmes atómov, iónov, 

elektrónov, fotónov apod. Stupeň ionizácie (percento voľných elektrónov) je závislý 

na teplote. Teplota čiastočne ionizovanej plazmy je 5 000-15 000 K, úplne 

ionizovanej asi 100 000 K. Zmes častíc v plazme je ako celok elektricky 

kvázineutrálna t.j. koncentrácia kladných a záporných častíc je približne rovnaká. 

Plazma je ale navonok elektricky vodivá a podlieha účinkom elektrického a 

magnetického poľa [1,2].  

Na ionizáciu plynov je potrebná energia. Vhodným zdrojom je teplo 

elektrického oblúka, ktorý je vlastne už plazmou s nízkym stupňom ionizácie. 

Prakticky sa však za plazmu považuje až vtedy, keď sa elektrický oblúk kontrahoval, 

v dôsledku čoho sa zvýšila jeho teplota, a tým aj stupeň ionizácie. Stabilizáciou 

oblúka sa dosahuje určitý, na technické ciele vyžadovaný stav plazmového oblúka a 

môže uskutočniť tvarom dýzy plazmového horáka, prúdiacim plynom, alebo vodou 

[4]. Teplota plazmy bude do značnej miery závisieť od druhu plynu, ktorý sa bude 

uvádzať do plazmatického stavu. Jednotlivé plyny majú rôzne fyzikálne vlastnosti 

vrátane ionizačných potenciálov. Kontrahovaný elektrický oblúk môže potom 

vzhľadom na použitý plazmový plyn dosahovať u vodíkovej plazma teploty do 8000 

K, argónovej do 15000 a héliovej plazmy do 20000 K. 

Plazmové striekanie patrí medzi moderné a vysoko produktívne technológie 

žiarového striekania. Je charakterizované veľmi vysokou koncentráciou tepla a 

vysokou pracovnou teplotou. Pre striekanie práškových materiálov a naváranie 

práškovými prídavnými materiálmi sa používa na svete veľké množstvo rozmanitých 

zariadení. Plazmové striekacie zariadenie tvorí komplex jednotlivých prístrojov a 
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zariadení. Výkonnou striekacou jednotkou je plazmový horák. V závislosti na 

spôsobe, ako plazma v horáku vzniká, je možné plazmové horáky rozdeliť na:  

• horáky s preneseným oblúkom - oblúk horí medzi volfrámovou katódou vo vnútri 

horáku a základným materiálom, zapojeným na kladný pól zdroja 10 - obr.1. 

Zváracia hubica je málo tepelne namáhaná a má vyššiu životnosť. Používajú sa 

pre zváranie, rezanie a naváranie, 

• horáky s nepreneseným oblúkom - oblúk horí medzi katódou a kladnou anódou v 

tvare dýzy vo vnútri horáka pri zapojení zdroja prúdu 9. Používajú na tavenie 

rôznych materiálov, v technológiách plazmového striekania, natavovania a 

rezania nevodivých materiálov. Hubica horáka je však veľmi tepelne namáhaná a 

musí byť intenzívne chladená; 

• horáky s kombinovaným zapojením, ktorý je kombináciou vyššie uvedených. 

Nezávislý - pomocný oblúk rýchlo ionizuje prostredie medzi horákom a 

materiálom a umožní ľahké vytvorenie hlavného nezávislého oblúka. Používajú 

sa pre zváranie za použitia tzv. mikroplazmy, naváranie a rezanie [3].  

Podľa druhu striekaného materiálu sa môžu horáky konštruovať na striekanie 

drôtom alebo striekanie práškom. Za výhodu prvého spôsobu striekania možno 

považovať vyššiu čistotu drôtu a z toho vyplývajúcu vyššiu čistotu a kvalitu 

nastriekanej vrstvy. Striekanie práškom má výhody v širšom výbere druhu práškov aj 

z takých materiálov ktoré nemožno vyrobiť v tvare drôtu, akými sú napríklad 

vysokotaviteľné materiály, oxidy, karbidy a pod.  

Podľa stabilizačného média poznáme plazmové horáky s plynnou a vodnou 

stabilizáciou oblúka. Pri horákoch s plynnou stabilizáciou je vplyv parametrov oveľa 

zložitejší. Okrem prúdu, napätia a rýchlosti plazmového lúča tu zohráva dôležitú 

úlohu aj množstvo privádzaného plazmového, fokusačného a ochranného plynu, tvar 

a prevedenie hubice, trysiek a priemer volfrámovej elektródy. Zväčšovaním veľkosti 

prúdu sa zvyšuje teplota plazmy a stúpa jej elektrická vodivosť. 

Ďalšími dôležitými parametrami sú hustota prúdu plazmy, priemer lúča a jeho 

maximálna teplota. Záleží teda na stupni fokusácie plazmy. Bolo vyvinutých niekoľko 

riešení fokusácie, založených na mechanicko-fyzikálnom ochladzovacom efekte 

vystupujúceho prúdu plynov. Dôležité je zachovať fokusáciu plazmového lúča i po 

jeho výstupe z trysky hubice. K tomu sa používajú ochranné atmosféry s vysokým 
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Obr.1 Plazmový horák s plynnou 
stabilizáciou. 

Obr.2 Plazmový horák s vodnou stabilizáciou oblúka. 

ochladzovacím účinkom (vodík a dusík, ktoré sa ťažko ionizujú). Z funkčného 

hľadiska sa privádzajú do horáku tri druhy plynov. Plazmový plyn 6 (obr.1) slúži na 

vytvorenie plazmového lúča (Ar, He, Ar+H2), fokusačný plyn 4 (Ar, Ar+H2, Ar+N2) 

slúžiaci k fokusácii lúča a ochranný plyn 2 chrániaci roztavený striekaný materiál 

pred účinkami okolitej atmosféry (Ar, Ar + H2, Ar + N2, CO2). 

Základné experimentálne výskumy 

vodou stabilizovaného oblúka boli urobené 

začiatkom 60-tych rokov. Komerčne vyrábaný 

vodou stabilizovaný plazmový horák pozostáva 

so špeciálne tvarovanej oblúkovej komory, 

rotačnej chladenej anódy a odtavovacej 

grafitovej katódy - obr.2. Komora je rozdelená 

do niekoľkých sekcií s prepážkami so 

stredovým otvorom. Voda je striekaná 

tangenciálne do sekcií, kde tvorí vodný vír. 

Anódou je rotujúci medený disk s vnútorným 

chladením, umiestnený mimo komory. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Princípom tvorby plazmy je  odparovanie vodného víru, obklopujúceho 

oblúkový stĺpec [4,5]. Para neprúdi a jej ohriatie vytvára pretlak vo vnútri oblúkovej 

komory, čím je plazma urýchľovaná k ústiu hubice. Výsledné vlastnosti 

generovaného plazmového lúča sú silne závislé na   použitom prúde.  
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Výhody a nevýhody systémov s vodnou (LP) a plynnou (GP) stabilizáciou 

plazmy môžeme stručne zhrnúť nasledovne [5]: 

GP: vhodný pre vysoko kvalitné malé striekané plochy s využitím špeciálnych 

a, alebo drahých striekaných materiálov, nevýhodou je vysoká cena plazmových 

plynov a nižší výkon striekania. 

LP: vysoká intenzita striekania (kg/kW.hod) umožňuje striekanie veľkých plôch 

a výrobu samonosných konštrukcií. Nevýhodou je  nižšia účinnosť a zložitosť 

konštrukcie. 

 

Stavba a využitie keramických povlakov 
Nástrek keramických povlakov sa realizoval na plazmovom zariadení 

s vodnou stabilizáciou plazmy typu AC – 160. Výrobcom zariadenia je ÚFP Praha. Je 

charakteristický svojím vysokým výkonom (160 kVA), vysokou entalpiou plazmatu, 

ale hlavne možnosťou nanášať väčšie množstvá práškov ako plynom stabilizované 

horáky. Maximálna teplota plazmy  dosahuje 30.103 o K. Rozmer nanášaných častíc 

prášku Al2O3 bol 40-100 µm a vzdialenosti striekania l = 300 a 600 mm. Štúdium 

stavby žiarovo striekaných keramických povlakov bolo realizované na elektrónovom 

rastrovacom mikroskope TESLA BS-301. 

Reálna stavba povrchu povlaku Al2O3 je na obr.3. Povrch je charakterizovaný 

veľmi heterogénnou stavbou. Jednotlivé častice sú od seba oddelené veľkouhlovým 

rozhraním, miestne vznikajú na časticiach laloky. Vnútorne kruhové necelistvosti sú 

rozmerovo veľmi heterogénne. Na povrchu sa vyskytuje veľké množstvo guličiek. Ich 

výskyt spôsobuje zaprášenie povrchu, čo negatívne ovplyvňuje adhézne vlastností 

vrstiev [6]. Lokálne sa na povrchu vyskytovali málo deformované masívne častice 

nesúce znaky nedokonalého nenatavenia s kryštalickou stavbou povrchu – obr.4. 

Príklad stavby vrstvy vyrobenej nástrekom zo vzdialenosti 600 mm je uvedený na 

obr.5. Častice sú v dôsledku vysokého prehrevu intenzívne deformované, za vzniku 

lalokov a odstrekov.                           
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Vnútorná stavba povlaku je tvorená vrstvením častíc na seba. Väzba medzi 

jednotlivými vrstvami bude tým lepšia, čím menej bude obsahovať chýb ako sú póry, 

dutiny, studené spoje a čím viac bude vo vrstve mikrozvarov, preložiek a zaklinení. 

Reálna stavba keramickej vrstvy je na obr.6. Jedná sa o charakteristickú stavbu 

sendvičového typu, s pomerne malým množstvom chýb.  

 
 
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.6 Stavba povlaku Al2O3. 

Obr.3 Povrch povlaku Al2O3 po 
nastriekaní. 

Obr.5 Deformácia častíc povlaku. 

Obr.4 Masívne častice v povlaku. 
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Tab.1 Prídavné materiály na báze oxidickej a neoxidickej keramiky. 

Typ 
prídavného 
materiálu 

Ttav 
(oC) 

Tvrdosť 
HV 5 

Použitie, vlastnosti 

oxid hliníka   
Al2O3 

2 050 2 300 odolnosť proti opotrebeniu, elektroizolačné 
vlastnosti 

oxid titánu - 
TiO2 

1 840 1 600 pre hladké povrchy, ako prísada pre oxid 
hliníka 

oxid chrómu  
Cr2O3 

2 340 2 000 - 2 
500 

odolnosť proti korózii, odolnosť proti 
opotrebeniu, relatívne dobrá tepelná vodivosť 

Al2O3+ TiO2 
87/13 2 020 2 000 - 2 

400 
odolnosť proti korózii, opotrebeniu, relatívne 
vysoká ťažnosť a tvrdosť 

karbid 
wolfrámu - WC 2 867 3 300 prísada do príd. materiálov odolných proti 

opotrebeniu, odolnosť proti pôsobeniu kyselín 
karbid titánu - 

TiC 3 140 - vysoká tvrdosť, odolnosť proti vysokým 
teplotám, odolnosť proti kyseline sírovej 

karbid kremíka 
SiC 2 700 - vysoká tvrdosť, žiaruvzdornosť do 1500 oC, 

odolnosť proti opotrebeniu 
AlN 2 230 - odolnosť proti teplotám, dobrá žiaruvzdornosť 

karbid W + 
karbid titánu 3 160 2 080 – 3 

200 
odolnosť proti korózii, odolnosť proti 
opotrebeniu 

 
 
  Prevážna väčšina nanášaných prídavných materiálov je na báze oxidickej 

keramiky, u ktorej dominuje Al2O3. Až na ďalších miestach sú ostatné oxidy (Cr2O3, 

ZrSiO4, ZrO2, MgO, CaO, HfO3, MoO2), nanášané buď v čistom stave, alebo 

s rôznymi dopantami. Druhú skupinu tvoria prídavné materiály na báze neoxidickej 

keramiky (karbidy, nitridy, boridy apod.). Príklady oxidickej a neoxidickej keramiky 

pre žiarové nástreky sú uvedené v tab.1 [1,4,7]. 

  Využitie keramických materiálov na báze oxidov je veľmi široké. Stručný 

prehľad ich aplikácií je uvedený v tab.2. Technický oxid hlinitý je vhodný pre 

oteruvzdorné a žiaruvzdorné povlaky, na ktoré sú kladené menšie nároky. Oxid 

hlinitý s prísadami  (TiO2, MnO2, Cr2O3, Y2O3) sa používa pre náročné, technicky 

exponované a vysokoteplotné povlaky. Povlaky Cr2O3 sa uplatňujú predovšetkým 

v podmienkach abrazívneho a erozívneho opotrebenia.  
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Tab.2 Keramické prídavné materiály na báze oxidov. 

Povlak Vlastnosti povlaku Príklady aplikácie povlakov 

Al2O3 
odolnosť proti 
opotrebeniu, 
oteruvzdornosť 

výroba a renovácia čerpadlovej 
techniky, textilných strojov, obežn. 
kolies ventilátorov  

Al2O3 
odolnosť proti kyselinám 
a zásadám 

chemický priemysel - pre súčasti, ktoré 
sú v styku s kyselinami, alkáliami  

Al2O3 + TiO2, 
MnO2, Cr2O3 

pre technický náročné, a 
vysokoteplotné povlaky 

čelá piestov, hlavy valcov, zváracie 
hubice, nástrek pecných trysiek, 
taniere ventilov 

Al2O3, WC odolnosť proti kavitácii dýzy Peltonových turbín, obežné 
kolesá čerpadiel a vodných turbín  

Al2O3 + TiO2, 
ZrSiO4, ZrO2 + 
SiO2 +Y2O3 

tepelnoizolačné, 
oteruvzdorné vlastnosti, 
odolnosť proti účinkom 
roztaveného skla. 

lisovacie nástroje a ďalšie súčiastky pri 
výrobe skla a sklených vlákien - až 
stonásobné zvýšenie životnosti 

Al2O3 + TiO2, 
ZrSiO4 + ZrO2  

odolnosť proti účinku 
roztavených kovov 

ochrana ventilových platní, piestikov a 
foriem tlakového liatia 

Cr2O3 
odolnosť proti 
abrazívnemu a 
erozívnemu opotrebeniu 

piestne tyče, puzdrá hriadeľov, obežné 
kolesá čerpadiel a časti miešadiel  

ZrO2 + MgO 
(CaO, Y2O3) 

tepelné bariéry pre 
súčiastky pracujúce 
v oblasti vysokých T  

ZrO2 + Y2O3, (+ 
HfO2) 

pre extrémne tepelne a 
korózne namáhané 
povlaky  

čelá piestov, časti ventilov a ďalšie 
časti spaľovacích motorov, plynové 
turbíny – lopatky, spaľovacie komory, 
rozvádzače tesnenia apod. 

ZrSiO4+Al2O3; 
ZrSiO4+MgO 

odolnosť proti účinku 
roztav. kovov, 
žiaruvzdornosť 

časti zariadení pre plynulé odlievanie 
ocele, transportné valčeky valcovacích 
stolíc 

Al2O3 biokompatibilita ochrana povrchu implantátov 
hydroxylapatit, 
fluorapatit biokompatibilita povlaky na Ti skeletoch zubných 

implantátov, endoprotéz 
ZrO2 biokompatibilita Protézy, priedušnice, žíl 

 

  Povlaky na báze ZrO2 + MgO (alebo CaO, Y2O3) sú vhodné predovšetkým ako 

tepelné bariéry pre súčiastky, pracujúce v oblasti vysokých teplôt. Prídavné materiály 

typu ZrO2 + Y2O3, alebo ZrO2 + Y2O3 + HfO2, patria k špičkovým prídavným 

materiálom v tejto oblasti, používané pre extrémne namáhané alebo dynamicky 

tepelne namáhané povlaky za spolupôsobenia koróznych vplyvov. 
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Záver 

 Pri daných technologických parametroch keramický prídavný materiál je 

dostatočne prehriaty a vytvára homogénnu a pomerne málo defektnú vrstvu. 

Necelistvosti v stavbe vrstvy môžeme rozdeliť na dutiny, póry, mapovité praskliny a 

masívne častice. Výskyt masívnych nedostatočne natavených častíc môžeme 

eliminovať použitím kvalitných prídavných materiálov, triedených z hľadiska veľkosti 

častíc a zbavených vlhkosti.  

Keramické povlaky našli svoje uplatnenie v celom rade priemyselných odvetví 

a oborov. Správnou voľbou druhu práškových materiálov, ich zrnitosti ako aj 

parametrov striekacieho procesu možno vytvoriť povlaky s rôznymi vlastnosťami 

vyznačujúcimi sa odolnosťou v extrémných podmienkach namáhania. Významnou 

oblasťou využitia keramických povlakov sú biomedicínske aplikácie ako sú 

implantáty, protézy a pod. 

Príspevok bol realizovaný v rámci riešenia vedeckého grantového projektu č. 

9444/05. 
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VPLYV FOSFÁTOVEJ VRSTVY NA ADHÉZIU POVLAKOVÉHO SYSTÉMU 
NA BÁZE PRÁŠKOVÝCH PLASTOV 

 

INFLUENCE OF PHOSPHATE LAYER ON ADHESION OF 
POWDER PLASTIC BASED COATING SYSTEMS 

 
Dušan Kniewald, Anna Guzanová, Janette Brezinová 
Katedra technológií a materiálov, SjF TU Košice, Slovenská republika 

 
Summary 

The paper deals with influence of pretreatment by applied intermediate 
layers on adhesion used coating system based on powder plastic. Studied 
coating system provides surface protection of dynamically stressed parts 
of building machines. There are studied pretreatment combinations of shot 
blasting and phosphate layer. Adhesion of coating system on hot and cold 
rolled steel substrate was evaluated by pull-off test. 
Key words: phosphate layer, powder coatings, blasting  media 

 
 
Úvod 

 Vo veľkosériovej výrobe sa povrch materiálu pred nanášaním náteru upravuje 

fosfátovaním. Pri použití fosfátovania ako úpravy povrchu pod náter je potrebné voliť 

také kúpele a technologické postupy, ktoré poskytujú fosfátové vrstvy nepatrnej 

hrúbky a ktoré sa svojou povahou blížia pasívnym vrstvám. Zvýšenie priľnavosti je 

oveľa väčšie u náterov z nereaktívneho pojiva. Je možné tiež predpokladať, že 

k zvýšeniu priľnavosti prospieva hlavne zväčšenie skutočného povrchu, spôsobené 

vytvorením fosfátovej vrstvy, čo nutne vedie k zvýšeniu priľnavosti vzhľadom 

k plošnej jednotke povrchu. 

 Fosfátovanie je spôsob chemickej úpravy niektorých kovov, pri ktorom sa tvorí 

na povrchu predmetu súvislá, dobre zakotvená kryštalická vrstva nerozpustných 

fosforečnanov. Vrstva je chemicky spojená so základným kovom. Dôležitou 

a výhodnou vlastnosťou fosfátových vrstiev je ich značná pórovitosť, preto sa 

nepoužívajú ako samostatné úpravy, ale sú vhodné ako predbežná úprava ocelí pred 

aplikáciou náterových hmôt.  

 Pred fosfátovaním sa z oceľového povrchu musia odstrániť všetky nečistoty 

jemným tryskaním resp. morením. Vlastná predúprava povrchu ovplyvňuje kvalitu 
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fosfátovej vrstvy. Vytvorenie kvalitného fosfátového povlaku predpokladá 

zabezpečenie dokonalého odmastenia, odstránenie koróznych splodín, okovín 

a iných nečistôt z upraveného povrchu. Po alkalickom odmasťovaní a morení 

v anorganických kyselinách vzniká fosfátová vrstva, ktorá má však malú odolnosť 

proti mechanickému namáhaniu. Preto sa po morení zaraďuje tzv. aktivačný oplach 

na bázi aktívneho Ti – fosfátu [1, 2, 3].  

 Základnými zložkami fosfatizačných roztokov sú primárny fosforečnan 

zinočnatý a kyselina fosforečná. Primárny fosforečnan je vo vode dobre rozpustný, 

mení sa na sekundárny, málo rozpustný a tento sa mení na nerozpustný terciárny. 

Kyselina fosforečná rozpúšťa oceľ, čím sa poruší rovnováha jednotlivých zložiek 

smerom ku vzniku terciárneho fosforečnanu, ktorý tvorí povlak. Pre urýchlenie 

procesu sa používajú tzv. urýchľovače a prípravky pre aktiváciu povrchu, ktoré 

znižujú dobu fosfatizácie. Dôležitým faktorom pri fosfátovaní je urýchľovač. Ak by 

fosfátovací roztok neobsahoval žiadny urýchľovač, povrch kovu by sa veľmi rýchle 

pokryl vrstvou vodíkových bubliniek, ktoré by zabránili ďalšiemu prístupu 

fosfátovacieho roztoku k povrchu. Preto je nutné vodík neustále oxidovať pridávaním 

urýchľovača.  

 Po fosfátovaní musí nasledovať dokonalé opláchnutie a eventuálna pasivácia. 

Fosfátovanie vytvára na povrchu kovu poréznu vrstvu fosforečnanu, ktorú je 

potrebné pasivovať, aby nadobudla protikorózne vlastnosti t.j. pasivácia uzatvorí póry 

tejto vrstvy. V minulosti sa používali pasivačné roztoky obsahujúce šesťmocný 

chróm, dnes sa jednoznačne presadili bezchrómové pasivácie. Fosfatizačné 

prostriedky sa aplikujú buď ponorovým procesom alebo postrekom. 

Predkladaný príspevok prezentuje výsledky experimentálneho hodnotenia 

adhézie vytypovaných povlakových systémov na báze práškových plastov 

v nadväznosti na zvolenú predúpravu základného materiálu [4, 5].  

 

Metodika experimentovania 

Pre komplexné hodnotenie predúpravy povrchu a povrchových úprav bol 

použitý výrobný materiál - oceľový plech valcovaný za tepla hrúbky 3 mm s 

okovinami na povrchu. Jedná sa o akosť S 235 JRG2 EN 10025/90+Al/93 

odpovedajúci oceli 11 375.1 podľa STN 41 1375. Pre porovnanie bol použitý aj 
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oceľový plech valcovaný za studena hrúbky 2 mm odpovedejúcej akosti. Pre 

univerzálne využitie skúšobných vzoriek pri experimentoch boli zvolené vzorky tvaru 

kotúča Ø 50 mm uvedených hrúbok. 

 Predúprava povrchu skúšobných vzoriek bola realizovaná na prevádzkovom 

tryskacom zariadení HB 30/25 fy Schlick–roto-jet, NSR. Bol použitý tryskací 

prostriedok oceľový granulát priemeru 0,6 mm. 

 Tvorba konverznej fosfátovej vrstvy bola uskutočnená na základe doporučenia 

výrobcu prípravku, ktorým je fa Henkel Surface Technologies, Taliansko. Bol použitý 

prípravok Granodine 4551 IT, hmotnosť povlaku bola 7,1 g.m-2. Prípravok obsahoval 

fosforečnany zinku a mangánu. Vzhľad fosfátovej vrstvy je uvedený na obr.1. 

     

Obr. 1 Vzhľad fosfátovej vrstvy 
 

Povlakové systémy a ich aplikácia 

Na predupravené skúšobné vzorky boli aplikované nasledujúce povlakové 

systémy:  

a) Základný povlak 

Bol zhotovený z náterovej hmoty STOLLAQUA G 9523 vodou riediteľnej, sivej farby, 

výrobca fy DuPont Performance Coating, Rakúsko. Nanášanie povlaku bolo 

vzduchovou pištoľou. Hrúbka základného náteru bola 20 µm. 

b) Vrchný povlak 

Bol zhotovený z práškovej plastickej hmoty ALESTA IP, VJ-572-1180-O (IE-7001 

105 7427), výrobok fy DuPont Powder Coatings Scandinavia AB Švédsko, žltej farby, 
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zhotovený prevádzkovým elektrostatickým nanášacím zariadením. Celková hrúbka 

povlakového systému sa pohybovala v rozmedzí 70 až 200 µm. 

 

Metodika hodnotenia adhézie povlakových systémov  

 Priľnavosť povlakového systému k základnému materiálu bola hodnotená 

deštruktívnou odtrhovou skúškou v zmysle normy STN EN 24624. Ako adhezívum 

medzi skúšobným valčekom a náterom bolo použité lepidlo ChS EPOXY 1200. 

Priľnavosť bola vyjadrená napätím pôsobiacim v smere kolmom k povrchu 

základného materiálu, ktoré je nutné prekonať pre odtrhnutie povlaku od základu. 

Vlastná skúška sa realizovala na trhacom stroji ZD 10, pričom na vylúčenie 

kombinovaného namáhania bol použitý prípravok. Výsledná hodnota priľnavosti sa 

stanovila aritmetickým priemerom z 5 meraní podľa vzťahu: 

   
S
FP =  

Kde:  P – priľnavosť povlaku [MPa] 

 F – sila na odtrhnutie povlaku od substrátu [N] 

 S – odtrhávaná plocha povlaku od vzorky [mm2] (S = 706 mm2) 

Mikroskopické pozorovanie povrchu hodnotených vzoriek bolo uskutočnené 

pomocou svetelného mikroskopu OLYMPUS BXFM a fotodokumentácia bola 

zabezpečená digitálnym fotoaparátom OLYMPUS C-40 40 ZOOM.  

 

Vyhodnotenie experimentov 
 Porovnanie vplyvu mechanickej predúpravy povrchu na adhéziu 

aplikovaných povlakov 

V tejto časti experimentu bolo realizované porovnanie vplyvu mechanickej 

predúpravy povrchu tryskaním na hodnotu adhézie následne aplikovaných povlakov. 

Z výsledkov uvedených v tabuľke 1 vyplýva, že boli dosiahnuté relatívne vysoké 

hodnoty priľnavosti povlakov nanesených na povrch s okovinami, na ktorý bola 

následne nanesená fosfátova vrstva. Pretože však komplex oxidov železa, ktoré 

tvoria okoviny je pomerne krehký nie je možné ho ponechať na povrchu dynamicky 

namáhaných výrobkov. 
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Predúprava základného materiálu realizovaná tryskaním a náväzným 

fosfátovaním zabezpečuje vyššie hodnoty priľnavosti povlakov v porovnaní 

s povrchom plechu valcovaným za studena a následne fosfátovaním (tabuľka č.1). 

Daná skutočnosť súvisí s veľkosťou skutočného povrchu, ktorý má významný vplyv 

na priľnavosť povlakov. Skutočný povrch získaný tryskaním a následným 

fosfátovaním je väčší ako u za studena valcovaného a následne fosfátovaného 

plechu. 

 

Tab.1 Vzhľad a charakter lomu s uvedením hodnoty adhézie náterového systému. 

Typ 

predúpravy 

povrchu 

vzhľad lomu 
Charakter 

lomu 

Odtrhová 

sila [N] / 

priľnavosť 

[MPa] 

otryskaný 

fosfátovaný 

 

 

30% AL V-L 
30% AL F-Z 
40% KL Z 

1030 
 

1,46 

 

neotryskaný 

fosfátovaný 

 

 

50% AL V-L 
10% AL ZM-Z 
40% KL 

1690 
 

2,39 

neotryskaný 
fosfátovaný 
 

 

80% AL V-
L 
20% KL Z 

       860 
 

1,21 

AL – adhézny lom, KL – kohézny lom, ZM – zákl. mat., F – fosfátová vrstva, Z – 
zákl.náter, V – vrchný náter, L - lepidlo 
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 Porovnanie  vplyvu fosfátovej vrstvy na adhéziu povlakového systému  

V tejto časti experimentu bol hodnotený vplyv fosfátovej vrstvy na priľnavosť 

povlakového systému. Hodnoty priľnavosti povlakov nanesených na otryskaný 

a následne fosfátovaný povrch  boli vyššie cca o 12% ako hodnoty priľnavosti 

nanesené len na  otryskaný povrch bez fosfátovej vrstvy. Význam fosfátovej vrstvy 

spočíva predovšetkým v prítomnosti jej chemickej väzby s povrchom kovov 

prostredníctvom dobre zakotvenej kryštalickej vrstvy nerozpustných fosforečnanov, 

ktoré zároveň zväčšujú skutočný povrch a jeho členitosť. 

 

Záver 

 Adhézia povlakového systému k základnému materiálu je jedným zo 

základných kritérií na posúdenie vhodnosti systému k ďalšiemu použitiu. 

Experimentálne výsledky poukázali na významný vplyv predúpravy povrchu 

tryskaním, kde dochádza k zväčšeniu povrchu a k tvorbe vhodnej mikrogeometrie 

pre dokonalé zakotvenie následne aplikovaných povlakov. Na základe experimentu 

bola potvrdená aj opodstatnenosť fosfátovej vrstvy, ktorá ďalej okrem zväčšenia 

skutočného povrchu je chemicky spojená so základným kovom. Fosfátovanie je preto 

v kombinácii s tryskaním vhodnou predbežnou úpravou ocelí pred aplikáciou 

náterových hmôt.  

 Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového vedeckého projektu MŠ 

SR VEGA č. 1/2203/05. 
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OPTIMALIZÁCIA ODMASŤOVANIA ALKALICKÝMI ODMASŤOVADLAMI 
PRE LINKU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VAGÓNOVÝCH PODSKUPÍN 

 

DEGREASING OPTIMIZATION BY ALKALINE DEGREASING AGENTS 
FOR SURFACE TREATMENT LINE OF WAGON SUBGROUPS 

 
Anna Guzanová, Janette  Brezinová 
Katedra technológií a materiálov, SjF TU Košice, Slovenská republika 

 
Summary 

The paper deals with efficiency research of alkaline degreasing agents 
used for wagon subgroups with cold rolled surfaces. To simulate operation 
conditions there are used two types of vaseline – G3 and VX-LH. 
Efficiency of degreasing process was evaluated in dependence on 
immersion time by mass reduction of greased and degreased samples. 

Key words: degreasing process, vaseline, immersion time 
 
 
Úvod 

Chemická príprava kovového povrchu pred povlakovaním zahŕňa tie spôsoby 

úprav, pri ktorých chemické činidlá reagujú s nečistotami, ktoré sú na ňom priľnuté 

a s nečistotami, ktoré sú k povrchu chemicky viazané. Nedokonalé odstránenie 

mastnôt z povrchu zhoršuje priľnavosť a tým i všetky ostatné ochranné vlastnosti 

povlakov. Vzhľadom na ich nestálosť môžu vplyvom rozkladu v prevádzkových 

podmienkach vyvolávať vhodné prostredie pre vznik korózie [1, 2, 3]. 

Príspevok obsahuje výsledky expertízneho hodnotenia účinku vytypovaných 

druhov odmasťovacích prostriedkov a stanovenia optimálneho prostriedku pre 

odmasťovaciu linku povrchových úprav vagónových podskupín [4].  

 

Metodika hodnotenia odmasťovacieho procesu 

Vzhľadom na ekonomickú náročnosť vlastného odmasťovacieho procesu bolo 

pre hodnotenie jednotlivých odmasťovacích prostriedkov využité modelovanie 

procesu v laboratórnych podmienkach KTaM Strojníckej fakulty TU Košice.        
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Základný materiál a jeho predúprava 

        Pre modelovanie procesu v náväznosti na ďalšie experimenty ako základný 

materiál, na ktorom sa realizoval odmasťovací proces, bol zvolený oceľový substrát 

triedy 11, a to plech STN  411320 valcovaný za studena hrúbky 0,2 mm, z ktorého 

boli zhotovené skúšobné vzorky rozmeru 50 x 100 mm s celkovým obojstranným 

povrchom 1 dm2. Pre hodnotenie každého odmasťovacieho prostriedku bolo 

použitých 5 skúšobných vzoriek. 

       Vychodiskový stav povrchu z hľadiska čistoty (technicky čistý kovový povrch) bol 

zabezpečený predúpravou  v súlade s STN 03 8215, bod 7, pričom namiesto čistenia 

vodnou suspenziou viedenského vápna bol  použitý  odmasťovací prostriedok Cif. 

 

Odmasťovacie prostriedky a podmienky ich aplikácie   

K expertíznym prácam boli použité 4 druhy odmasťovacích prostriedkov. 

Vlastný proces odmasťovania u všetkých druhov odmasťovacích prostriedkov bol 

realizovaný ponorom. Expozičné časy boli stanovené na základe experimentálneho 

výskumu v súlade s technickými podmienkami jednotlivých odmasťovadiel, ktoré 

stanovili výrobcovia. Pre všetky odmasťovadlá boli stanovené 4 rôzne časy (A, B, C, 

D), tak aby pokryli pásmo predpísané výrobcom. 

 

Použité odmasťovacie prostriedky a parametre odmasťovania: 

PRAGOLOD 32 

Pragolod 32 je tekutý silne alkalický odmasťovací a čistiaci prostriedok, vhodný 

pre odmasťovanie ocelí a liatin. 

Parametre doporučené 
 výrobcom:  Zvolené parametre  

pre experiment:  

doporučená koncentrácia 5-12% koncentrácia  8% 
pH (5% roztoku) 12-12,5 teplota kúpeľa  60°C 
doporučená teplota kúpeľa 50-80°C čas ponoru 1, 3, 5 a 7 min

 

EKASIT 1420/F 

Ekasit 1420/F je alkalický, tekutý koncentrát na odmasťovanie olejov a tukov. 

Na oceli vytvára dočasnú protikoróznu ochranu.  
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Parametre doporučené 
 výrobcom:  Zvolené parametre  

pre experiment:  

doporučená koncentrácia 15-30 ml/l  koncentrácia  25 ml/l 
doporučená teplota kúpeľa 40-70°C teplota kúpeľa  60°C 
čas ponoru 0,5 - 3 min čas ponoru 1, 2, 3 a 4 min

 

UNICLEAN 

Uniclean je vo vode rozpustný čistiaci prostriedok na báze fosfátu 

s dezinfekčnou prísadou. Používa sa na odmasťovanie ocelí, hliníka, skla, plastov a 

ďalšie. 

Parametre doporučené 
výrobcom:  Zvolené parametre 

pre experiment:  

doporučená koncentrácia od 1:5 do 1:20 koncentrácia 1:10 
  teplota kúpeľa 20°C 
  čas ponoru 1, 3, 5 a 7 min

 

FERROCLEAN 7130 

Ferroclean 7130 je emulgujúci málopenivý čistiaci prostriedok určený hlavne na 

oceľové a pozinkované povrchy výrobkov. 

Parametre doporučené 
 výrobcom:  Zvolené parametre  

pre experiment:  

doporučená koncentrácia 30-60 g/l  koncentrácia  45 g/l 
doporučená teplota kúpeľa 50-70°C teplota kúpeľa  60°C 
čas ponoru 3-10 min čas ponoru 3, 6, 9 a 12 min

 

Metodika hodnotenia vlastného odmasťovania 

Proces odmasťovania príslušným druhom odmasťovacieho prostriedku bol 

hodnotený podľa STN 03 8215 hmotnostnou metódou, kde plošná koncentrácia 

zamastenia kovového povrchu vyjadrená v g.m-2 sa stanovil meraním úbytkov 

hmotností, vzniklých odstránením mastnôt z kovového povrchu alebo stanovením 

hmotnosti mastnôt rozpustených pri odmasťovaní. 

Použila sa prvá metóda založená na základe úbytku hmotnosti pri odstránení 

mastnôt z kovového povrchu príslušným odmasťovadlom. 

Modelové zamastenie skúšobných vzoriek sa uskutočnilo nanesením tenkej 

vrstvy zvolených dvoch druhov mazív, a to G3 a VX-LH pomocou tampónu. 

Hodnotený bol vplyv doby odmasťovania. 
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K stanoveniu hmotnosti skúšobných vzoriek v procese odmasťovania (pred a 

po nanesení filmu maziva a po odmastení) bola použitá analytická váha WA 31. 

Účinok odmastenia príslušným druhom odmasťovacieho prostriedku sa hodnotil 

kvantitatívne plošnou koncentráciou (tab.1) vyjadrenou v g.m-2 zostatkovej 

mastnoty oproti počiatočnému stavu, ďalej zostatkom mastnoty v % a odmastením 

v % (tab.2) pri rovnakom čase odmastenia 3min. 

 

Tab.1 Plošná koncentrácia zostatkovej mastnoty po 3 min odmasťovania. 

Plošná koncentrácia [g.m-2] P.č. Druh odmasť. prostriedku 
VX-LH G3 

1 EKASIT 0,17 0,14 
2 FERROCLEAN 0,8 0,27 
3 PRAGOLOD 0,02 0,06 
4 UNICLEAN 0,85 0,12 

 

Tab.2 Zostatok mastnoty a odmastenie po 3 min odmasťovania. 

Zostatok mastnôt [%] Odmastenie [%] 
P.č. 

Druh 
odmasťovacieho 

prostriedku VX-LH G3 VX-LH G3 

1 EKASIT 23,94 12,96 76,06 87,04 
2 FERROCLEAN 31,62 10,15 68,38 89,85 
3 PRAGOLOD 2,12 1,19 97,88 98,81 
4 UNICLEAN 29,01 6,35 70,99 93,65 

 

Vyhodnotenie experimentov 

Výsledky experimentov modelovania odmasťovacieho procesu pri použití 

vytypovaných odmasťovacích prostriedkov sú uvedené v tab.1 a 2, a na obr.1 a 2. 

 Z analýzy výsledkov experimentov vyplýva: 

1. východiskový stav skúšobných vzoriek po nanesení mazív pomocou tampónu 

vykazoval určitý rozptyl hodnôt plošnej koncentrácie mastnôt. Z uvedeného 

dôvodu sa prikročilo k stanoveniu hodnoty z aritmetického priemeru 5 

skúšobných vzoriek. 
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Obr.1 Priebeh odmasťovania vyjadrený zvyškovým zamastením v závislosti od času  

odmasťovania ponorom pre príslušné odmasťovadlá a mastnoty. 
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Obr.2 Intenzita odmasťovacieho procesu pre rôzne odmasťovadlá v závislosti od 

druhu mastnoty. 
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2. proces odmasťovania závisí od druhu odmasťovacieho prostriedku, doby 

odmasťovania a tiež druhu mastnoty (VX-LH a G3). 

3. hodnoty plošnej koncentrácie zostatkovej mastnoty, pre jednotlivé druhy 

odmasťovacích prostriedkov pri rovnakom ponore (3 min) sú vyššie u povrchu 

zamasteného mazivom VX-LH v porovnaní s mazivom G3. Najlepšia 

odmasťovacia účinnosť hodnotená plošnou koncentráciou zostatkovej 

mastnoty je u odmasťovacieho prostriedku PRAGOLOD 32. 

4. predošlé hodnotenie bolo potvrdené na základe kvantitatívnych kritérií, a to 

zostatkom mastnoty [%] a odmastením [%]. Najlepšie odmasťovacie 

schopnosti preukázal odmasťovací prostriedok  PRAGOLOD 32. 

 

Záver 

 Z hodnôt plošnej koncentrácie zostatkovej mastnoty uvedenej v tab.1, ako aj 

z hodnôt zostatkov mastnôt a odmastenia, tab.2, vyplýva, že výrazne najvyšší 

odmasťovací účinok zo sady odmasťovacích prostriedkov vykázal PRAGOLOD 32. 

Ostatné hodnotené odmasťovacie prostriedky vykázali nižšie odmasťovacie 

schopnosti. 

 Pri voľbe dodávateľa odmasťovacieho prostriedku je potrebné však brať do 

úvahy cenové relácie ponúkaného sortimentu odmasťovadiel, ako aj spotrebu 

daného odmasťovadla spojenú s periódou regenerácie odmasťovacieho kúpeľa. Až 

na základe posúdenia všetkých týchto hľadísk je možné pristúpiť k voľbe 

optimálneho odmasťovadla pre konkrétnu prevádzku. 

 

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového vedeckého projektu VEGA 
č.1/2203/05 
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Summary 
The paper presents investigation results of plasma sprayed composite 
coatings based on ceramic and plastic, especially its structure and 
adhesive properties. Paper feed an analyse of microstructure and 
influence of plastic phase in ceramic coating to selected properties is 
investigated. 
Key words: plasma spraying, composite coating 

 

 

Úvod 
Vysoké požiadavky, kladené na výrobky využívané najmä v priemyselnej 

praxi, podporujú hľadanie a výskum progresívnych  materiálov vo všetkých 

oblastiach ich spracovania. Tento trend sleduje aj oblasť tvorby nových organických 

a anorganických povlakov [1,2], nevynímajúc povlaky žiarovostriekané. Nanášanie 

povrchových vrstiev z netradičných materiálov, ktorých špecifické vlastnosti a 

správanie sa pri určitých druhoch zaťaženia prevyšujú vlastnosti konvenčných 

kovových materiálov, umožňuje zvyšovanie prevádzkových parametrov a životnosti 

zariadení. Existuje viacero spôsobov nanášania povlakov na základný materiál. 

V súčasnosti medzi najperspektívnejšie sa rozvíjajúce fyzikálne technológie 

nanášania vrstiev a povlakov patria procesy plazmatických nástrekov. Posledných 

niekoľko rokov sa objavujú prídavné materiály pre plazmové striekanie na keramickej 

báze spolu s prídavkom polymérov. Donedávna nepredstaviteľné spojenie dvoch 

diametrálne odlišných materiálov prináša nové pohľady na využitie týchto 

kompozitných materiálov.  
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Príspevok je zameraný na skúmanie možností nanášania týchto povlakov 

pomocou vodou stabilizovaného plazmového horáka a analyzovanie niektorých 

vlastností týchto povlakov so zreteľom na ich stavbu a zloženie. 

 

Analýza možností plazmového nanášania kompozitných povlakov keramika – 
plast 

 Plazmový nástrek je najuniverzálnejšou technologickou metódou žiarového 

striekania, a to nielen z hľadiska spektra aplikovateľných prídavných materiálov. 

S výhodou sa používa zariadenie, založené na princípe vodnej stabilizácie plazmy, 

ktoré umožňuje nanášať materiály v najvyššom oxidačnom stupni a zároveň 

výkonnosť tohto zariadenia je výrazne vyššia ako pri zariadeniach s plynnou 

stabilizáciou. Zjednodušený princíp plazmatického nástreku spočíva v privádzaní 

tuhých častíc prídavného práškového materiálu do oblúkového výboja plazmy, kde 

dochádza k ich prudkému zrýchleniu a nataveniu s následným dopadom a výraznou 

plošnou deformáciou vo forme diskovitých útvarov na povrchu povlakovaného 

materiálu. Výsledkom je vznik povlaku s charakteristickou lamelárnou štruktúrou 

a špecifickými vlastnosťami [3]. 

 Je známe, že polymérne vrstvy možno nanášať na substrát pomocou 

žiarového striekania plameňom. Avšak problémovým faktorom pri použití týchto 

vrstiev pri plazmovom striekaní je vysoká teplota v prúde plazmy, kde jej hodnoty až 

desaťnásobne prevyšujú hodnoty pri striekaní plameňom [4]. Nanášanie keramických 

práškov s prísadou polymérov bolo doposiaľ dokumentované a dokázané pri ich 

aplikácii metódou plazmového striekania s plynnou stabilizáciou. Základným cieľom 

bolo preto zistiť, či je možné nanášať tento kompozitný materiál aj pomocou plazmy 

s vodnou stabilizáciou, kde jej teplota môže dosiahnuť až dvojnásobok teploty 

plynnej plazmy [5].  

  Pri tvorbe povlakov bol v ďalšom realizovaných experimentálnych prácach 

použitý kompozitný materiál na báze oxidu hliníka s prídavkom polyméru 

polytetrafluóretylén – PTFE. Vzhľadom k použitiu polyméru je vhodné uviesť jeho 

základné vlastnosti, ktoré sú určované jeho prípravou a molekulovou skladbou. Tento 

polymér patrí do skupiny syntetických polymerizátov a pripravuje sa radikálovou 

polymerizáciou tetrafluóretylénu pri zvýšenom tlaku. Vďaka objemnejším 
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a elektronegatívnejším atómom fluóru v základnom reťazci je PTFE bežnými 

plastikárskymi technológiami nespracovateľný [6]. Má výborné elektroizolačné 

a protiadhézne vlastnosti, a ako jediný z polymérov je odolný voči kyseline sírovej, 

dusičnej i soľnej, lúhom, organickým rozpúšťadlám a vode až do ich varu.  Pevnosť si 

zachováva až do teploty 300 °C a je trvale použiteľný aj pri vysokých teplotách 220°C 

až 260°C. Teplota mäknutia dosahuje 327°C a teplota rozkladu prevyšuje 350°C. Aj 

napriek týmto vysokým hodnotám vyvstane otázka, či teplota plazmového lúča 

nedegraduje tento polymér a bude možné dosiahnuť kompaktnú štruktúru s obsahom 

polyméru.   

 Na riešenie problému je vhodné porovnať hodnoty tepelnej vodivosti. 

V zrovnaní s kovmi ale i keramickými materiálmi majú plasty výrazne nižšiu tepelnú 

vodivosť, čo spôsobuje ich zloženie a veľké množstvo plynov v dutinách ich štruktúry. 

U oxidu hliníka Al2O3 o hustote 100 % je hodnota tepelnej vodivosti λ = 30 W/K/m. Ak 

uvažujeme s cca 15 % pórovitosťou, ktorou sa vyznačujú žiarovostriekané keramické 

povlaky, hodnota λ = 8 W/K/m [7]. Oproti tomu tepelná vodivosť polyméru PTFE 

dosahuje hodnoty λ = 0,24 W/K/m [6], čo sú len 3 percentá z tepelnej vodivosti 

žiarovostriekaného povlaku na báze Al2O3. Vďaka tomuto veľkému rozdielu hodnôt 

tepelnej vodivosti sa častice PTFE v prúde plazmy dostatočne pretavia, avšak 

nedegradujú, keďže za veľmi krátky čas zotrvania v plazme (cca 5.10-4 s [5]) nedôjde 

k ich rozkladu.  

 

Metodika experimentov 

 Experimentálne práce vychádzali zo skúmania štruktúry a vybraných 

vlastností plazmovo nanášaného kompozitného práškového materiálu na báze Al2O3 

s prídavkom polyméru PTFE. Zloženie prášku predstavovalo tieto objemové pomery: 

Al2O3 – 87 %, TiO2 – 3 % a PTFE – 10 %. Výrobcom uvedená zrnitosť dosahovala 15 

– 60 µm, čo potvrdila aj vykonaná sitová analýza. Pre porovnanie vlastností bol 

použitý aj keramický povlak Al2O3 + 3 % TiO2, s veľkosťou stredného zrna dz50 = 79 

µm. Prášky boli nanášané na oceľový substrát 11 375.1 pomocou zariadenia 

s vodnou stabilizáciou plazmy PAL – 160. Skúšobné vzorky mali tvar valčekov 

s priemerom ∅ 30 mm, pričom pre skúšku priľnavosti boli vzorky osústružené na 

priemer ∅ 25 mm po dĺžke 5 mm.  
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Povlak sa aplikoval na čelné plochy vzoriek. Pre nevyhnutnú podmienku 

adhézie povlaku k substrátu sa povrch substrátu predupravil tryskaním. Na základe 

výskumu [8] bol zvolený ostrohranný tryskací prostriedok – korundová drvina 

o rozmere zrna 1,0 až 1,2 mm, rýchlosť letu zrna 80 m.s-1, nevyhnutné množstvo 

tryskacieho prostriedku 50 kg.m-2 a tryskanie bolo realizované na laboratórnom 

zariadení s metacími kolesami typu Di – 2. Pre zlepšenie adhéznych vlastností 

povlaku a zníženie teplotných pnutí bola na otryskaný povrch nanesená medzivrstva 

NiCr 80/20. Stavba povlaku a štruktúrne vyhodnotenie bolo realizované pomocou 

optickej a elektrónovej mikroskopie. Vzorky  východzieho prášku, povlaku po 

striekaní a kolmého rezu povlakom boli zaliate do dentakrylu, brúsené za mokra na 

kotúčoch rôznej zrnitosti a leštené.  

Hodnotený bol aj povrch vzoriek po nastriekaní s dôrazom na viditeľné 

rozdiely pri makroskopickom hodnotení. Mikrogeometria povrchov bola hodnotená na 

základe normy STN ISO 4287. Ako meracie zariadenie bol použitý dotykový 

profilometer typu Surftest SJ - 301 Mitutoyo. Na každej vzorke bolo vykonaných 10 

meraní v rôznych smeroch.  

K získaniu exaktných výsledkov priľnavosti bola v rámci tejto práce použitá 

deštruktívna skúška odtrhávacou metódou podľa STN EN 582, pri ktorej je priľnavosť 

vyjadrená napätím pôsobiacim v smere kolmom k povrchu substrátu, ktoré je nutné 

prekonať pre odtrhnutie povlaku od substrátu. Skúšky boli vykonané na oboch typoch 

porovnávaných povlakov, pričom z každého boli vyhodnocované 3 vzorky. 

 

Výsledky a diskusia 

 Meranie mikrogeometrie povlakov bolo vykonané podľa metodiky uvedenej 

v predošlom. Mikrogeometria bola hodnotená veličinami Ra, Rz a Rt u kompozitného 

povlaku i keramického povlaku. Výsledky sú uvedené v tabuľke 1. 

Vzájomným porovnaním mikrogeometrie povrchov keramického 

a kompozitného povlaku možno konštatovať, že všetky vyhodnocované veličiny, 

hodnotiace profil vo vertikálnom smere dosahovali vyššie hodnoty u keramického 

povlaku. Uvedený dielčí záver je v súlade aj s granulometriou východzieho 

práškového materiálu, keď boli väčšie častice pozorované u keramického prášku 

Al2O3 + 3 % TiO2.  
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Tab. 1  Hodnoty vybraných veličín mikrogeometrie povrchu. 

Merané veličiny 
/µm/ 

Al2O3 + 3 % TiO2 Al2O3 + 3 % TiO2 + 10 % PTFE 

Ra 16,1 10,6 

Rz 96,7 63,6 

Rt 119,9 88,6 

 

 Pred samotným hodnotením štruktúry povlaku bolo potrebné poznať charakter 

kompozitného zloženia povlaku Al2O3 + 3 % TiO2 + 10 % PTFE. Výrobcom uvádzaný 

kompozit je zmesným typom kompozitu, kedy sú v určitom pomere miešané 

východzie práškové materiály bez vzájomných väzieb. Jednoznačné rozlíšenie 

keramickej a plastovej zložky prášku je badateľné v tvare častíc. Keramický materiál 

je tvorený časticami nepravidelného ostrohranného tvaru rôznej veľkosti, kým častice 

PTFE sú pravidelného sférického tvaru prevažne rovnakej veľkosti. Tvary 

a porovnanie častíc sú viditeľné na snímkach z elektrónového mikroskopu, obr. 1a 

a 1b. 

 

                          a)                                         b) 
Obr. 1 Východzí tvar prášku kompozitného materiálu – a, zv. 250x , detail sférickej 

častice plastickej zložky kompozitu – b, zv. 600x. 

 
 Kompozitný povlak sa po nastriekaní hodnotil najprv makroskopickým 

skúmaním na čelnej ploche valcovej vzorky. V porovnaní s keramickým povlakom 

rovnakého zloženia bez PTFE boli rozlíšiteľné tmavšie oblasti na povrchu do veľkosti 

približne 0,3 mm (obr. 2). Znečistenie prášku alebo ovplyvnenie parametrami 



 489

striekania odlišným nastavením plazmového lúča bolo vylúčené tým, že povlaky boli 

aplikované za rovnakých podmienok v jednej sérii. Rovnako pozorovateľné boli tieto 

hnedé resp. sivé rozľahlejšie i bodové oblasti aj na jemne prebrúsenom povrchu 

kompozitného povlaku už pomocou optickej mikroskopie (obr. 3). V kolmom reze 

výbrusu bola štruktúra neleptaného povlaku ťažšie pozorovateľná, avšak pri použití 

polarizovaného svetla bolo možné zreteľné rozlíšenie stavby povlaku, v ktorom sa 

vyskytovali okrem základnej keramickej hmoty, oblastí s polymérom aj necelistvosti a 

póry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Kompozitný povlak po nastriekaní plazmou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3  Povrch kompozitného povlaku s oblasťami výskytu polyméru PFTE, zv. 100x. 
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Na obr. 4 sú viditeľné hnedé resp. tmavosivé plochy v kompozitnom povlaku, ktoré 

boli identifikované ako polymér. Plošný podiel polyméru PTFE odpovedal 

percentuálnemu zloženiu práškového kompozitu, pričom polymér po nastriekaní bol 

situovaný v zhlukoch.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 Mikroštruktúra medzivrstvy a kompozitného povlaku v kolmom reze, zv. 200x- 
 

 Stanovenie adhéznej pevnosti bolo vykonané v zmysle normalizovanej 

metodiky podľa STN EN 582 odtrhovou skúškou. Experimentom bol podrobený 

skúmaný kompozitný povlak na báze keramika-plast a pre porovnanie keramický 

povlak bez PTFE za použitia kovovej medzivrstvy. Vzhľadom k tomu, že hrúbka 

povlakov výrazne ovplyvňuje hodnoty výslednej priľnavosti, táto bola po striekaní 

meraná a kontrolovaná. Priemerná hodnota hrúbky povlaku Al2O3 + 3 % TiO2 + 10 % 

PTFE bola do 190 µm a povlaku Al2O3 + 3 % TiO2 230 µm, čo možno považovať za 

relatívne zrovnateľné hodnoty. Hrúbka medzivrstvy NiCr bola v priemere 56 µm. Bolo 

zistené, že hodnoty adhéznej pevnosti kompozitného povlaku sú približne o 15 až 20 

% vyššie ako u keramického povlaku, keď dosahovali hodnoty RH až cca 24 MPa 

u vzoriek s medzivrstvou. Uvedený nárast možno vysvetliť zníženou pórovitosťou 

a väzbou medzi zložkami kompozitného povlaku, kde polymérna zložka vniká do 

dutín a necelistvostí a prispieva k zvýšeniu pevnosti v ťahu, keďže hodnota pevnosti 

v ťahu u PTFE dosahuje až 30 MPa [6]. Na obrázku 5 sú graficky znázornené 

a porovnané hodnoty priľnavosti RH oboch povlakov s medzivrstvou. 

povlak 

medzivrstva 
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Obr. 5 Hodnoty priľnavosti 3 vzoriek povlakov Al2O3+3%TiO2+10%  a  Al2O3 3%TiO2. 

 

V rámci hodnotenia priľnavosti bola vizuálne posudzovaná aj lomová plocha. Na obr. 

6 je lomová plocha po odtrhovej skúške priľnavosti, pričom vzorka s povlakom je 

situovaná na ľavej strane obrázku a lepený protikus na strane pravej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Lomová plocha zmiešaného charakteru povlaku Al2O3 + 3 % TiO2 + 10 % 

PTFE s medzivrstvou NiCr. 
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Pri hodnotení celého súboru vzoriek s kompozitným povlakom možno konštatovať, 

že jednoznačne najvyšší podiel lomu dosahuje adhézny lom medzivrstvy od substátu 

(70 – 90 %), adhézny lom povlaku od protikusu (adhezíva) dosahoval cca 0 – 10 % a 

zvyšok tvoril kohézny lom v povlaku. Uvedené je dokumentované aj na obr. 6. Pri 

hodnotení vzoriek s keramickým povlakom boli zistené približne rovnaké podiely 

lomov s mierne vyšším podielom kohézneho lomu v povlaku (cca o 5 – 10 %). 

Namerané hodnoty priľnavosti (obr. 5) na základe predchádzajúcej analýzy 

výsledkov meraní charakterizujú predovšetkým adhéziu medzivrstvy a substrátu, čo 

znamená, že kohézna pevnosť medzivrstvy ako aj kohézna pevnosť keramických i 

kompozitných povlakov je vyššia ako namerané hodnoty. 

 

Záver 

 Príspevok je zameraný na výskum štruktúry kompozitného povlaku a jeho 

vybraných vlastností. Hlavným cieľom skúmania bolo zistiť možnosť nanášať 

kompozitné materiály /keramika s prídavkom polyméru/ technológiou žiarového 

striekania plazmovým zariadením s vodnou stabilizáciou plazmy. Z realizovanej 

analýzy získaných výsledkov možno konštatovať: 

- experimentálne overovaný kompozitný materiál Al2O3 + 3 % TiO2 + 10 % je 

možné aplikovať pomocou zvolenej technológie, pričom v povlaku bola 

mikroskopickou analýzou identifikovaná prítomnosť polymérnej štruktúrnej 

zložky, 

- z hodnotenia realizovaných experimentov pri zisťovaní adhéznych vlastností 

kompozitných a keramických povlakov bola zistená vyššia priľnavosť 

k medzivrstve u kompozitných povlakov oproti keramickým. Uvedenú 

skutočnosť je možné pripísať účinku polyméru v povlaku. 

Z realizovaných experimentov vyplýva, že technológia žiarového striekania 

plazmovým zariadením s vodnou stabilizáciou oblúka je vhodná pre tvorbu 

kompozitného povlakuna báze keramika-plast. Uvedeným poznaním sa rozširuje 

sortiment materiálov predovšetkým pre zaťažovanie povrchov tepelne, cyklicky 

tepelne, ale aj v koexistencii s protikusom. Z dôvodu zloženia kompozitného povlaku 

možno očakávať aj zlepšienie trecích vlastností, čo bude predmetom ďalšieho 

výskumu. 
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HODNOTENIE VYBRANÝCH SEKUNDÁRNYCH ÚČINKOV TRYSKANIA 
 

EVALUATION OF CHOSEN SHOT BLASTING SECONDARY EFFECTS 
 

Janette Brezinová, Anna Guzanová 
Katedra technológií a materiálov, SjF TU Košice, Slovenská republika 

 
Summary 

Shot blasting as one of mechanical surface pretreating technology before 
organic coating deposition has besides its primary also secondary 
attendant effects. The paper deals with evaluation of substrate material 
and blasting media degradation. Evaluation of shot blasting deformation 
effect on steel substrate was carried out by modified Almen test. Material 
mass reduction was evaluated by weight analysis during shot blasting. 
Wearing of various blasting media types was also observed. 
Key words: shot peening, degradation of materials, blasting media  
 

 
Úvod 

 Technológia tryskania patrí do skupiny mechanickej predúpravy povrchu 

základného materiálu pred následnou aplikáciou organických povlakov. Pri dopade 

tryskacie prostriedky (ďalej len TP) vyvolávajú v povrchových vrstvách materiálu 

kvalitatívne zmeny pri súčasnom vzniku charakteristickej morfológie povrchu.  

K vytvoreniu finálneho otryskaného povrchu dochádza deformovaním povrchu. 

Povrch vytvorený tryskaním pri opakovanom zaťažení akumuluje plastickú 

deformáciu. Pod vplyvom opakovaného zaťaženia povrchu materiálu povrchové 

vrstvy menia rozmery, geometrické charakteristiky, štruktúrne vlastnosti, stav 

napätosti a iné [1]. Pri dopade TP na otryskávaný základný materiál vznikajú 

kvalitatívne premeny oboch zúčastnených subjektov - otryskávaného materiálu a TP.  

Predkladaný príspevok sa zaoberá hodnotením vybraných sekundárnych 

účinkov technológie tryskania na zmeny základného materiálu a TP.  

 

Degradácia základného materiálu v procese tryskania 

 Vplyv procesu tryskania na základný materiál je možné hodnotiť z dvoch 

hľadísk, a to z hľadiska gradačných a degradačných účinkov. Vzhľadom na zložitosť 
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tohto procesu nie je možné tieto jednoznačne zaradiť. V mnohých prípadoch sú 

gradačné účinky  súčasne degradačnými [5,6,7]. Ich charakter závisí od cieľa a účelu 

predúpravy. Schematické znázornenie rozdelenia účinkov tryskania na základný 

materiál je na obr.1 [2]. 

 

 
Obr.1 Schematické znázornenie rozdelenia účinkov tryskania na základný materiál. 

 

Proces tryskania je sprevádzaný viacerými degradačnými účinkami na 

základný materiál a TP, ktorým je z hľadiska ich významu potrebné venovať náležitú 

pozornosť.  

 

Metodika experimentovania a použitý materiál 

 Príspevok prezentuje výsledky experimentu realizovaného za účelom 

zhodnotenia deformácie a úberu materiálu po tryskaní. Úber materiálu bol hodnotený 

na základe zmeny hmotnosti vzoriek v priebehu tryskania. Hmotnosť vzoriek bola 

zisťovaná pomocou analytických váh WA-31. Pre hodnotenie intenzity úberu 

základného materiálu bol zvyšovaný čas tryskania jednotlivých vzoriek v intervale 2 s 

až 10 s. 

Pre realizáciu experimentu bola použitá vzduchová tryskacia jednotka TJVP-

320, výrobca n.p. Škoda Plzeň s pracovným tlakom 0,5 MPa. Bola použitá  valcová 

dýza o vnútornom priemere 9 mm. Vzdialenosť dýzy od povrchu substrátu bola 
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Obr.2 Závislosť priehybu p na hrúbke 

vzorky pri rôznych veľkostiach TP.  

Obr.3 Úber materiálu pri tryskaní 

rôznych veľkostí TP v závislosti na 

čase. 

konštantná 250 mm, uhol dopadu bol 75°.  Prietokové množstvo TP z tlakového 

zásobníka cez zmiešavaciu komoru a vysokotlakovú hadicu ukončenú dýzou bolo 

220, 215 a 210  g.s-1 pre použité veľkosti TP - stredný rozmer zrna dzD =0,56; 0,71 

a 0,9 mm. Bol použitý monodisperzný TP oceľová drvina GB 50 - STN 42 9823, 

výrobca Kovobrasiv Mníšek spol. s r.o. - Mníšek pod Brdy, ČR. Skúšobné vzorky boli 

vyrobené z materiálu 11 375.10, východzí povrch vzoriek bol obojstranne brúsený.  

Deformácia otryskaného materiálu bola stanovená na meracom zariadení 

Almen – Gauge 2. Priehyb bol meraný na vzorkách o rozmere 76,2x19,05xh [mm], 

kde h=0,8; 2 a 3 mm. Dĺžka tetivy bola 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 

priehyb stanovený ako rozdiel nameraných hodnôt priehybov každej vzorky pred 

a po tryskaní.  

 

Dosiahnuté výsledky a ich diskusia 

 Najväčší deformačný účinok TP bol nameraný pri použití TP o rozmere 0,9 

mm, obr.2. V súlade s logickým predpokladom je 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.   
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Experimentálne namerané hodnoty  hmotnostného úbytku otryskaného 

materiálu pri zvyšovaní pokrytia povrchu vzoriek stopami po dopade TP pre 

jednotlivé zrnitosti TP sú graficky spracované na obr. 3. Pri hodnotení vplyvu veľkosti 

zŕn TP na intenzitu úberu otryskaného materiálu možno konštatovať, že pri tryskaní 

TP menšej zrnitosti je úber väčší. Uvedené je možné zdôvodniť tým, že v tej istej 

hmotnostnej jednotke je väčší počet zŕn TP menšieho rozmeru ako zŕn väčšieho 

rozmeru.  

 

Degradácia tryskacieho prostriedku v procese trysaknia 

 Pri interakcii TP so základnym materiálom v priebehu tryskania dochádza 

k jeho intenzívnemu opotrebeniu, ktorého charakter je určený materiálom TP, jeho 

tvarom, veľkosťou,  parametrami tryskania (dopadovou rýchlosťou, uhlom 

dopadu), kvalitou a materiálom substrátu. Plynulé rovnomerné opotrebenie 

má za následok zmenu veľkosti zŕn TP a vytvorenie nových 

frakcií. Mechanizmus opotrebenia kovových a nekovových TP je odlišný. 

Opotrebenie jednotlivých druhov kovových  TP je charakterizované 

nasledovne: 

• sekaný drôt  - arondácia a  pomalé opotrebenie oterom, 
                    - intenzívne odlupovanie časti materiálu z TP a rozpad zŕn, 
                    - pomalé opotrebenie až po vznik prachových častíc , obr.4a, 

• oceľový granulát - rozpad zdvojených, dutých, piškótovitých zŕn, ktoré vznikli pri 
granulácii,        

                                   -  rovnomerné opotrebenie až po úplný rozpad , obr.4b, 
• liatinová drvina - opotrebenie štiepením zŕn je  intenzívne od začiatku 

namáhania,  obr.4c [3]. 
 

 
                          a)                                            b)                                          c) 

 

Obr.4  Opotrebenie zŕn TP ( a - sekaný drôt, b - oceľový granulát, c - liatinová 

drvina). 
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Opotrebenie nekovových TP vykazuje iný mechanizmus opotrebenia, 

prevažne krehkolomový, vyplývajúci z materiálových charakteristík použitých TP. 

Z hľadiska materiálu  TP húževnatejšie a mäkšie materiály sa pri ráze viditeľne 

deformujú, tvrdé a krehké materiály sa štiepia a lámu. Opotrebenie nekovových TP je 

v porovnaní s kovovými TP intenzívnejšie a je viditeľné aj zo zmien vzhľadu 

otryskávaného substrátu. Na obr.5 sú znázornené vzhľadové zmeny substrátu 

otryskaného minerálnym TP – almandínom GBM zrnitosti dzD=0,56 mm po prvom, 

desiatom a dvadsiatom obehu TP tryskacím zariadením. 3D zobrazenia povrchu boli 

získané modifikovanou profilometrickou metódou [4]. 

 

 

 

Obr.5  Trojrozmerné obrazy povrchov otryskaných: a) GBM 0,56 po 1. obehu, 
b) GBM 0,56 po 10. obehu, c) GBM 0,56 po 20. obehu. 
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Záver 

Proces predúpravy povrchu technológiou tryskania je sprevádzaný viacerými 

degradačnými účinkami na základný materiál a TP. V procese tryskania dochádza 

k úberu materiálu vo forme mikrotriesok. Ak sa sústredíme na úber znečisteného 

povrchu od koróznych splodín, okovín a pod., je možné tento jav chápať ako 

gradačný. V dôsledku zvyšovania stupňa pokrytia pri opakovanom dopade súboru 

zŕn TP na povrch otryskávaného materiálu  dochádza k úberu základného materiálu. 

Z tohto hľadiska je možné považovať tento jav za degradačný. Vzniká v dôsledku 

nesprávneho režimu tryskania pri „pretryskaní“ povrchu. V procese tryskania 

dochádza zároveň k cyklickému namáhaniu zŕn tryskacích prostriedkov. V dôsledku  

opakovaného namáhania sa mení tvar a pri porušení aj veľkosť zŕn, čo sa prejaví na 

zmene morfológie povrchu materiálu. 

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového vedeckého projektu MŠ 

SR VEGA č. 1/2203/05. 
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Summary 
Thin films of Nb2O5 were deposited on silicon wafer, titanium and glass by 
the process of physical vapour deposition (PVD). Pure niobium solid 
target was used as a sputter source. Argon-oxygen admixture was 
introduced into the discharge chamber. The chemical composition of the 
films deposited was determined by using Fourier transform infrared 
spectroscopy (FTIR) and micro Raman spectroscopy. Furthermore, in 
order to determine thickness of the films and electrical conductivity of the 
films, ball crater test and 4-point probe, respectively, were used. The 
results obtained confirmed the presence of amorphous Nb2O5. 
Key words: FTIR, films, conductivity, Raman spectroscopy, Nb2O5 

 
 
Introduction 

Niobium pentoxide is nowadays used for variety of applications such as parts 

of capacitors, waveguides[1], oxygen sensors[2], etc. and is considered to be a 

promising material for electrochromic devices[3]. Niobium pentoxide films have very 

good optical properties. They extensively absorb in ultraviolet and therefore can be 

used for protection of UV-sensitive materials[4]. 

Most commonly Nb2O5 occurs as a film and powder material. Nb2O5 is a high 

band gap (3.3 eV) dielectric material with high index of refraction (2.2–2.6)[5]. Nb2O5 

is known to have various polymorphic forms[6]. The structure and thus the properties 

are strongly influenced by synthesis procedure, conditions and consequent thermal 

treatment.  
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Most thermodynamically stable form is called H-phase, which is obtained at 

temperatures above 1000 ºC. The phase of H-Nb2O5 contains two different sizes of 

NbO3-type blocks, 3x4 and 3x5 blocks composed of corner- or edge-shared NbO6 

octahedra. Only one out of 28 Nb sites is a tetrahedron[7]. T-phase of Nb2O5 is 

detected upon heating at 800 ºC and possesses an orthorhombic cell structure and 

forms distorted tetragonal or pentagonal bipyramids with six or seven oxygen atoms 

coordinated to the Nb atom[7]. The TT-Nb2O5 phase forms upon a temperature of 

300-500 ºC, possesses a pseudahexagonal unit cell with forms of tetragonal and 

pentagonal bipyramids with six or seven oxygen atoms coordinated to the Nb 

atom[7]. Amorphous Nb2O5 occurs at ambient temperature and possesses distorted 

NbO6 octahedra, NbO5 pentahedra, and NbO8 hexahedra as structural units. One 

could conclude that upon heat treatments between 300 and 1000 º C, amorphous 

niobium pentoxide increases its degree of crystallinity and forms more 

thermodynamically stable phases.  

There are several techniques by which niobium pentoxide films can be 

prepared ranging from sol-gel process, pulsed laser deposition, ion beam sputtering, 

electrolytic deposition, d.c. reactive sputtering[3, 4, 8, 9], chemical vapour 

deposition, thermal evaporation and anodization and most recently chemical spray 

pyrolysis[5]. D.c. reactive sputtering is an attractive technique for Nb2O5 deposition 

since it enables applying homogenous coating over large substrate areas with good 

adhesion properties. Microstructure of the films is strongly influenced by deposition 

parameters like sputtering yield/power density, background pressure, working 

pressure, target-substrate distance and generally, by geometry of sputtering system 

used[9]. 

 

Experimental 

Sputtering process description 

The films were prepared using SLOAN SL 1800 sputtering system from a high 

purity, 99,9 %, metallic niobium target. The dimensions of the metallic target were 

330x90x6 mm. Advanced Energy Pinnacle plus d.c. power supply was used as a 

power source. Initially the sputter chamber was pumped down by cryo-pump to a 

background pressure for different depositions ranging from 1,6.10-6–5,3.10-7 mbar. 
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Pressure in the chamber was measured by Pfeiffer vacuum single gauge. The pure 

niobium target was sputtered in an Ar-O2 admixture, when the total gas flow to the 

chamber was set on the system, whereas oxygen flow was controlled by MaxTek 

MV-112 piezovalve. Both gases were 99,999% pure.  

The substrates were plain glass and Si (1 0 0) wafer. Samples were mounted 

on a rotating drum, which was approximately 55 mm apart from the target surface. 

All depositions were carried out at ambient temperature. 

The sputtering system was coupled with collimator optical sensor, which was 

connected through an optical fiber to PLASUS EmiCon optical emission 

spectroscopy (OES) monitoring and controlling device. The optical sensor was 

mounted on the target frame in order to monitor plasma intensity approximately 25 

mm above the target surface. Intensity of both niobium particles in the plasma was 

monitored and controlled by OES.  

Each single deposition began with adjusting a working pressure, which was 

achieved by introducing pure Ar gas to the chamber. The working pressures were 

ranging for different depositions in the range of 6,3.10-3–7,9.10-3 mbar. The intensity 

of metallic particles presented in the plasma was highest if only argon gas was 

introduced to the chamber and this value was taken as 100%. Only pure metallic 

niobium was sputtered under these conditions. Consequently by opening the 

piezovalve and mixing a certain amount of oxygen to the argon, while retaining the 

working pressure constant, intensities of the metallic particles from the plasma were 

reduced. This signalized lower sputtering rate and less metallic particles presented 

in the plasma. Stability of the plasma was achieved by employing a PID regulator, 

which controlled opening of the piezovalve. Thus stable plasma composition over the 

whole deposition was achieved. Prior obtaining required parameters of the 

deposition process and reasonable stability of plasma, the targets were pre-

sputtered and samples were shielded from the plasma by a shutter. Since the 

plasma was established the shutter was opened, the samples were exposed to the 

plasma and the deposition started.  

Nb2O5 deposition 

Two niobium pentoxide films were deposited under different conditions. They 

are marked Nb2O5-1 and Nb2O5-2. Subsequently they were put through a further 
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investigation. The deposition conditions are summarized in Table 1. As a setpoint, 

there is marked a ration between the intensity of niobium peak during a deposition 

and its original value, when only pure metallic niobium was sputtered.  

 
Tab. 1  Deposition conditions of Nb2O5-1 and Nb2O5-2. 

Sample p0 
(mbar) 

pw 
(mbar) I (A) F (kHz) T (µs) Tdep 

(min) 
Setpoint 

(%) 
Nb2O5-1 1,0.10-6 7,5.10-3 2,0 150 2,6 65 17,65 
Nb2O5-2 5,3.10-7 6,3.10-3 2,0 150 2,6 120 18,89 

where p0 is the background pressure, pw is the working pressure, I is the current 
applied on the target, F and T are the parameters of the pulsed d.c. and Tdep is the 
deposition time.  
 
a) thickness measurement 

First of all, thicknesses of both Nb2O5-1 and Nb2O5-1 were determined using 

the Ball Crater Test (Calotest). The experiment was carried out by TEER BC-1 ball 

crater device. Calculation of the thickness was carried out using equation: 

D
ydyt )( +⋅

=          equation 1 

where t is thickness of coating, y is relative diameter, d is a diameter of a crater and 
D is diameter of a chromium steel ball used to create the crater.  
 
The thickness measurement was done twice on each sample to obtain reliable 

results. Consequently an average value was calculated. The results are summarized 

in Table 2.  

 
Tab. 2  Thickness of Nb2O5 films. 

Sample Thickness1 (nm) Thickness2 (nm) Average (nm) 
Nb2O5-1 297,4 340,0 318,7 
Nb2O5-2 578,7 553,1 565,9 

 

b) conductivity measurement 

In order to determine fundamental electrical features of the films, a 4-point 

probe was employed. The experiment was carried out at room temperature using 

 y 

 
d= 



 504

Alessi CPS Resistivity Test Fixture and C4S 4-Point Probe Head from cascade 

Microtech. In this method, fixed voltage of 18 V was applied from a power supply to 

the samples through probes 1 and 4. Resulting current, which passes through 

probes 1 and 4, causes a drop of voltage between the probes 2 and 3. The current 

and voltage are measured through additional volt-meter and current-meter. Out of 

these two values, and knowledge of film thickness, resistivity in Ohm.cm (Ω.cm) of 

the samples is calculated according to the equation: 

I
Ut

I
Ut ⋅

⋅=⋅
⋅

= 532,4
2ln

πρ        equation 2 

where t is thickness of the coating in cm, U is voltage in V and I is current in A.  
from which conductivity (in S.cm-1) is a reciprocal of resistivity, according the 
equation: 

ρ
σ 1
=          equation 3 

 
The results of the conductivity measurement are given in the Table 3. In order 

to gain a reliable result, five spots on each coating were measured. Consequently, 

mean values of voltage and current were calculated. These, together with the 

average value of thickness, were used to calculate the conductivity.  

 

Tab. 3  Conductivity data. 

Sample Nb2O5-1 Nb2O5-2 
Spot number U (V) I (mA) U (V) I (mA) 
1 50 0 40 0 
2 43 0 35 0 
3 41 0 33 0 
4 42 0 32 0 
5 41 0 30 0 
Mean value 43,4 0 34 0 

 

From the measured values of current and voltage given Table 3, it is obvious 

that neither the sample Nb2O5-1 nor the sample Nb2O5-2 does conduct the electric 

current at ambient temperature. Regarding the equation 2, due to high resistivity of 

the material, it was impossible, to calculate an accurate value of resistivity and 

conductivity respectively.  
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c) Raman spectroscopy 

The structure of the films was determined using HR-800 micro-Raman 

spectrometer. The samples were excited by the laser beam with a wavelength of 

324,075 nm. The results of the Raman shift gained were consequently evaluated 

and correlated with the literature[7]. Two peaks situated at 240,3 cm-1 and 670,5 cm-

1 are apparent (see Figure 1.) in the spectra obtained from both Nb2O5-1 and Nb2O5-

2 samples. Jehng and Wachs[7] attribute the 240,3 cm-1 peak to the Nb-O-Nb 

bending mode, whereas the peak occurred at 670,5 cm-1 is assigned to the 

symmetric stretching mode of niobium polyhedra. The broadness of the 670,5 cm-1 

peak reflects the distribution of the NbO6, NbO7 and NbO8 sites in the structure of 

the amorphous Nb2O5. This result agrees with literature data[8, 9], which describe a 

deposition of amorphous films at the temperatures bellow 300 ºC.   

 

 

Fig. 1  Raman shift of amorphous Nb2O5 film. 
 
d) FTIR measurement 

The FTIR measurement was carried out using Thermo-Nicolet 4700 

spectrometer. The coatings under investigation were applied on silicon wafers in 

order to eliminate an effect of substrate on the results. The results of the Nb2O5-1 

and the Nb2O5-2 samples showed a broad peak that occurred at 587 cm-1 and a 

shoulder at 876 cm-1 (see Figure 2). According to [10], the peak occurred at 587 cm-1 
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is attributed to the Nb-O vibration and the shoulder at 876 cm-1 can be associated 

with the terminal Nb=O vibrations.  

 

  

Fig. 2  FTIR spectra of the Nb2O5 films. 
 

Conclusions 

The two niobium pentoxide films were successfully deposited under distinct 

using magnetron reactive sputtering. Consequently their structure and fundamental 

properties were investigated. The thicknesses of the films, determined by the 

mechanical cratering test, was 318,7 nm and 565,9 nm for the Nb2O5-1 film and 

Nb2O5-2 film respectively. The electrical features such as conductivity and resistivity 

of the films failed, because neither the Nb2O5-1 film nor the Nb2O5-2 film conduct the 

electric current to a reasonable extend and that is why neither conductivity nor 

resistivity were determined. Nevertheless this result is in a good agreement with 

literature, which refers the Nb2O5 to pose semiconductor behavior. The results 

obtained from the Raman shift spectra showed a structure of amorphous Nb2O5 

composed of NbO6, NbO7 and NbO8 polyhedra. Very strong broadening of the peaks 

found in the FTIR spectra indicates a disordered structure of different NbOx 

polyhedral sites. The information about composition obtained from both Raman and 

FTIR spectroscopies correspond and give us accurate information about structure of 

the films. The confirmed amorphous structure of the Nb2O5 films deposited is in a 

good agreement with the deposition conditions used.  
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NOVÉ VÝROBKY PRO VYSOKOSUŠINOVÉ A 
VODOU ŘEDITELNÉ NÁTĚRY 

 
NEW PRODUCTS FOR HIGH SOLID WATER-BORNE PAINTS 

 
Mathias Glennstål, Market Development, Sweden 

Nové výrobky pro vysokosušinové a
vodou ředitelné nátěry

Mathias Glennstål
Market Development

 

Perstorp
Skupina Perstorp

• Přední světový výrobce chemických specialit
• 125 let zkušeností
• 1700 zaměstnanců
• Obrat v roce 2004 cca 0,7 mld. Euro
• Ve vlastnictví společnosti PAI Partners, významné evropské „private 

equity“ investiční skupiny

Perstorp ve světě

• Výrobní závody v Evropě, Severní Americe a Asii
• Prodejní pobočky nebo zástupci na všech významných trzích
• Zástupcem v České republice a na Slovensku společnost BlaVo 

Chemicals s.r.o. 
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Perstorp ve světě

 
 
 

Výrobky pro pryskyřice i nátěry

• Suroviny pro pryskyřice
• Funkční přísady do nátěrů
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Suroviny pro pryskyřice
Polyalkoholy
Dioly
• Neopentylglykol (Neo)
• Butylpropandiol (BEPD)
• Metylpropandiol (MPD)

Triol
• Trimetylolpropan (TMP)

Tetroly
• Pentaerytritol (Penta)
• Di-Trimetylolpropan (Di-TMP)

Hexol
• Di-Pentaerytritol (Di-Penta)

 
 
 

Suroviny pro pryskyřice
(pokrač.)
Směsné polyalkoholy
• Polyol PX

Alkoxylované polyalkoholy
• Polyol R2490… atd.

Dioly pro polykarbonáty
• Oxymer N112

Allylétery
• Trimetylpropan-diallyléter (TMPDE)
• Trimetylolpropan-monoallyléter (TMPME)
• Allyl-pentaerytritol (APE)
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Suroviny pro pryskyřice
(pokrač.)
Hydroxykyseliny
• Kyselina dimetylolpropionová (Bis-MPA)
• Kyselina dimetylolbutanová (DMBA)

Dendritické polymery (Boltorn)
• Boltorn H20, atd.
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Funkční přísady do nátěrů
Koalescenční činidla
• NX 795
• NX 800

Oxetany
• Trimetylolpropan-oxetan (TMPO)

Charmor
• Charmor PM
• Charmor PT
• Charmor DP
• Charmor LP

Dendritické polymery (Boltorn)
• Boltorn U3000
• Boltorn W3000
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Nové výrobky

1. Boltorn W3000 účinně emulguje rozpouštědlové alkydy na bázi 
pentaerytritolu a převádí je na vodou ředitelné

2. Rozpouštědlo VOC 300-A je nízkoviskózní pryskyřice, při jejímž
použití alkydové barvy vyhoví předpisům EU o těkavých 
organických látkách (VOC) v letech 2007-2010 

 
 
 

1. Boltorn W3000

• Dendritická molekula
• Vysoká reaktivita (velký počet 

reaktivních skupin při vysoké mol. 
hmotnosti)

• Vysoká chemická odolnost (vnitřní
páteř)

• Mechanické vlastnosti (přirozená
flexibilita a vysoká hustota síťovacích 
vazeb)

• Povrchová aktivita (rovnováha 
hydrofilního – hydrofobního účinku)
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Specifikace
Vlastnosti Číslo 

kyselosti 

(mg KOH/g) 

Obsah vody

(%) 

Viskozita

(23°C, 30s-1) 

Pa s 

Délka oleje 

(%, jako 

triglycerid) 

Boltorn® 

W3000 

10 (max) <1 15 45 

 

Hydrofilní
řetězce

Hydrofobní
řetězce

Dendritická
páteř

1 nm

 
 
 

Formulace alkydu

639Viskozita mPa*s (125 oC)

44Hydroxylové číslo (mg 
KOH/g)

8Číslo kyselosti (mg 
KOH/g)

65Délka oleje, % 
(triglycerid)

Tálový olejTyp oleje

dlouhýTyp alkydu

04WK15NÁZEV VÝROBKU

100,00Celková navážka

0,10Fascat 4100

62,25Mastná kyselina tálového
oleje

23,85Ftalanhydrid

20,41Pentaerythritol

Hmot. %
Formulace pro 

konvenční dlouhý
alkyd

04WK15

Pentaerythritol Perstorp 
• Vysoká čistota a minimální obsah nečistot jako standard 
• Menší obsah jemných částic, které způsobují prašnost
• Stabilní a bezpečná výroba
• Zkrácená reakční doba
• Světlá barva
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Postup emulgace alkydu

V laboratorním měřítku
• Do nádobky předložte 100 g alkydu o teplotě 50 oC, 10 g přípravku 

Boltorn W3000 a 1 g aniontového surfaktantu (Atlas G3300B).
• Míchejte po dobu 10 min při teplotě 50 oC rychlostí 1000 ot./min
• Přidejte 10 g demineralizované vody o teplotě 50 oC rychlostí 5 

ml/min. 
• 1 minutu po nadávkování vody přidejte 1 g odpěňovače (BYK-024)
• Za stálého míchání zchlaďte.

 
 
 

Formulace alkydové emulze

NA0,45Odpěňovač, BYK-024

0,45Surfaktant G3300B

>2 měsíce

30-100

50

100

49,6

-

-

45

4,5

E3
04WK15

6 měsícůStabilita při 23 oC
(počet dnů)

60Viskozita při 23 oC
(mPa*s)1

60Obsah sušiny

NACelkem

NADemineralizovaná voda

NADMAE

NASurfaktant, SDS

NAAlkydová pryskyřice

NABOLTORN®

W3000

E5
KOMERČNĚ DOSTUPNÁ

ALKYDOVÁ EMULZE

Alkydová emulze
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Formulace nátěrové hmoty

0,23

0,23

2,28

12,18

0,63

47,39

26,24

1,42

0,44

0,11

8,85

Hm.%

P3 P5Barva

0,3

0,3

2,9

8,8

0,8

53

24

1,3

0,4

0,1

8,1

Hm.%

BYK-ChemieRozlivové činidloBYK 348

VianovaSušidloAdditol VXW  6206

Rohm&HaasZáhustkaAcrysol RM-2020

Voda (demineral.)

Rohm&HaasZáhustkaAcrysol RM-8

Alkydová emulze

Ředění

Kronos titanPigmentKronos 2190

BYK-ChemieDispergátorDisperbyk 190

Rohm&HaasZáhustkaAcrysol RM-8

BYK-ChemieOdpěňovačBYK-024

Voda (demineral.)

VÝROBCEFUNKCEPIGMENTOVÁ PASTA

 
 
 

Vlastnosti nátěrové hmoty

100

17

E3
50-% sušina 

na bázi
04WK15

P3

350-Viskozita (mPa s)

1713OKP (%)

Rozpouštědlový
srovnávací vzorek 

na bázi
04WK05

E5
Komerčně
dostupná

AE

Alkydová
emulze

P6P5BARVA

5>2414Vytvrzení, hod
414,55Prosychání, hod
303030Nelepivost - prach, min
P6P5P3BARVA
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Vlastnosti nátěrové hmoty
(pokrač.)

929083Lesk, 60 o, 2 týdny
939593Lesk, 60 o, 1 den

P6P5P3BARVA
Lesk

39-222 týdny
6529328 týdnů

1411141 den
10-8 hod.

P6P5P3BARVA
(tvrdost dle Königa)

 
 
 

2. Ředidlo VOC 300-A

• Nová rozpouštědlová technologie 
umožňující, aby alkydová barva 
vyhověla předpisům EU o těkavých 
organických látkách v letech 2007-
2010 

• Tato technologie je založena na Di-
Penta esterech tálového oleje

>99Obsah netěkavých složek (NVC), %

2690Viskozita, 23°C, mPas

2081Mn, g/mol

4857Mw, g/mol

3945Molekulová hmotnost-nominální

78Délka oleje, %

35Hydroxylové číslo, mg KOH/g

3Číslo kyselosti, mg KOH/g
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Formulace nátěrové hmoty s obsahem 
VOC 300 g/l

1000Celková navážka, g

1Methylethylketoxim, g

164,7Nearom. lakový benzín D65, g

7,4Nuodex Zr, 12%, g

2,2Nuodex Co, 10%, g

3,6Nuodex Ca, 10%, g

100,3Talek jednosložková směs, g

260,3TiO2 R960, g

2,6Bentone SD1, g

31,7Preventol A 5 F , g

15,0Byk 162, g

205,6Nové reaktivní ředidlo, g

205,6Alkyd-OL65, g

NavážkaFormulace nátěrové hmoty

Viskozita, mPas (25°C) 370
NVC, % 74

VOC, g/l 300

 

Vlastnosti nátěrové hmoty

80Lesk 60°, %

10Vytvrzení (zaschnutí), hod.

8,5Prosychání, hod.

4Nelepivost - dotyk, hod.

2Nelepivost - prach, hod.

25µm
Časy měřeny přístrojem
BK drying  recorder – tl.

• Vysoký lesk
• Rychlé zasychání

 

Závěr

• Boltorn® W3000 se používá jako dispergační pryskyřice, 
která převádí běžné rozpouštědlové pryskyřice na jejich 
vodou ředitelné ekvivalenty s dobrou stabilitou a 
vhodnými nanášecími vlastnostmi. Nátěry jsou 
ekologicky šetrnější, neboť místo organických 
rozpouštědel se používá voda, což zároveň snižuje cenu 
konečné nátěrové hmoty

• Ředidlo VOC 300-A je nízkoviskózní pryskyřice s dobrými
nátěrovými vlastnostmi, díky nimž alkydové barvy vyhoví
předpisům EU o těkavých organických látkách (VOC) v 
letech 2007-2010
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POJIVA SPOLEČNOSTI CYTEC SURFACE SPECIALTIES 
PRO FORMULACE NH S NÍZKÝM VOC 

 
CYTEC SURFACE SPECIALTIES BINDERS FOR LOW VOC 

FORMULATIONS - 
 
Lubomír Vochyán 
CytecSurface Specialties Praha, Ocelářská 799 – Praha 9  

 
Summary 

CYTEC Surface Specialties offers a broad range of specialty resins and 
additives fort he formulation of coatings and provides a complete service 
to the paint formulators. 
CYTEC Surface Specialties is the market leader in  ecological friendly 
products for coating industry including waterborne and high solid 
conventional binders,  PE for powders coatings and UV cured systems. 
This paper is focused on new development in low VOC  binders for 2K PU  
high solids and waterborne, airdrying  w/b decorative and industrial  
applications. 
 
 

CYTEC Surface Specialties products portfolio includes: 
Resydrol ®  waterborne alkyds 
Vialkyd ® conventional alkyds 
Viacryl ® ; Ucecryl ®  conv. + w/b acrylics 
MAcrynal ®  conv. acrylics fro 2K PU 
Beckopox ® conv. + w/b epoxy binders + hardeners 
Beckocoat® ; Daotan®  1K  PU 
Cymel ®, Viamine®  aminoresins  
Ebecryl ®  UV resins 
Crylcoat ® PE for powder coatings 
Additol ®; Modalfow®  additives for liquid and powder coatings 
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Vysokosušinové + vodné akryláty Macrynal pro 2K PUR
Dr.Bodo Wixmerten – CSS Austria

Viacryl SC 6812w/42WA  pro dekorativní nátěry na dřevo
Ing. Michael Gobec – CSS Austria

Resydrol UEA 209/1 + AY 6150 pro průmyslové nátěry
Jean Pierre Chevillotte, Manfred Krassnitzer – CSS Austria

 

11.07.2002

2K PUR 2K PUR ssííťťovatelnovatelnéé systsystéémymy
vysokovysokoššinovinováá pojivapojiva MacrynalMacrynal

SM 2810 
75% BAC

SM 2704 
75% BACX

SM 2708 
75% BAC

 

11.07.2002

Nová vysokosušinová pojiva

Netěkavý obsah 2K transparentních laků

SM 2704 SM 2708 SM 2810

60%52% 64%56%

• Formulovaný 2K lak
• Aplikační viskozita 21 s (23°C, DIN 53211/4)

SM 516

VysokosušinovýStřední
sušina
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11.07.2002

su
ši

na
(la

k)

Obsah OH  (na sušinu)

1.0%               2.0%                3.0%                4.0% 5.0%
52%

55%

64%

58%

61%

SM 2704

SM 2708

SM 516

SM 2810

Nová vysokosušinová pojiva

 

11.07.2002

300

350

400

450

500

SM 2704 SM 2708 SM 2810 SM 516

VO
C

 [g
/l]

Obsah těkavých organických látek laků při aplikační viskozitě (21s)

high 
solid

medium
solid

Nová vysokosušinová pojiva

 

11.07.2002

4,1%2,7%1,9%Obsah OH (sušina)

380 g/l395 g/l420 g/lVOC

> 10 min0,5 min0,5 minOdolnost rozp. 
(benzín) 

> 10 min0,5 min0,5 minOdolnost rozp. 
(xylen)

GT = 0GT = 0GT = 0Adheze (ocel)

80/3060/3030/5Rázová odolnost
[i×P]

6 hrs.8 hrs.3 hrs.Nelepivost

200“170“203“Tvrdost kyvadlem
(30‘ 80 °C + 1w RT)

SM 2810SM 2708SM 2704

Taransparentní lak: Macrynal + N 3390 (100%)

Nová vysokosušinová pojiva
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00,5 / 0,580 / 80> 10> 8150“87“454742,6 %1,4 %
SM 540/

60 X

Properties on cold rolled steel [50µm dft, forced 
drying for 30min at 80 °C, after 1 day]Pendulum hardness [s]

201“

203”

30‘ 80 °C 
(plus 1 

week RT)

room temp. 
(1 week)

00,5 / 240 / 5> 108144“154642,8 %2,0 %
SM 548/

50 X

00,5 / 0,530 / 5> 108135”342058,0 %1,9%SM 2704/ 
75 BACX

Crosscut 
(0-5)

solvent res. 
(min) X / 

SBB

Impact 
test 

[i×P]

Erichsen
[mm]

Potlife 
(hrs.)

Tack free 
[hrs./RT]

VOC 
[g/l]

NVC 
clearcoat

OH 
content

Macrynal 
grade

Aplikační vlastnosti Macrynalu SM 2704

Vlastnosti Macrynalu SM 2704

Rychlejší vytvrzení než ostatní HS MAcrynaly

Vysoká výsledná tvrdost

Obsah VOC 420 g/l v trnsparentním laku při viskozitě 21s (DIN 4 )

Porovnání Macrynal SM 2704 – SM 540 – SM 548

Formulace laku (100% zesíťování s N 3390, Metatin 712E katalyzátor)

 
 
 

00,5 / 0,550/10> 10∆b = 7,9150”100”743057,6%2,7 %
Halwemer

FH 28/ 
70 BAC

Properties on cold rolled steel [50µm dft, forced 
drying for 30min at 80 °C, after 1 day]Pendulum hardness [s]

170”

30‘ 80 °C 
(plus 1 

week RT)

room temp. 
(1 week)

00,5 / 0,560 / 30> 10∆b = 4,4105”839560,5 %2,7%
Macrynal
SM 2708/ 
75 BAC

Crosscut 
(0-5)

solvent res. 
(min) X / 

SBB

Impact 
test 

[i×P]

Erichsen
[mm]

QUV-B 
after 
500h

Tack free 
[hrs./RT]

VOC 
[g/l]

NVC 
clearcoat

OH 
contentProduct

Aplikační vlastnosti Macrynalu SM 2708

Vlastnosti Macrynalu SM 2708

Nejlepší povětrnostní odolnost mezi nízko-OH vysokosušinovými pojivy

bezvzduchové stříkání, dobrá smáčivost pigmentů

obsah VOC  395 g/l  formulace laku při viskozitě 21s (DIN 4)

Srovnání Macrynal SM 2708 – Halwemer FH 28

Formulace laku (100% zesíťování s N 3390, Metatin 712E katalyzátor)
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010 / 1080 / 30> 10195“136“941060,0 %4,5 %
SM 565/
70 BAC

Properties on cold rolled steel [50µm dft, forced 
drying for 30min at 80 °C, after 1 day]Pendulum hardness [s]

210“

200”

30‘ 80 °C 
(plus 1 

week RT)

room temp. 
(1 week)

010 / 1080 / 40> 10177“646052,9 %4,5 %
SM 516/
70 BAC

010 / 1080 / 30> 10140”638062,0 %4,1 %SM 2810/ 
75 BAC

Crosscut 
(0-5)

solvent res. 
(min) X / 

SBB

Impact 
test 

[i×P]

Erichsen
[mm]

Tack free 
[hrs./RT]

VOC 
[g/l]

NVC 
clearcoat

OH 
content

Macrynal 
grade

Aplikační vlastnosti Macrynalu SM 2810

Vlastnosti Macrynalu SM 2810

Rychlé vytvrzení a vysoká konečná tvrdost

Aplikace: autolaky, transportní tech. + kvalitní průmyslové emaily

obsah VOC < 380 g/l ve standardním laku viskozita 21s (DIN 4)

Porovnání Macrynal SM 2810 – SM 565 – SM 516

Formulace laku (100% zesíťování s N 3390, Metatin 712E katalyzátor)

 
 
 
 

11.07.2002

Macrynal SM 2810: formulace laku

p.b.w. [g]

Comp. A: SM 2810/75BAC 75.98
MPAC:X:BAC (1:1:1) 20.28
Tinuvin 292 (HALS) 0.51
Tinuvin 1130 (UV absorber) 1.48
Additol VXL 4930 (levelling agent) 0.17
Metatin 712/1% in X (catalyst) 1.48
Diethyl ethanolamine (accelerator) 0.10

Comp. B: Desmodur N 3300 28.16
BAC:SNA:X (60:15:25) 17.90

Paint solids including Desmodur N 3300: approx. 57%

Degree of crosslinking: approx. 100%
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11.07.2002

Macrynal SM 2704: bílý email 

p.b.w. [g]

Comp. A: SM 2704/75BACX 49.66
Additol VXL 6212 (wetting agent) 1.85
Additol XL 270 (antisettling agent)         0.38
MPAC:X:BAC (1:1:1) 10.95
Kronos 2310 36.72
Additol VXL 4930 (levelling agent) 0.23
Metatin 712/1% in X (catalyst) 0.14
Diethyl ethanolamine (accelerator) 0.07

Comp. B: Desmodur N 3300 8.13
BAC:SNA:X (60:15:25) 5.47

Paint solids including Desmodur N 3300: approx. 67%

Degree of crosslinking: approx. 100%

 
 
 
 

11.07.2002

Macrynal SM 2708: bílý email 

p.b.w. [g]

Comp. A: SM 2708/75BAC 48.57
Additol VXL 6212 (wetting agent) 1.90
Additol XL 270 (antisettling agent)    0.36
MPAC:X:BAC (1:1:1) 10.55
Kronos 2310 38.19
Additol VXL 4930 (levelling agent) 0.22
Metatin 712/1% in X (catalyst) 0.14
Diethyl ethanolamine (accelerator) 0.07

Comp. B: Desmodur N 3300 11.30
BAC:SNA:X (60:15:25) 8.27

Paint solids including Desmodur N 3300: approx. 69%

Degree of crosslinking: approx. 100%
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11.07.2002

VOC vodných 2K PU: < 280g/l

Obsah VOC 2K PU:  bílý email

low solid high solid waterborne

500 g/l

Macrynal
SM 510

Macrynal VSM 2805 + 
SM 565        reactive diluent

Macrynal
SM 6810w

• formulovaný 2K email
• aplikační viskozita 21 s (23°C, DIN 53211/4)

400 g/l 200 g/l300 g/l

ultra high solid

 

11.07.2002

2K PUR: vodné systémy

M
ax

. t
lo

uš
ťk

a
fil

m
u 

be
z

de
fe

kt
u

Obsah OH (na sušinu)

3.0%                       3.5%                       4.0%      4.5%
40µm

50µm

90µm

60µm

70µm

80µm

SM 6810w

VSM 6299w

LP 5239

VSM 2521w

 

11.07.2002

2K PUR – waterborne grades

0

20

40

60

80

100

120

140

LP 5239 VSM 2521w VSM 6299w SM 6810w

Tv
rd

os
tK

ön
ig

 [s
]

Nárůst tvrdosti: sušení 45 min/60 °C
Bílý email Macrynal + VPLS 2319 (OH:NCO 1:1,4)

1den

7dnů
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11.07.2002

2K PUR – vodné systémy

10

20

30

40

50

1 2 3 4 5 6 7 8

LP 5239
VSM 2521w
VSM 6299w
SM 6810w

Le
pi

vo
st

(1
0 

-5
0)

Nelepivost při pokojové teplotě
Bílý email Macrynal + VPLS 2319 (OH:NCO 1:1,4)

Čas [hod]

 

11.07.2002

2K PUR – vodné systémy

4,1%4,1%4,2%3,0%Obsah OH (na sušinu)

185 g/l190 g/l190 g/l175 g/lObsah VOC emailu

> 10 min9 min> 10 min5 minOdolnost xylenu (po 7dnech) 
1 min30s1 min< 30sOdolnost acetonu (po 7dnech)

8 hrs.6 hrs.4 hrs.3 hrs.Nelepivost (hod)

87µm55µm47µm69µmTloušťka filmu bez defektů

65“ / 106“92“ / 94“117“ / 121“58“ / 71“Tvrdost kyvadlem (45min 60 °C 
- 24h/7dní)

36“ / 78“44“ / 50“54“ / 62“26“ / 37“Tvrdost kyvadlem (pokojová
teplota: 24h/7dní)

SM 6810wVSM 
6299w

VSM 
2521wLP 5239

Bílý email Macrynal + VPLS 2319 (OH:NCO 1:1,4)

 

11.07.2002

Vlastnosti mezi VSM 2521w a  SM 6810w4,1%42%WAVSM 
6299w

Vysoká tloušťk filmu bez defektů, delší lepivost a 
zasychání než VSM 6299w4,1%42%WASM 6810w

Rychle zaychající, pro běžné průmyslové nátěry3,0%43%WA
LP 5239
(lab grade)

Vysoká tvrdost, rychlé zasychíné vysoká chemická
odolnost4,2%42% WABVSM 

2521w

Aplikační vlastnosti 
Obsah

OH  
(sušina)

SušinaMacrynal

Pojiva pro 2K PU vodné systémy

2K PUR – vodné systémy
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11.07.2002

Bílý email –startovací receptura část A

p.b.w. [g]

Comp. A: Macrynal VSM 6299w/42WA 49.30
Kronos 2160 28.10
Surfynol 104/50BG (wetting agent) 0.90
Additol VXW 6208 (dispersing agent)  3.20
Borchigel LW 44/50%H2O (thickener) 0.30
Additol XW 6503/10%MP (levelling agent)  0.60
Water (demin.) 3.80
disperse 20min, grind 30 min on bead mill
Lactimon WS (dispersing agent) 1.00
Borchigel LW 44/50%H2O (thickener) 0.30
Texanol 0.90
Dimethyl ethanolamine/10%H2O 0.90
Water (demin.) 10.70
homogenize 20min, let de-gas 24hrs. 100.00

 

11.07.2002

p.b.w. [g]

Comp. B: Bayhydur VPLS 2319 (HDI trimer) 16.50
Butyl glycolacetate 3.20
add to pack A by stirring, dissolve 10 min.
Dilute with H2O demin. to spray viscosity

Paint characteristics:
Spray viscosity (DIN 53211/23°C/6mm): 22s
Paint solids including pack B at spray viscosity: 55%
OH : NCO 1:1,4
Content of organic solvents: 7,2%
V.O.C.: 186g/l
Potlife: 2h
Pendulum hardness (König) after 7d RT (50µm): 78s
Tack free time at room temperature drying: 4h

Bílý email – startovací receptura část B

 

Viacryl SC 6812w / 43WA
pojivo pro dekorativní dřeva

Dipl.ing. Michael Gobec – CSS Austria
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Olejem modifikovaná
akrylátová disperze bez APEO

Modifikae nevysychavým
olejem

Není nutný sikativ

Řešení jak formulovat nízko VOC barvy s vynikajícími
aplikačními vlastnostmi

Viacryl SC 6812w/43WA 

 

open time:
~ 10min

leveling:
very good

yellowing
resistance:

good

MFT- paint:
0°C

Gloss:
20°= ~70%

Viacryl
SC 6812w

43WA

Viacryl SC 6812w/43WA - vlastnosti

 

T o p  c o a t ,  w h i t e ,  g lo s s y

V ia c ry l  S C  6 8 1 2 w  /  4 3 W A 6 6 ,7 5

A m m o n ia  /  2 5 % 0 ,2 0

P ig m e n t  p a s te * 2 9 ,1 0

A d d i to l  V X W  6 3 8 6 0 ,3 0

T a f i g e l  P U R  8 0 M ü n z in g  C h e m ie 0 ,7 5

B y k  3 4 6 B y k  C h e m ie 0 ,2 0

P ro p y le n g l y c o l 2 ,5 8

T in t  A y d  W D  2 0 1 8 D a n ie l  P ro d u c ts 0 ,0 2

T o t a l 1 0 0 ,0 0

P ig m e n t p a s t e *

D e i o n i z e d  w a te r 1 7 ,2 0

A d d i to l  V X W  6 2 0 8 3 ,6 0

P ro p y le n g l y c o l 1 ,7 0

A d d i to l  V X W  6 2 1 4 0 ,8 0

A d d i to l  V X W  4 9 7 3 1 ,9 0

K ro n o s  2 3 1 0 K r o n o s  T i t a n 6 9 ,4 0

T a f i g e l  P U R  8 0 M ü n z in g  C h e m ie 5 ,4 0

T o t a l 1 0 0 ,0 0

HW193 / 3
Základní parametry:

Sušina:    ca 54%
Viskozita :    180 mPas

nebo   100 KU
Pigment/pojivo:        0,7 / 1

pH: 8,5 - 9,5
Belepivost : ca 30 min
Bod vzplanutí:             >100 °C
Obsah VOC:                   70  g/l

Viacryl SC 6812w– bílý lesklý top coat
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GE BAYER SILICONES – MASONY WATER REPELENTS FOR 
CONSTRUCTIONS 

 

OMÍTKOVÉ EMULZE A IMPREGNACE NA VODNÉ BÁZI – GE BAYER 
SILICONES 

 
Michael Götschenberg 
GE Bayer Silicones GmBH, Leverkusen, Německo 
 

Omítkové impregnace

 

Baysilone impregnační prostředky a emulze ochrání budovy 
proti ničivým účinkům vody
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Omítkové nátěry založené na emulzích Baysilone

- mikroporézní dekorativní nátěry na omítky

umožňují vysokou propustnost vodní páry;

Použitím silikonu jsou vysoce vodoodpudivé

Baysilone impregnační činidla a emulze

Vodoodpudivé s vysokou propustností pro vodní páry 

– použití – omítky a stavební materiál; 

! zanechávají materiál opticky nezměněné, v původním 
vzhledu

 

Povrchový nátěr

zaplněné póry „nátěr“ vodoodpudivý

„zpevnění“ „impregnace“

 

Aplikace Vlastnosti

Nátěry povrchová úprava,
změna vzhledu substrátu –
pigmentované dekorativní nátěry,
žádná redukce kapilárního chování,
propustnost vodní páry závisí na 
daných podmínkách

Plnění pórů ( zpevnění ) ošetření pórů,
minimální změna vzhledu,
redukce kapilárních jevů,
potlačení zvětrávání,
nízká paropropustnost,
zpevnění substrátu,
problémy při mrazových cyklech

Impregnace kapilární chování,
nulová změna vzhledu,
vysoká redukce kapilární absorpce 
vody,
vysoká propustnost vodní páry,
nulové problémy při mrazových 
cyklech,
potlačení zvětrávání

Omítkové hydrofobizanty

Aplikace a vlastnosti
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Princip vodoodpudivosti
Siloxanový řetězec reaguje se silikátovým substrátem, 
vzniká trvalé spojení, alkylové skupiny chrání substrát 

jako deštník

 

Důležité vlastnosti

W24 / DIN EN 1062-3
[ kg*m-2*h0.5 ]

absorpce vody za 24 hodin

→ čím nižší číslo, tím lepší

SD / DIN EN ISO 7783-2
[ m ]

propustnost

→ čím menší hodnota, tím lepší

 

Omítkové nátěry založené na přísadách Baysilone
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Vlastnosti dobrých omítkových 
nátěrů

bezrozpouštědlové či s malým obsahem 
rozpouštědla

vodou ředitelné, nenarušující životní prostředí

vodoodpudivost

vysoká propustnost pro vodní páru

vysoká propustnost pro CO2

odolnost proti agresivním nečistotám 
v ovzduší

mikroporéznost

netermoplastické chování

zabraňuje růstu hub, řas a mechů

 

Emulzní nátěry Silikátové nátěry Silikonové nátěry
(silikon-akrylátové

nátěry)

Pojivo akryláty silikát draselný 
(draselné vodní

sklo)

akrylát/silikon

Vlastnosti filmu uzavřený mikroporézní mikroporézní

Absorpce vody nízká velmi vysoká nízká

Propustnost plynů
(vodní pára + CO2)

nízká velmi vysoká vysoká

Hlavní charakteristika různých omítkových nátěrů

 

Přísada Funkce Množství
Voda 189,0

Calgon N Smáčedlo 4,5

Pigmentverteiller A Disperzant 1,0

Bentone LT Zahušťovadlo 2,3

Preventol D 2 Fungicid 1,3

Agiton 280 Odpěňovač 1,9

Tronox R-KB-2 Pigment 124,4

Omyacarb extra CL Plnivo 193,8
Omyacarb 10 GU Plnivo 33,7

Mica GHL/CM Plnivo 23,0

Acronal 290 D Akrylátové pojivo 190,0

Baysilone Emulsion 3657 Silikonové pojivo                    
( vodoodpuzovač )

75,3

Wallocel 20 000 PV ( 2% roztok ) Zahušťovadlo 40,8

Diethanolamin Regulátor pH 9,8

Dowanol Pn BA Filmotvorné činidlo 9,2

1000,0

Silikonové omítkové barvy

Rámcová receptura ( RKB 1/1/3 )

Technické údaje
poměr silikon : akrylát 30 : 70
pH cca 8,8
W24 0,04 kg/m2h0,5

SD 0,05 m  



 532

 

Vlastnosti Baysilone Emulsion

pro silikonové nátěry

Emulze F 3657 Konkurence

Silikon/celý 
obsah plniva

10 % 30 % 50 % 10 % 30 % 50 % 10 % 30 % 50%

W24 0.11 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0,03 0,03 0,06

SD 0.2 0.05 0.04 0.17 0.05 0.03 0,42 0,25 0,12

Odolnost 
oděru *

1/ok 2/ok 2700 1/ok 3/ok 3400 2/ ok 1/ ok 2/ 
ok

4** 4

* - max. 10.000 cyklů, žádné skladování pod vodou

** - popis vody: 0 = čirý /  1 – mírně zakalená /  2 - zakalený /  3 – velmi zakalený /  4 - neprůhledný

 

Přísada Funkce Množství

Voda 100,0

Betolin V 30 Přísada 0,05 - 0,1

Celulóza Zahušťovadlo 0,05 - 0,1

Sapetin D 20 Diverzant 0,2

Betolin Quart 25 Stabilizátor (viskozity) 0,3

Tronox R-KB-5 Pigment 8,0 – 10,0

Defoamer DNE Odpěňovač 0,3

Omyacarb 5 GU Plnivo 15,0

Setacarb OG Plnivo 10,0

Plastorit 000 Plnivo 7,5

Acronal 290 D Akrylátové pojivo 9,5

Betolin P 35 Silikátové pojivo 20,0

Betolin A 11 Stabilizátor (viskozity) 1,0

Baysilone
emulze F

Silikonový
vodoodpuzovač

0,6 – 1,5

Disperzní silikátové omítkové nátěry

Rámcová receptura MGO 1/21

 

Baysilone - produkty pro fasádní nátěry

Produkt Typ a výhody

Základní nátěry

WA Vodní emulze silanu a siloxanu; vysoký stupeň penetrace, 
doporučováno především na neporézní substráty (beton)

LD Vodní siloxanová emulze; doporučována především na vysoce 
porézní materiály, hlavně na vápeno-pískové cihly

LO-N Rozlpuštědlový siloxan; pro univerzální použití

Pojiva

3657 Vodní bezrozpouštědlová emulze silikonové pryskyřice; vysoce 
efektivní řešení

3641 Vodní málorozppouštědlová emulze silikonové pryskyřice, 
standardní řešení

F Vodní bezrozpouštědlová emulze lineárního polysiloxanu; nejvíce 
prodávaný systém

Aditiva

F Vodní bezrozpouštědlová emulze lineárnhoí polysiloxanu; přísada 
především do silikátových barev

LD Vodní siloxanová emulze; viditelná tvorba kapek na povrchu 
impregnovaného materiálu
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Ochrana betonu

 

Vlastnosti optimální ochrany betonu

dobré hydrofobní vlastnosti

vynikající paropropustnost

dobrá odolnost proti alkáliím a slané
vodě

zlepšení odolnosti při mrazových 
cyklech

dobrá penetrace do hloubky,
trvanlivost

nulové změny vzhledu substrátu

 

Absorpce vody po expozici 24 hodin v %

Baysilone přípravky pro impregnace betonu

Cream WA ( 5,5% ) LF ( 5,5% ) nenatřený
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Výsledky testů nezávislé švédské instituce SP Sveriges Proving-och 
Forskningsinstitut

– Baysilone impregnační emulze WA
aplikace 200 g/m2

Absorpce vody v % po 70 dnech

referenční vz.    impregnace        max. množství

Propustnost vodní páry *103 s/m

referenční vz.    impregnace        max. množství

Absorpce chloridů v % po 56 dnech

referenční vz.    impregnace        max. množství

Odolnost proti mrznutí 56 dnech v kg/m2

referenční vz.    impregnace max. množství

Penetrace v mm

WA           min. množství max. množství  

Výsledky testů nezávislé švédské instituce SP Sveriges Provning-och 
Forskningnsinstitut

– Baysilone impregnační Cream TP 3803
aplikace 200 g/m2

Absorpce vody v % po 70 dnech

referenční vz.    impregnace       max. množství

Propustnost vodní páry *103 s/m

referenční vz.    impregnace     max. množství

Absorpce chlorovodíku v % po 56 dnech

referenční vz.    impregnace        max. množství

Odolnost proti mrznutí 56 dnech v kg/m2

referenční vz.    impregnace   max. množství

Penetrace v mm

Cream         min. množství max. množství  

Baysilone impregnační emulze WA jako hydrofobní přísada do betonu

Betonová přísada
- rámcová receptura MGO 1/10

hmot. 
množství

Cement 250,0

Písek 750,0

Baysilone emulze WA ( 60 % ) 1,8

1001,8

Absorpce vody po 24 hodinách :
Beton bez WA 1558 g/m2

Beton s WA 118 g/m2

Baysilone Impregnating Emulsion WA je velmi účinný 
vodoodpuzující přídavek k do betonové směsi
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Světle béžová RAL 
1001

Křišťálová šedá RAV 
7032

Smaragdová zelená
RAL 6001

LF 57,0 57,0 57

Isobutanol 6,6 6,6 6,6

Mastek 11,3 11,3 11,3

Vápencové plnivo 11,3 11,3 1,3

Bayertitan R-KB-2 9,2 10,1 0,8

Bayerferrox žlutý 415 2,0 0,7

Bayerferrox žlutý 930 0,5

Bayerferrox černý 318 0,1 0,3

Oxid chromitý zelený GN 0,2 10,0

Protiusazovací činidlo 2,5 2,5 2,5

100 100 100

Obsah sušiny 71,5 70,6 70,6

Pojivo/pigment+plnivo -
poměr

cca 1 : 1 

Baysilone impregnační činidlo LF - ochranný nátěr na beton

- GRB 6601

 

Produkt Typ a výhody

Impregnační činidla

LO-N Rozpouštědlový vysoce alkylovaný methylalkylsiloxan

WA Vodní emulze alkoxysilanu a alkylmethylsiloxanu; bezrozpouštědlová, vynikající skladovací stabilita (i 
naředěná forma)

Cream TP 3803 Vodní vysoce viskozní emulze;snadné nanášení, dobrá penetrace

LF kopolymer silikon/akrylát;oleofobní a hydrofobní chování

Nátěrová pojiva

LF kopolymer silikon/akrylát;oleofobní a hydrofobní chování

Přísada

WA Vodní emulze alkoxysilanu a alkylmethylsiloxanu; bezrozpouštědlová, vynikající skladovací stabilita (i 
naředěná forma), univerzální použití

Baysilone pro ochranu betonu

 

Baysilone - impregnační činidla a emulze
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Trendy :

Vývoj 

nové aplikace ( beton, pálené cihly, 
vápenec, atd. )

Vývoj umožněn použitím nové
generace vodou ředitelných produktů
(emulzí)

přechod od rozpouštědlových
k vodou ředitelným systémům

 

Vlastnosti impregnačních přísad :

§ dobré hydrofobní vlastnosti

§ vynikající propustnost pro vodní
páru

§ dobrá odolnost alkáliím

§ penetrace do hloubky a 
trvanlivost

§ nulové změny vzhledu substrátu

Tato fotografie ilustruje rozdíl mezi 
dvěma keramickými střešními taškami, z 
nichž jedna je je bez nátěru (horní) a 
druhá (dolní) je natřená emulzí LD ( 3% 
roztok).

Oba vzorky byly po 10 měsíců vystaveny  
účinkům povětrnosti  ( uloženy ve sklonu  
35°)

 

Důležité informace

Baysilone - impregnační činidla a přísady jsou dodávány jako 
koncentráty, a je tudíž nutné je pro danou aplikaci naředit

Produkt Obsah aktivní
složky ( % )

Rozpouštědlo Ředidlo

LO-N 100 -- Lakový benzín

LV-N 50 Xylen/butanol Lakový benzín

LF 60 Lakový benzín/butanol Lakový benzín

SO 30 Isobar G Lakový benzín

WA 60 Voda Voda

LD 35 Voda Voda

Cream TP 3803 40 Voda/Isobar G --
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Baysilone impregnační činidla

porovnání rozpouštědlového a vodného typu

Baysilone impregnační činidla LO-N a WA

obsah aktivní složky : cca 8 %

rozpouštědlo : LO-N – lakový benzín

WA – voda

absorpce po 24 hodinách v %

Moderní vodné Baysilone Emulze jsou minimálně stejně
účinné jako standartní rozpouštědlové systémy

_______  nenatřený

_______  LO-N

_______  WA

cement   cement malta keramické cihly keramické silik. cihly beton

omítka

 

nenatřený s LD ( 5% sušiny )

Baysilone impregnační emulze LD
je podle výsledku testů jediná silikonová emulze vhodná pro aplikaci na vápeno - pískové
materiály

W48

Doba sušení po aplikaci

nenatřený    5% LD        max.obsah LD
Nejdůležitější je kombinace snížení
absorpce vody a doby vysychání
(paropropustnost)

 

Technologie „JET EMULGACE “

Baysilone impregnační emulze se díky patentované technologii jet – emulgace vyznačují mimořádnou dobou 
životnosti.

Absorpce vody různých substrátu po impregnaci WA ( po 24 hodinách expozice )

beton cihla vápeno-silikátové
výrobky

nenatřený 7,1 13,2 11,6

čerstvá WA, ředění
1:10

0,7 0,3 0,7

WA ředěná před 
18 měsíci

0,5 0,3 1,5

Naše moderní emulgační postupy poskytují vynikající
skladovací stabilitu jak v dodávané, tak v naředěné formě
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Baysilone impregnační činidla a emulze jsou vhodné pro různé typy substrátů

Vysvětlivky :

Výborné

Dobré

Vhodné

Absorpce vody v % oproti nenatřenému povrchu

LO-
N 
5,5
%

LV-
N
5%

LF 
6%

LD 
4,5
%

WA 
5,5
%

TP3803 SK 
4%

∅

Umělý 
kámen

Vápen.omítka 4 4 3 7 3 3 4 100

Beton 9 20 4 14 7 4 7 100

Cihly 1 1 2 2 1 38 10 100

pískovec 7 18 18 14 5 3 32 100

Vlákno 
cement

21 22 28 34 16 25 35 100

LO-
N 
5,5
%

LF 
6%

WA 
5,5
%

TP3803 ∅

Přírod
ní
kámen

Jemnozrnný 
porézní
vápenec

13 27 6 66 100

Vodní emulze Baysilone Emulsion WA je nejuniverzálnější produkt 
 

Consumption in g/qm

LO-N
5,5%

LV-N
5%

LF
6%

LD
4,5%

WA
5,5%

TP3803 SK
4%

Umělý 
kámen

Vápen.omítka 450 400 400 540 500 150-400 400

Beton 160 150 250 190 200 150-400 200

Cihly 1100 900 1000 1500 1100 150-400 1100

Pískovec 210 200 200 340 300 150-400 250

Vláknocement

Přírodní
substráty

LO-N
8%

LF
10%

WA
7,5%

TP3803

Tuffaud 1840 2300 2900 190

Anstrud 225 210 450 140

Massagis 200 150 160 140

Baysilone impregnační činidla a emulze

Spotřeba velmi závisí na typu substrátu
 

Nové
Vodoodpuzující
ochrana proti 
znečištění

nenatřený

impregnace
Baysilone Emulsion WSR
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Vodoodpuzující ochrana proti znečištění

Dva novDva novéé materimateriáályly::

Baysilone Impregnant SO
30% roztok v Isoparu G

Baysilone Emulsion WSR
30% vodná emulze

HlavnHlavníí charakteristikycharakteristiky::

hydrofobní a olejofobní
vynikající ochrana proti vodě
výborná ochrana proti 

znečištění
paropropustnost
konkurenceschopná cena

Nové přípravky poskytují unikátní kombinaci ochrany proti vodě, 
ochrany proti znečištění a paropropustnosti

 

Impregnační činidlo SO

obr.Terracotta – 2 hodiny po znečištění a následném omytí tekoucí vodou   

SO nenatřený

Vysvětlivky :

1- rostlinný olej

2- strojní olej

3- vyjetý strojní olej

4- kečup

5- červené víno

6- káva

 

Concrete
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Baysilone Emulsion WSR
na betonu

Absorpce vody

Ochrana proti špinění

Nanesené nečistoty

nenatřený povrch

úprava pomocí
WSR

Skvrny po 5 hodinách;
očištěné vodou

nenatřený povrch

Úprava pomocí WSRNečistoty/ vysvětlivky:
Horní obr.,zleva doprava: rostl. olej, motorový olej, vyjetý 
motorový olej
Dolní obr.,zleva doprava: kečup, hořčice
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Baysilone Emulsion WSR
na Terracottě

Absorpce vody

Ochrana proti špinění

Nanesené
nečistoty

nenatřený
provrch

úprava pomocí
WSR

stained for 5 hours; 
cleaned with tab water

untreated

with WSRNečistoty/ vysvětlivky:
Horní obr.,zleva doprava: rostl. olej, motorový olej, vyjetý 
motorový olej
Dolní obr.,zleva doprava: kečup, hořčice

Terracotta
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Baysilone produkt Typ a výhody

rozpouštědlové produkty

LO-N Vysoce alkylovaný methyl alkyl siloxan pro univerzální použití

LV-N Silikonová pryskyřice; viditelný vznik kapek na impregnovaném povrchu

LF Kopolymer silikon/akrylát; vyvinut pro aplikace na beton, olejofobní a hydrofobní
chování

SO Směs silikonového a fluoro- polymeru, voděodolný, odolnost proti vzniku skvrn; 
hydrofobní a olejofobní

vodouředitelné produkty

LD Vodní emulze alkylmethylsiloxanu; na vápeno-pískové cihly/vápeno-silikátové
výrobky

WA Vodná emulze alkoxysilanu a alkylmethylsiloxanu; bezrozpouštědlová, vynikající
skladovací stabilita (i naředěná forma)

Cream TP 3803 Vodní vysoce viskózní emulze alkoxysiloxanu, velmi dobrá penetrace, částečně
použitelný na hutné povrchy jako beton

WO Směs silikonového a fluoro- polymeru; odolnost proti vzniku skvrn; hydrofobní a 
olejofobní

Baysilone impregnační prostředky a emulze

 

Shrnutí
Velmi dobré výsledky a cenově dostupné silikonové omítkové nátěry 

získáme při použití Baysilone emulze 3657 a F

Baysilone impregnační emulze WA je výjimečný vodou ředitelný produkt

Baysilone Cream poskytuje roztok použitelný na všechny substráty, 
hlavně na beton

Díky technologii jet-emulgace se emulze vyznačují mimořádnou dobou 
životnosti jak v dodávané, tak naředěné formě

Nové produkty Baysilone WO/SO nabízí unikátní kombinaci hydrofobních 
vlastností a odolnosti proti vzniku skvrn
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STRUCTURE ADDITIVES IN INDUSTRIAL COATINGS 
 

STRUKTURNÍ ADITIVA PRO PRŮMYSLOVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY 
 

Edward John Sutcliffe 
DYNEA ASA 
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Antikorozní pigmenty 
Fosforečnan

Chroman

Pasty z chromanů 

Fosforečnan zinečnatý 
Fosforečnan chromitý  
Fosforečnan zinečnatovápenatý 
Polyfosforečnan zinečnatohlinitý 
Fosfomolybdenan zinečnatý 
Org. mod. fosforečnan zinečnatý 
Org. mod. fosforečnan zinečnatý 

Chroman strontnatý 
   
Chroman zinečnatý 
Tetraoxychroman zinečnatý 
Chroman barnatý 

Bezprašná řešení pro chromanové pigmenty 
Bezpojivové systémy ve vodě, xylenu nebo rozp. naphtha 
S běžnými aditivy v lakařském průmyslu 

Barevné pigmenty 
Vanadičnan bismutitý PY 

Chromová žluť PY 34, Molybdenová Oranž PR 

Modrý Ultramarín PB 25, PV 

Zelený oxid chromitý PG 

Netoxický, tepelně a vodě odolný, výborná krycí síla 
Barevný odstín od nazelenalé po načervenalou žluť 
Duropal® LSF pro lakařský průmysl 
Duropal® KSF pro průmysl plastů 
Duropal® série 6000, 100% anorganický 

Standardní pigmenty ve všech žlutých a červených odstínech 

Netoxický, stabilní a bezpečný pro všechny aplikace 
Ve všech odstínech dostupných v ultramarínové oblasti 

Habitint
Pigmentové pasty pro průmyslové podlahy a plasty 

Obchodní produkty 
Ashland Südchemie Kernfest – vodou ředitelné alkydy 

Rockwood Clay Additives – rheologicka additiva 

Velký sortiment Organických  pigmentů 

Habicor® ZP 3850  
Habicor® CP 4295  
Habicor® ZC  
Habicor® ZA  
Habicor® ZM  
Habicor® ZO  
Habicor® ZN 

Habicor® SR AT  
Habicor® SR ATD  
Habicor® ZPC 2266 AT  
Habicor® ZTC AT  
Habicor® BA AT 
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I n o r g a n i 

P i g m e n t 

W o r l d w i d 

H A B I C H GmbH 
Weitenegg 5 

A-3652 Leiben – Weitenegg, 
Rakousko 

tel.: +43 2752 71472 
fax: +43 2752 71418 

e-mail: habich@habich.com 
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KERAMICKÁ MLECÍ MÉDIA 

ER 120 A/S (=SAZ), ERMIL, ZIRSTAR, ZIRMIL, RIMAX 

• mlecí kuličky na bázi zirkonu používané v perlových mlýnech pro mokré 
mikromletí a dispergaci v průmyslu barev a laků, agrochemii, kosmetice, 
mletí minerálních plniv, magnetických nátěrů, pigmentů, aj. 

• vyznačují se vysokou specifickou váhou, tvrdostí, homogenností, hladkým 
povrchem a odolností proti otěru, zároveň i nízkou abrasivitou vůči mlecímu 
zařízení 

• výrazně zvyšují produktivitu mletí při snížení nákladů v přepočtu na jednotku 
produkce 

• další zvýšení efektivnosti mletí umožňují mlecí média s obsahem Ytria 
(Zirstar, Zirmil) 

• kromě médií vyráběných metodou elektrotavení nabízíme též sintrované 
kuličky (Rimax) 

 

KOŠOVÉ PERLOVÉ MLÝNY 

TURBOMILL RV 3 

• mlýn nové generace s revoluční změnou konstrukce koše (shora i zespoda 
uzavřený rotující prstenec perforovaný pouze z boků se statorem uvnitř 
koše) využívající odstředivé síly  

• vyznačuje se zvýšenou účinností a efektivností mletí v kratším čase  
• umožňuje mletí i produktů s vysokou viskozitou a tvrdých pigmentů 
• nižší množství mlecího média potřebného na jednu náplň koše ve srovnání 

s tradičními košovými mlýny 
• mimořádně snadné čištění bez nutnosti vyjmutí mlecího média z koše při 

nízké spotřebě čistících prostředků umožňující rychlou změnu vyráběného 
produktu 

• naprosto jednoduchá instalace, obsluha i údržba 
• elektronické řízení chodu, úprava do výbušného prostředí 

                               Distribuce pro Českou a Slovenskou Republiku: 

R E F R A M A T   a. s. 

Kloboukova 33, 148 00 PRAHA 4 

tel: 271736960,  fax: 271734566 

e-mail: reframat@reframat.cz;  http://www.reframat.cz   



Vyrábíme a prodáváme prvotřídní organické pig-
menty a barviva. Exportujeme do 54 zemí celého 
světa. Poskytujeme kompletní zákaznický servis.

VERSAL® - široký sortiment práškových pigmentů
VERSANYL® - pigmentové preparace převážně 
pro výrobu nátěrových hmot

Pro tiskařský a barvářský průmysl produkujeme 
deriváty přírodní nitrocelulózy, vhodné jako suroviny 
především pro výrobu barev a laků. Exportujeme 
do více než 25 zemí světa, na evropském trhu 
jsme třetím největším výrobcem. Součástí dodávky 
nitrocelulózy mohou být i dva druhy rozpouštědel 
esterového typu.

www.synthesia.cz

satkyA5.indd   1satkyA5.indd   1 22.3.2006   15:03:5522.3.2006   15:03:55
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Odtrhový přístroj COMTEST® 

OP4  
s automatickým řízením 

zatěžovací síly 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poskytuje maximální uživatelský 
komfort. Je určený především pro 
častá a přesná měření v laboratoři. 
 
 automatické provedení zkoušky 

s regulací nárůstu zatěžovací síly 
 měrným členem je teplotně 

kompenzovaný tenzometrický 
snímač síly 

 rozsah až 45 MPa na zkušebním 
terči o průměru 20mm 

 přesnost ±1 % 
 malá hmotnost zatěžovací 

jednotky (4,25 kg) 
 uchování výsledků 100 měření 

v paměti 
 možnost přenesení výsledků 

zkoušek na počítač (sériový port 
RS232) 

 
 

Odtrhový přístroj COMTEST® 
OP1 
 
Přesný a snadno ovladatelný 
odtrhový přístroj.  
Vhodný pro kontrolní měření 
přilnavosti povrchových úprav 
v terénu i v laboratoři. 
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 ukazuje napětí na zkušebním tělísku 
(terči ) o průměru 20mm podle normy  
ČSN EN 4624 (rozsah 19,99 MPa, 

rozlišení 0,01 MPa) 
 nabízíme také zkušební terče o 

průměru 50 mm 
 přesnost ± 2,5 % z naměřené hodnoty 
 lehce přenosný - hmotnost 2,5 kg 
 napájení 9voltová baterie – typ 6F22, 

kapacita vystačí nejméně na 100 
zkoušek 

 ke každému přístroji dodáváme 
Kalibrační list vydaný Českým 
metrologickým institutem 

 
 
Informace o dalších odtrhových 
přístrojích (OP2, OP3) naleznete na 
www.coming.cz  
nebo na hotline 603 817 345. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrábí a dodává: COMING Plus, a.s. 
Nad Kamínkou 1267, 156 00 Praha 5 
tel 257 921 614   fax 257 921 742 
e-mail: office@coming.cz 
 



xx 
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                               Brenntag CR s.r.o.  
Mezi Úvozy 1850, Praha 9, 193 00 

Telefon :  +420 283 096 111,   Fax : 281 920 837 
 
 
Nabízí široký sortiment surovin pro výrobu 
nátěrových hmot, barev a laků: 
 

 rozpouštědla   
 pojiva  
 pigmenty 
 biocidy 
 zahušťovadla  
 plnidla 
 sítovadla 
 dispergátory 
 silikony 
 zpomalovače hoření 
 aditiva  

 
 
Zveme vás na prezentaci firmy Brenntag CR s.r.o. formou 
výstavy a posteru dne 22. – 24. května 2006  v Junior centru 
Seč. 
XXXVII. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách 
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DOVOZCE ZKUŠEBNÍCH A TESTOVACÍCH P�ÍSTROJ� 
 

 

 
 
M��ení lesku 

• Geometrie 20°, 60°, 85° 
• Autokalibrace 
• Integrovaný kalibra�ní 

standard 
 

 

 
 

M��ení barevného odstínu 
• Geometrie 45/0,      

Geometrie d8 
• Integrovaný leskom�r 60° 
• LED sv�telný zdroj 

 
 

 
 
M��ení pomeran�ovitosti 

• Pro rovné i zak�ivené povrchy 
• Databázový SW pro analýzu 

nam��ených dat 
• Nov� i pro pololesklé povrchy  

 

Fyzikální vlastnosti  
• M�ížková zkouška 
• Viskozní pohárky 
• Tvrdost barev 
• Hloubení, Impact test

Výhradní zastoupení pro �R a SR: 
 
LABIMEX, s.r.o  BYK-Gardner GmbH 
Na Zámecké 11, CZ - 14000  Praha 4   Lausitzer Strasse 8 
Telefon: 241 740 119, 241 740 120   D – 82538  Geretsried
Fax:        241 740 138     GERMANY 
Email:    labimex@labimex.cz    Web: www.bykgardner.com 
Web:     www.labimex.cz
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USE AND BENEFITS OF HYPERDISPERSANTS IN COATINGS 
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POLYMERIC HYPERDISPERSANTS ARE WIDELY USED BY PAINT
FORMULATORS TO ACHIEVE SPECIFIC BENEFITS IN COATINGS

THIS PAPER OUTLINES

- THE TYPICAL DESIGN OF HYPERDISPERSANTS

- THE MECHANISM BY WHICH THEY FUNCTION

- THE SYNERGIST TECHNOLOGY USED TO IMPROVE THE PERFORMANCE
OF HYPERDISPERSANTS

- THE OPTIMISATION OF THE HYPERDISPERSANT IN THE DISPERSION

- THE SPECIFIC BENEFITS ACHIEVED USING HYPERDISPERSANTS
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THE DISPERSION PROCESSTHE DISPERSION PROCESS

(PRE-MIXING)

(ACHIEVED BY MECHANICAL MEANS)

TO OVERCOME VAN Der WAALS ATTRACTIVE FORCES

3 STAGES

THESE 3 STAGES CAN BE IMPROVED BY THE USE OF EFFECTIVE

WETTING OF PARTICLES

SEPARATION OF PARTICLES

STABILISATION OF PARTICLES

DISPERSING/STABILISING AGENTS
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STABILISATION MECHANISMS FOR NON AQUEOUS MEDIASTABILISATION MECHANISMS FOR NON AQUEOUS MEDIA

CHAINS PREFER FAVOURED STATE.... FREE
THEREFORE SEPARATION OCCURS

MEDIUM

STABILISING
COMPOUND

IN ORGANIC MEDIA THE PROMINANT STABILISATION MECHANISM IS

STERIC STABILISATION
BASED ON ADSORPTION OF POLYMERIC MATERIALS

TO PIGMENT SURFACES TO OVERCOME VAN Der WAALS FORCES

TWO EXPLANATIONS ARE OFFERED:

MEDIUM IS COMPRESSED OUT
OSMOTIC PRESSURE INCREASES

MEDIUM IS FORCED BACK BETWEEN PARTICLES

LOSS OF FREEDOM OF CHAINS IS DISFAVOURED STATE

OSMOTIC REPULSION

ENTROPIC REPULSION
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ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR STERIC STABILISATIONESSENTIAL REQUIREMENTS FOR STERIC STABILISATION

FOR PARTICLES IN THE RANGE 0.1 - -10 MICRONS
5-10 NANOMETERS IS SUFFICIENT

TOO LONG    - CAN FOLD BACK AND COMPRESS STERIC BARRIER
TOO SHORT - WILL NOT OVERCOME VAN Der WAALS FORCES

THE CORRECT LENGTH OF STERICALLY FREE CHAINS IS MOST IMPORTANT

MUST BE ABLE TO ADJUST CHEMISTRY OF CHAINS FOR MOST EFFECTIVE 
SOLUBILITY IN DIFFERENT SOLVENTS

i.e.   AS POLARITY OF SOLVENT INCREASES
POLARITY OF CHAINS MUST INCREASE

4.   MUST BE COMPATIBLE WITH RESIN AFTER SOLVENT HAS EVAPORATED

3.   GOOD SOLUBILITY

2.   OPTIMUM CHAIN LENGTH

1.   STRONG ADSORPTION OF STABILIZING MATERIAL TO PIGMENT SURFACE
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SOLUBILITY OF HYPERDISPERSANTSSOLUBILITY OF HYPERDISPERSANTS
INFLUENCE OF SOLVENT SOLUBILITYFIRST RECOMMENDATION NOT RECOMMENDED

(HIGHLY SOLUBLE)

RECOMMENDED (SOLUBLE) INSOLUBLE

  
3000 
17000 
16000 

 
53095 

 
13940 
 

 
13240 

 
28000 

 
24000 
26000 
36000 

 
34750 
31845 
32500 

 
38500

 
20000
 

 
54000 

27000 
43000 
40000 
44000 

 
ALIPHATIC 
 

           

 
AROMATIC 
 

           

 
ESTERS 
 

           

 
KETONES 
 

           

 
ALCOHOL 
 

           

 
WATER 
 

           

 

 

A NUMBER OF HYPERDISPERSANTS ARE REQUIRED TO SATISFY FULL RANGE OF SOLVENTS
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DIFFERENT TYPES OF DISPERSANT WHICH ARE AVAILABLEDIFFERENT TYPES OF DISPERSANT WHICH ARE AVAILABLE

POLYMER WITH TERMINAL
FUNCTIONAL GROUPS

ABA BLOCK COPOLYMER

POLYMER WITH FUNCTIONAL
GROUPS EITHER END

RANDOM COPOLYMER

BAB BLOCK COPOLYMER

"COMB" COPOLYMER
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TYPES OF HYPERDISPERSANTSTYPES OF HYPERDISPERSANTS

MEDIUM

POLYMERIC
CHAIN

ANCHOR
GROUP

SOLUBLE VISCOUS LIQUIDS / WAXY SOLIDS

THE SIMPLEST TYPES 
HAVE A SINGLE ANCHOR / 

SINGLE CHAIN CONFIGURATION

THESE DISPERSANTS ARE SUITABLE FOR INORGANIC PIGMENTS
WHERE THE SURFACE OF THE PIGMENT IS GENERALLY MORE POLAR

THE DISPERSANTS CAN BE SUCCESSFULLY USED ON ORGANIC
PIGMENTS IN COMBINATION WITH SYNERGISTS
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TYPES OF HYPERDISPERSANTSTYPES OF HYPERDISPERSANTS

A MORE COMPLEX CONFIGURATION 
MULTIPLE ANCHOR/MULTIPLE 

CHAIN POLYMERIC HYPERDISPERSANTS 
ARE AVAILABLE

EXTRA CHAINS ALSO GIVES BETTER STABILISATION

MEDIUM

POLYMERIC
CHAINS

ANCHOR (FUNCTIONAL)
GROUPS

USE SUCCESSFULLY ON BOTH ORGANIC AND INORGANIC PIGMENTS

CATIONIC FUNCTIONAL TYPES ARE GENERALLY MOST SUITABLE
FOR ORGANIC PIGMENTS

ANIONIC FUNCTIONAL TYPES ARE GENERALLY MOST SUITABLE FOR
INORGANIC PIGMENTS
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SYNERGISTSSYNERGISTS

SYNERGISTS ARE USED ON VERY NON - POLAR PIGMENTS TO ENHANCE THE ATTACHMENT 
THE OF POLYMERIC HYPERDISPERSANT BY FORMING A “BRIDGE” BETWEEN THE PIGMENT 
AND THE STABILISING POLYMERIC SOLSPERSE

INSOLUBLE COLOURED POWDERS DERIVED FROM PIGMENT CHEMISTRY ATTACH TO
PIGMENTS BY VAN Der WALLS ATTRACTION

BLUE SYNERGISTS

SOLSPERSE 5000
SOLSPERSE 12000 (MORE POLAR)

FOR BLUE, GREEN & BLACK PIGMENTS

YELLOW SYNERGISTS

SOLSPERSE 22000

FOR YELLOW, ORANGE & RED
ORGANIC PIGMENTS
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SYNERGISTSSYNERGISTS
PRE-MIX

PIGMENT
AGGREGATE

PIGMENTARY SYNERGIST

AT PRE-MIX STAGE LARGE INSOLUBLE SYNERGIST PARTICLES ARE INACTIVE
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SYNERGISTSSYNERGISTS
MILLING

SYNERGIST ‘CLOUD’
SOLSPERSE
POLYMERIC
DISPERSANT

PIGMENT PARTICLE

THE EFFECT OF MILLING CAUSES SYNERGIST PARTICLE TO DECREASE IN SIZE
SOLUBILITY OF SYNERGIST INCREASES
SYNERGIST ‘CLOUD’ FORMS AROUND THE PARTICLES
POLYMERIC DISPERSANT ANCHORING EFFICIENCY IS IMPROVED
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EFFECT OF DOSAGE ON STERIC STABILISATION

TOO LITTLE AGENT
ONLY PARTIAL COVERAGE

LIMITED PERFORMANCE

CORRECT DOSAGE

MAXIMUM PIGMENT
MAXIMUM STABILITY

TOO MUCH AGENT
LAYER COLLAPSES

LIMITED PERFORMANCE

OPTIMISATION OF THE HYPERDISPERSANT IN THE FORMULATIONOPTIMISATION OF THE HYPERDISPERSANT IN THE FORMULATION
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PRACTICAL DEMONSTRATION OF DOSAGE OPTIMISATIONPRACTICAL DEMONSTRATION OF DOSAGE OPTIMISATION

e.g. MONOLITE VIOLET 4R / STOVING PAINT

OPTIMUM DOSAGE = 14% AOWP

% DISPERSANT ON WEIGHT OF THE PIGMENT

D STRENGTH

+15%

MILLBASE
VISCOSITY

(POISE)

D FLOCC

+10%

+5%

1.4

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

APPROX 14 %

6 12 18

1.5

2.5

3.5

MILLBASES CONTROL SOLSPERSE
MONOLITE VIOLET 4 R
20% RESIN SOLUTION
10% RESIN SOLUTION

SOLSPERSE 24000
STRENGTH

FLOCCULATION
GLOSS

17.5
82.5

--
--

CONTROL
3.2

79%

25.0
--

71.5
3.5

15%
1.5

85%
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BENEFITS OF USING HYPERDISPERSANTSBENEFITS OF USING HYPERDISPERSANTS

FOR THE COATINGS FORMULATORFOR THE COATINGS FORMULATOR
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REDUCTION OF MILLBASE VISCOSITY AND INCREASED REDUCTION OF MILLBASE VISCOSITY AND INCREASED 
PIGMENT CONCENTRATION IN THE MILLBASEPIGMENT CONCENTRATION IN THE MILLBASE

TYPICAL PHTHALOCYANINE BLUE MILLBASES
IN A 20% RESIN-SOLIDS SOLVENT-BASED GRINDING MEDIUM

VI
SC

O
SI

TY
 (P

O
IS

E)

SHEAR RATE (sec-1) 

10
2

10
1

101 102 103 10
4

100

10
-1

NO HYPERDISPERSANTS - 20 % PIGMENT

HYPERDISPERSANT - 35 % PIGMENT

HYPERDISPERSANT - 30 % PIGMENT
HYPERDISPERSANT - 25 % PIGMENT
HYPERDISPERSANT - 20 % PIGMENT
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EFFECT OF HYPERDISPERSANTS ON PRODUCTION CAPACITYEFFECT OF HYPERDISPERSANTS ON PRODUCTION CAPACITY

PRODUCED FROM GIVEN WEIGHT OF MILLBASE
HIGHER PIGMENT CONTENT IN MILLBASE MEANS MORE PAINT OR INK CAN BE

CONVENTIONAL HYPERDISPERSANT

20% RESIN-SOLIDS
SOLUTION20% RESIN-SOLIDS

SOLUTION

49.2%
SOLVENT

16%
RESIN

20%
PIGMENT

12.3%
RESIN

35%
PIGMENT

100

100

84

152

216
438

MILLBASE

RESINTOTAL PAINT/INK
TOTAL PAINT/INKPIGMENT CONTENT

P:B PIGMENT CONTENT
P:B

400
7005%

0.2:1 5%
0.2:1SOLVENT

EQUAL PARTS OF ABOVE MILLBASES WILL PRODUCE DIFFERENT AMOUNTS OF FINISHED PAINT

MILLBASES 
64%

SOLVENT

SOLSPERSE 3.5%
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EFFECT OF HYPERDISPERSANTS ON RATEEFFECT OF HYPERDISPERSANTS ON RATE
OF STRENGTH DEVELOPMENTOF STRENGTH DEVELOPMENT

MONOLITE BLUE 3R IN STOVING ENAMEL

IN ADDITION TO FASTER RATE OF STRENGTH DEVELOPMENT
THE ULTIMATE COLOUR STRENGTH IS ALSO HIGHER

TI
N

C
TO

R
IA

L 
ST

R
EN

G
TH

 %

MILLING TIME (min)

120

100

80

60

40

20

10 20 30 40 500
0

SOLSPERSE

CONTROL

MONOLITE BLUE 3R
20% RESIN SOLUTION
SOLSPERSE 32500
SOLSPERSE 5000

CONTROL
15
85
---
---

HYPERDISPERSANT
30

65.5
9.0
0.9
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FASTER DISPERSION TIMESFASTER DISPERSION TIMES

CONVENTIONAL

ENERGY ENERGY

WITH HYPERDISPERSANT

SHORTER DISPERSION TIMES MEAN: LESS MACHINERY WEAR
LOWER ENERGY CONSUMPTION
LOWER LABOUR/FIXED COSTS

PARTICLES ARE NOT STABLE

PERIODS OF TIME

PARTICLES ARE STABILISED
NO RE-AGGREGATION
MUCH SHORTER DISPERSION CYCLE

ENERGY ENERGY
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EFFECT OF HYPERDISPERSANTS ON RATE OF EFFECT OF HYPERDISPERSANTS ON RATE OF 
TRANSPARENCY DEVELOPMENTTRANSPARENCY DEVELOPMENT

IN ADDITION TO FASTER TRANSPARENCY 
ULTIMATE TRANSPARENCY IS ALSO GREATER DEVELOPMENT

45

30 60 90 120 150

40

35

30

25

20

15

10

"ACCEPTABLE"
TRANSPARENCY

MILLING TIME (mins)

CONTRAST
RATIO

(%)
CONVENTIONAL

SOLSPERSE

SICOTRANS Yellow L1916 IN WOOD LAQUER
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IMPROVED COLOUR / WHITE SEPARATIONIMPROVED COLOUR / WHITE SEPARATION
(FLOCCULATION) RESISTANCE(FLOCCULATION) RESISTANCE

HYPERDISPERSANTS WILL REDUCE COLOUR / WHITE SEPARATION ISSUES OPTIMUM
RESULTS ARE ACHIEVED WHEN THE SURFACE OF BOTH PIGMENTS ARE PROTECTED

EXAMPLE

POLYURETHANE / MF COIL COATING
SOLVENTS : DBE / MPA / SOLVESSO 100

DELTA E BETWEEN APPLIED AND FINGER RUBBED PORTIONS OF THE COATING 
MEASURED ON A SPECTROMETER

0.4020.840%(% AOWP)(SPECIAL BLACK 5)

0.40.70.535%32600TINTERS

0.61.11.230%SOLSPERSEBLACK

2.0%1.5%1.25%DOSAGE

SOLSPERSE 32600 (% AOWP)

WHITE TINTERS (TIPURE R960)

% AOWP = % ACTIVE DISPERSANT ON THE WEIGHT OF PIGMENT

THE BEST COMBINATION PROVED TO BE A COMBINATION OF:

SPECIAL BLACK 5  - 40%  SOLSPERSE 32600 ON WEIGHT OF PIGMENT
TIPURE R90            1.5% SOLSPERSE 32600 ON WEIGHT OF PIGMENT
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EFFECT OF HYPERDISPERSANTS ON GLOSSEFFECT OF HYPERDISPERSANTS ON GLOSS

FOR MOST GLOSS PAINTS PIGMENT PARTICLES GREATER THAN 5 MICRONS
ARE GENERALLY CONSIDERED UNACCEPTABLE

3 MICRONS IS THE UPPER LIMITFOR HIGH QUALITY FINISHES

HYPERDISPERSANTS WILL REDUCE PARTICLE SIZE DIRECTLY THROUGH 
ITS WETTING ABILITY AND ALSO PREVENT LARGE PARTICLES 

FROM FORMING DUE TO FLOCCULATION

BP 1300
FW200
DPP RED BO
KRONOS 2310

CONTROL
82.5
79.8
57.2
94.2

SOLSPERSE
93.0
95.6
69.0

122.0

CONTROL
414
400
573
212

SOLSPERSE
128

68
371
157

20O GLOSS 20O HAZE
POLYESTER/MF STOVING PAINTS

THEREFORE GLOSS IS IMPROVED
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BENEFITS OF SYNERGISTSBENEFITS OF SYNERGISTS

DISPERSION  OF TRANSPARENT DPP RED PIGMENT IN POLYESTER RESINDISPERSION  OF TRANSPARENT DPP RED PIGMENT IN POLYESTER RESIN

0

2

4

6

8

10

0.05 0.1 0.2 0.5 1 2

MILLBASE VISCOSITY

POLYMERIC DISPERSANT ALONE

POLYMERIC DISPERSANT/SYNERGIST (9/1 RATIO)

POLYMERIC DISPERSANT/SYNERGIST (4/1 RATIO)

VISCOSITY
(Pas)

SHEAR RATE (SEC-1)
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BENEFITS OF SYNERGISTSBENEFITS OF SYNERGISTS

IMPROVED JETNESS IN AUTOMOTIVE BLACK COATINGSIMPROVED JETNESS IN AUTOMOTIVE BLACK COATINGS

-- ELIMINATION OF ELIMINATION OF ‘‘BROWN UNDERTONEBROWN UNDERTONE’’ UNDER HALOGEN LIGHTUNDER HALOGEN LIGHT

SOLSPERSE 32500                                    COMPETITOR

CONTROL (NO DISPERSANT) SOLSPERS 32500 + ‘SYNERGIST
SOLSPERSE 5000
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EFFECT OF SOLSPERSE ON VOCEFFECT OF SOLSPERSE ON VOC

VISCOSITY OF ANY PAINT IS INFLUENCED BY CONTRIBUTIONS FROM:
SOLVENT  - RESIN  - PIGMENT

IN HIGH-SOLIDS PAINT THE SOLVENT & RESIN HAVE LESS INFLUENCE ON
VISCOSITY THAN IN MEDIUM-SOLIDS PAINT

1. LESS SOLVENT IS PRESENT (BY DEFINITION)

2.     RESINS ARE LOWER VISCOSITY / LOWER MOLECULAR WEIGHT

THEREFORE THE PIGMENTS INFLUENCE ON VISCOSITY BECOMES GREATER

HYPERDISPERSANTS WILL REDUCE THE PIGMENTS CONTRIBUTION TO
VISCOSITY BY REDUCING INTER-PARTICLE ATTRACTIONS

THEREFORE SOLSPERSE PAINTS HAVE LOWER VISCOSITY AND LESS NEED
FOR SOLVENT(S) TO ACHIEVE A GIVEN APPLICATION VISCOSITY

VOC IS REDUCED
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HIGH HIGH –– SOLIDS / LOW VOC PAINTSOLIDS / LOW VOC PAINT

6.0 FW200

73.7

CARGILL
5776

20 MAK

13.1  CARGILL
24.4  CYMEL 303

MAK 47.8
1.50 LEVELLING AGENT
0.94 CURING AGENT

14.6 FW 200

62.4 MAK

8.4 CARGILL

14.6 HYPERDISPERSANT

203.1  CARGILL
61.3    CYMEL 303

46.3 MAK
3.7   LEVELLING AGENT
2.5   CURING AGENT

MILLBASE

LETDOWN
+

VISCOSITY
ADJUSTMENT

TOTAL PAINT 187.4 416.9
TOTAL SOLVENT 36% 26%
VOC (lbs/us gallon) 3.7 3.0

VISCOSITY

PE : MF

PIGMENT : BINDER

% PIGMENT

20 secs (Zahn 4)

3.45 : 13.56 : 1

0.05 : 1

3.50%3.19%

HYPERDISPERSANTCONTROL
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SUMMARYSUMMARY

HYPERDISPERSANTS OFFER SPECIFIC BENEFITS
TO THE MODERN PAINT PRODUCER

HYPERDISPERSANTS CAN HAVE A POSITIVE EFFECT 
ON PRODUCTIVITY, QUALITY AND FORMULATION
FLEXIBILITY AND WILL ASSIST THE PAINT FORMULATOR
MEET FUTURE TECHNOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL
CHALLENGES
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