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KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ NA ČESKÉM TRHU NÁTĚROVÝCH HMOT 
 

THE COMPETITIVE ENVIRONMENT ON CZECH COATINGS MARKET  
 
Jan Bandžucha, Igor Ferenčíkb 
aBarvy a laky Hostivař, a.s., bSYNPO Pardubice, a.s., Česká republika 

 
Summary 

This paper describes situation in the Czech coating market, mainly imports 
of the coatings. Authors performed analysis of import of coatings into the 
Czech Republic. There are described new trends in the both deco and 
industrial paint. Discussion about roles of marketing and possibilities to 
develop new products in the lacquer industry. 
Key words: Coatings, import, market, marketing 
 

 
Vlastnické vztahy 

V několika posledních letech proběhly změny vlastnických vztahů u dvou 

velkých tuzemských firem. Firmu HOB Prima Břasy převzal nadnárodní koncern, 

původem z Holandska, Sigma Kalon a společnost Balakom zakoupil koncern AKZO 

Nobel. Tato transakce byla doprovázena i změnou názvu firmy. Takže od 1.1. nese 

firma název Akzo Nobel Coatings CZ. V ostatních případech, až na dvě malé firmy je 

kapitál u výrobců NH, pokud je nám známo, český.  

 V oblasti obchodních firem je situace poměrně složitá. V minulosti v této 

oblasti probíhal bouřlivý vývoj a i  v současnosti a budoucnosti lze očekávat další 

změny. 

 Velkoobchodní síť je v ČR tvořena zejména následujícími společnostmi: 

• Triga s partnerskou sítí Dům barev (Sigma Kalon) 

• Barvy a laky Hostivař s partnerskou sítí Kouzlo barev a Ráj barev 

• PanterColor/Colorlak – obchodní spojení s tendencí vytvoření partnerské sítě Svět 

profi barev 

• AKZO-NOBEL CZ – nově se tvořící obchodní struktura s partnerskou distribucí 

Sefra 
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Mimo výše uvedených firem, které jsou svázány s tuzemskými a zahraničními 

výrobci, existuje řada tuzemských firem zabývajících se zastoupením konkrétních 

zahraničních výrobců a dále řada nezávislých menších velkoobchodních firem, které 

mají ve svém portfoliu široký sortiment vždy od několika tuzemských i zahraničních 

výrobců. 

Podle Sedlmayera (Spekrum, 2007, č.1) si první dva výše uvedené 

velkobchodní celky vytyčily za cíl rozdělení a ovládnutí maloobchodního trhu 

s dekorativními nátěrovými hmotami s možností rozhodovat o pozici ostatních 

dodavatelů na trhu. 

Dovoz nátěrových hmot do České republiky 

 Dovoz nátěrových hmot dlouhodobě a relativně stabilně, jak dokládá obr. 1, 

roste. A to když uvažujeme jak „klasické“ nátěrové hmoty, tak hmoty používané ve 

stavebnictví (CN 321490). Na nárůstu dovozu těchto hmot lze doložit, že většina 

růstu spotřeby tzv. „stavební chemie“ je sanována z dovozu. 

Obr. 1 Dovoz NH do ČR v letech 1999 až 2006
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Přitom je vidět, jak dokládá obr. 2, pokles průměrných cen dovážených nátěrových 

hmot. Tento pokles není zaviněn pouze poklesem cen v oblasti „stavební chemie“, 

ale je všeobecný. Zčásti ho lze vysvětlit dlouhodobým posilováním české koruny vůči 

euru. 
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Obr. 2 Průměrná cena NH dovážených do ČR v letech 1999 až 
2006
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V námi sledovaných oblastech figurují tři hlavní exportéři nátěrových hmot do ČR. 

Jsou jimi Německo, Polsko a Rakousko (obr. 3). Všichni tito exportéři zaznamenali 

v minulém období výrazný růst. Nicméně jejich pozice jsou velmi odlišné (Obr. 4).   

Obr. 3 Dovoz NH z významných států (v tunách)
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Z Německa jsou stabilně dováženy nátěrové hmoty s vysokou průměrnou cenou. 

Z Polska naopak jsou dováženy hmoty s velmi nízkou průměrnou cenou (zejména 

CN 321490). U dovozu z Rakouska došlo k výraznému zlomu v letech 2002 a 2003, 

kdy došlo k růstu dovozu a to zejména v CN 324190, tedy v tom nejlevnějším oboru. 
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Obr. 4 Průměrná cena dozů významných exportérů
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Pokud si budeme všímat změn k jakým došlo v letech 1999 až 2006. Pak můžeme 

konstatovat, že až na výjimky (Slovensko, Spojené státy, Řecko), došlo k nárůstu 

objemu dovozu (obr. 5). 

Obr. 5 Změna tonáže dovozu podle států (1999 = 
100%)
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Přitom, jak uvádí následující graf (obr. 6), došlo u většiny zemí k poklesu průměrné 

ceny nátěrových hmot, což lze v oblasti eurozóny vysvětlit posilováním kurzu koruny. 
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Obr. 6 Změna průměrné ceny dovozů podle států 
(1999 = 100%)
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Pokud provedeme porovnání změn objemů dovozů v jednotlivých celních 

nomenklaturách, je vidět (obr. 7), že nárůst objemů byl téměř všeobecný. Nejvyššího 

nárůstu bylo dosaženo opět v oblasti „stavební chemie“ CN 321490. 

Obr. 7 Změna v tonáži dovozu podle celních nomenklatur  (1999 
= 100)
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Pokud budeme sledovat změnu cen dovážených nátěrových hmot v jednotlivých 

celních nomenklaturách (obr. 8), pak dospějeme k závěru, že pokles cen dovážených 

nátěrových hmot je až na jednu výjimku všeobecný. Tento fakt je zajímavý, protože 

k poklesu cen došlo přes růst cen některých surovin. 
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Obr. 8 Změna v dovozu v průměrných cenách podle celních 
nomenklatur  (1999 = 100)
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Technicko ekonomické možnosti posílení konkurenceschopnosti tuzemských 
výrobců NH 

Máme-li definovat současné trendy v oblasti NH, dostáváme se do poměrně 

obtížné situace. Existuje významný rozdíl mezi trhem dekorativních a průmyslových 

nátěrových hmot. U NH pro průmysl se zvyšuje tlak na růst užitné hodnoty 

(trvanlivost nátěru), zlepšení funkcí nátěru (Mart coatings), samorozlévací nátěry 

(self-healing), zvyšování produktivity při nanášení (snížení tloušťky a počtu 

nanášených vrstev, nanášení nátěrů za obtížných vnějších podmínek) a to vše 

s respektováním ekologických požadavků. 

Pro české výrobce NH zůstávají perspektivními zejména dekorativní NH, 

stavební chemie a částečně segmenty řemeslníků, průmyslové údržby a nátěry 

v malých a středních společnostech. V oblasti dekorativních NH je jediným 

jednotícím prvkem snaha o vývoj NH s vyššími užitnými vlastnostmi při zachování 

jejich výrobních nákladů, respektive snaha o dosažení co nejnižších výrobních 

nákladů přitom, aby nedošlo k výraznému snížení užitných vlastností. Hlavním 

motivem tedy je snaha vyrovnat se s tlakem, který přináší pozvolný, nicméně trvalý 

nárůst cen některých surovin. Za sledované období byly nejvíce ovlivněny ceny 

nátěrových hmot cenami rozpouštědel, zejména ropných produktů, kde došlo 

k nárůstu cen o ca 70 %. V souvislosti s růstem těchto cen rostly i ceny pojiv v těchto 

rozpouštědlech rozpuštěných  surovin. Dále pak například nárůst ceny zinku a všech 

produktů na něm založených. 
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I v oblasti dekorativních NH se ale objevují technicky náročné rozvojové 

trendy, jako jsou například superhydrofobní nátěry se samočistícím efektem (Lotus 

efekt), superhydrofilní nátěry na bázi nanočástic oxidu titaničitého, antibaktericidní 

nátěry bez biocidů, antireflexní a thermochromové fasádní nátěry. Vesměs se jedná 

o dražší výrobky, které se prozatím vyskytují na trhu pouze ojediněle. Přitom je 

zřejmé, že ne každý výrobek s hrdým názvem „vyrobeno na bázi nanotechnologie“ je 

skutečně realizací poznatků technologie nanočástic. Pro české výrobce může být 

pak perspektivní možností dostat se na tyto dnes okrajové specializované trhy (nike 

markets). 

Jedním ze současných trendů je také snižování obsahů těkavých organických 

látek v nátěrových hmotách. V současné době existuje v této oblasti řada vývojových 

směrů. Většina z nich se buď z důvodu své vyšší finanční náročnosti, nebo pro 

specifický způsob nanášení v segmentu dekorativních NH neuplatňuje. Zde, jako 

náhrada klasických rozpouštědlových NH, nacházejí uplatnění dva směry a to 

nátěrové hmoty s vyšší sušinou a vodouředitelné nátěrové hmoty. Oba tyto směry 

mají ve srovnání s klasickými rozpouštědlovými NH své přednosti, ale také zároveň 

svá úskalí. V současné době nelze jednoznačně rozhodnout, který z těchto směrů 

bude do budoucna výhodnější. Ostatně současně platná legislativa zcela nevylučuje 

používání klasických rozpouštědlových NH, např. s použitím rozpouštědel bez 

obsahu aromátů, pouze je omezuje. Poněkud humorná situace je zaznamenána u 

našeho jižního souseda (apoštola ekologie) Rakouska. Zde lze nakoupit jen 

„ekologické“ nátěrové hmoty. Místní tisk pranýřuje velmi častý jev, kdy mnoho 

uživatelů NH cestuje do Česka nebo Maďarska a kupuje zde rozpouštědlové 

nátěrové hmoty (neekologické) pro jejich lepší aplikační vlastnosti. 

 Pro posílení konkurenceschopnosti výrobců NH mají velký význam následující 

faktory: 

• marketing 

• technicko/obchodní servis 

• výchova a usměrnění zákazníků 
Marketing se musí stát řídící silou každého i toho sebemenšího výrobce 

nátěrových hmot. Je nezbytné aby se marketing (ať už jednotlivec, nebo tým) stali 

informačním a koordinačním centrem firmy. Je nezbytné zajistit shromažďování 

všech dostupných informací ať už z tuzemska či ze zahraničí, jejich vyhodnocení a 



 10

analýzu a následnou informovanost všech zainteresovaných pracovníků firmy. Je 

třeba si uvědomit, že v žádném případě nelze, jako to ostatně dokládá tato 

přednáška, pominout získávání a vyhodnocování informací ze zahraničí. Česká 

republika je součástí EU a na jejím trhu převažují dovážené nátěrové hmoty. 

(Možnost sdružování marketingu pro více malých firem). Bohužel v současné době 

funguje marketing u velké části firem tím nejprimitivnějším způsobem, pouze jako 

propagační a reklamní oddělení, a práce s informacemi je zanedbávána. 

Vědomě používáme ne příliš obvyklé spojení technicko/obchodní servis. 

Současná situace vyžaduje, aby se zákazníkovi dostalo všestranné péče jak po 

stránce technické (přizpůsobení výrobku, doladění aplikace, technické konzultace...), 

tak i po stránce obchodní (dodací lhůty, splatnosti, konsignační sklady ....). Pro 

poskytování těchto služeb na odpovídající úrovni je třeba zabezpečit všestranně 

dostatečně proškolený tým. Je nezbytné, aby pracovníci, kteří působí v rámci této 

služby přistupovali aktivně k zvyšování své odborné úrovně. Jednoduše lze 

konstatovat, že tito lidé musejí být vždy všemi svými znalostmi před svými zákazníky. 

Jen tak lze poskytnou dostatečně kvalitní služby. Tyto pracovníky je třeba cíleně 

vychovávat a chránit je jako „rodinné stříbro“ každé firmy. 

Výchova a ovlivnění zákazníků je zatím v ČR málo používána. A přece je 

účinná. Vzpomeňme na kampaň ohledně výrobků Hammerite a Chytré barvy. Tyto 

dobře vedené kampaně (když pomlčíme o skutečné kvalitě těchto výrobků) vytvořily 

na trhu skutečný hlad po jednovrstvých nátěrech na zkorodovaný podklad.V situaci 

vyvolané reklamou pak sami zákazníci „masírovali“ obchodníky a vytýkali jim, že 

nemají zboží na trhu. Řada zákazníků pak přicházela s naprosto nelogickým 

argumentem, že to přece musí být něco skvělého, když je to v televizi. 

Poslední oblastí, které bychom se rádi věnovali je možnost vývoje nových, 

konkurenceschopných výrobků, které vyhoví i současné platné legislativě. 

Při zadání vývoje nových výrobků je třeba položit ve firmě vždy několik 

zásadních otázek. Relativně jednoduché bývají odpovědi na otázky kde a kupodivu i 

otázka finanční. Výzkum lze řešit:  

• interně VVZ 

• samostatná výzkumná pracoviště (SYNPO Pardubice) 

• vysoké školy (Univerzita Pardubice) 
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• VUT Brno katedra spotřební chemie, fakulta Zlín, Ústav polymerních materiálů 

• Kde lze získat finanční prostředky na výzkum 

• interní financování (výhodné odpisové sazby) 

• Projekty MPO (nutné spolufinancování) 

• projekty EU (7. rámcový program – zejména pro malé a střední firmy – 

spolufinancování) 

• grantová agentura ČR (zejména základní výzkum) 

• ostatní resorty v ČR. (přes 20 resortů má vlastní finanční prostředky na výzkum) 
Horší odpověď pak bývá na otázku kdo bude výzkumný úkol řešit (pokud je 

zadán uvnitř firmy, ale vůbec nejhorší je smysluplné zadání výzkumného úkolu 

v rámci jednotlivých firem. Zde se v celé nahotě projevuje chybějící role marketingu 

jako výchozí informační základny a koordinačního centra. Za této situace je na místě 

ekonomické zhodnocení zadávaných vývojových témat. Pokud je zadáno vývoj 

produktu, kterého je během následujícího období (1 rok) prodána např. jen pár set 

kilogramů jedná se o trestuhodné mrhání nejen finančními ale i lidskými zdroji, 

kterých nemá firma nikdy nazbyt. Naprosto zde pomíjíme otázku koncepčních 

vývojových prací, jejichž cílem je řešení problémů v střednědobém nebo 

v dlouhodobém horizontu. V této oblasti je absence marketingu naprosto zásadní a 

vytvořit smysluplné zadání zde není možné. 

Statistika pohybu zboží podle oborů celní statistiky EU metodou  „TARIC“ 
Číslo oboru     Specifikovaná náplň  oborů  podle 8 místní nomenklatury. 

320500 Přípravky založené na barevných lacích. 

  Hliníkové laky pro značení ve farmacii.   

  V praxi asi lazurové laky. 

320810 BaL rozpouštědlové na bázi polyesterových pryskyřicích 

  Roztoky barev a laků ( podle poznámek: roztoky různých pryskyřic) 

  V praxi asi rozpouštědlové alkydové a polyesterové NH. 

320820 Bal rozpouštědlové na bázi akrylových a vinylových pryskyřic. 

Roztoky barev a laků, např.: kopolymery vinylkaprolaktamu a 

vinylpyrolidonu s deriváty metakrylátů, roztoky undecylftalátů s estery 

kys. metakrylové, atd. 

V praxi asi akrylové, vinylové NH, včetně vytvrzovaných UV zářením. 

320890 BaL rozpouštědlové polyuretanové s obsahem polymerů > 48%. 
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BaL na bázi chemicky upravených přírodních surovin  

BaL na bázi ostatních syntetických polymerů. 

Roztoky barev ostatní, např. polyamidové pryskyřice, vinylsiloxany, 

chlorované polyolefiny, kopolymery polyuretanu se silikony, kopolymery 

MA s metylvinylethery a pod.  

 V praxi asi NH polyuretanové, epoxidové, nitrocelulózové, 

chlorkaučukové, asfaltové 

320910 BaL vodouředitelné na bázi akrylových a vinylových pojiv 

 V praxi asi NH na dřevo, na kov, beton a fasádní s obsahem těchto 

pojiv. 

320990 BaL vodou ředitelné na bázi ostatních polymerů. 

V praxi asi NH na bázi disperzí polyuretanových, epoxidových, 

alkydových, fenolických a MF a UF. 

321000 BaL olejové: barvy, laky, emaily. 

  Disperze pigmentů ve vodě používané pro barvení kůže.   

  V praxi olejové NH. 

321410 Tmely sklenářské, štěpařské, pryskyřičné, těsnící. 

  Malířské tmely.  

V praxi kromě tmelů na bázi syntetických pojiv zjevně i práškové 

nátěrové  hmoty. 

321490 Přípravky nežáruvzdorné k povrchové úpravě fasád, stěn, podlah a 

stropů. 

V praxi vedle omítkovin i vnitřní malířské barvy s nízkým obsahem 

syntetických pojiv. Z některých států i různé strukturní omítkoviny, 

případně barvy na podlahu či střechu.( Francie, Itálie, Estonsko, USA).  

Důsledky používané metodiky pro hodnocení dovozu a vývozu NH 

Z uvedeného popisu náplně hlavních oboru statistiky které obsahují NH je 

zřejmé, že pouze obory  320990 a 320910  skutečně obsahují jenom vodou ředitelné 

NH. V ostatních oborech jsou vedle NH i další produkty, které prakticky nemají 

žádnou návaznost na obor NH, případně stavební chemii.Významnost těchto 

nesouvisejících výrobkových skupin může dosahovat od desítek procent až polovinu 

daného statistického oborů. ( hliníkové laky, disperze pigmentů na kůži).  Sledovat 

skutečně jenom pohyb zboží spadající pod obor nátěrové hmoty by znamenalo 
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vyčleňovat nesouvisející produkty ze statistiky vyjádřené v 8-místní nomenklatuře. 

Přitom stále by nebyla jistota, že jde skutečné o všechny NH, protože v metodice 

TARIC  velké skupiny NH nejsou vůbec specifikovány ( práškové nátěrové hmoty, 

nátěrové hmoty vytvrzované UV).  

AVNH při hodnocení dovozu a vývozu NH sleduje jenom obory  ve 4 místní 

nomenklatuře a to 3208, 3209 a 3210. V podstatě sleduje asi většinu NH a nezajímá 

se o stavební chemii, i když tento obor začleňuje do  hodnoty vyráběných NH v ČR ( 

Primalex, Aqua, Impres).  Vzhledem k rostoucímu významu stavební chemie pro 

české výrobce  snažili jsme se v hodnocení dovozu a vývozu  postihnout i tento, 

dříve opomíjený obor.  

Z analýzy dovozu NH lze provést zejména tyto závěry 

1. Dochází k vysokému nárůstu levných omítkovin a vodou ředitelných NH ze 
sousedních států. Váha dovozu ve spotřebě ČR nepřetržitě roste, podstatně více 
než  dosud ve svých informacích uváděla AVNH. Prostor pro českých výrobců se 
stále zmenšuje a zvláštní význam v oblasti dekorativních NH i stavební chemie 
nabývá vlastnictví a šíře obchodní sítě.  

2. Růst podílů levných výrobků snižuje průměrnou hodnotu dovozu a to jak 
v jednotlivých statistických oborech, tak i z většiny sledovaných států. Pokles 
průměrných cen také může souviset se zpevňováním české koruny vůči EU  a 
možná také s tvrdým konkurenčním trhem v ČR. 

3. Stagnace a pokles cen dovážených výrobků, při trvale rostoucích cenách energií, 
mezd a petrochemických výrobků  jistě vedou k k poklesu přidané hodnoty u 
dovozních firem, kterou mohou částečně vyrovnat dovozy produktů ze svých 
závodů v Polsku, Maďarsku a Estonsku, které trvale rostou v nízké cenové 
hladině. 

4. Čeští výrobci  v oblasti stavební chemie zjevně nestačí pokrývat trvale rostoucí 
potřeby stavební chemie. Možný je také vliv velkých stavebních firem, které jsou 
převážně ve vlastnictví zahraničního kapitálu, který má majetkové i přátelské 
vztahy k výrobcům omítkovin i NH v zahraničí. 

5. V ČR působí prakticky všechny větší evropské lakařské firmy a většina menších a 
středních firem ze sousedních západoevropských států. Vzhledem k vlastnictví 
evropských koncernů větších výrobců NH v Polsku, Maďarsku, ani nelze 
spolehlivě zjistit dovozy které zajišťují tyto koncerny ( AKZO, Sigma, ICI, Becker, 
Tikurrila ). Tyto dovozy z oblasti levnější pracovní síly mohou zahraničním firmách 
vynahradit klesající přidanou hodnotu NH při dovozu z mateřských poboček 
v západní Evropě.  
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Summary 
The paper deals with study of hybrid coatings based on polysiloxanes, 
their properties, especially anticorrosive efficiency and UV resistance, 
compared to the traditional organic binders e.g. epoxy or polyurethane. 
The aim of evaluation was to find out the influence of polysiloxane 
component on the improvement of coatings properties. 
Keywords: hybrid coatings, polysiloxanes, anticorrosive efficiency, UV 
resistance  

 
 
Úvod 

Organické nátěry tradičně používané v antikorozní ochraně kovů mají některé 

nedostatky – vlivem tepelné oxidace, fotoiniciované oxidace nebo chemického 

působení degradují. Anorganické nátěry na bázi křemíku jsou vůči takové degradaci 

mnohem odolnější.  

Novým typem pojiv pro ochranné nátěry jsou organicko-anorganické hybridní 

polymery na bázi polysiloxanů, které kombinují vlastnosti organických a 

anorganických pojiv. Organicko-anorganické hybridní nátěry založené na 

polysiloxanech s různými organickými modifikacemi poskytují filmy s takovými 

charakteristikami jako je nízký obsah těkavých organických látek, nízká toxicita nebo 

vysoká povětrnostní odolnost [1, 2, 3].  

Organicko-anorganické hybridní nátěry 

Hybridní systémy obecně vznikají kombinací dvou (nebo více) různých typů 

polymerů, jedná se tedy o materiály složené z heterogenních elementů. Výsledný 

hybridní polymer pak v sobě kombinuje vlastnosti obou složek, v mnoha případech 

se tak získá produkt s unikátními vlastnostmi, které nejsou s použitím pouze jedné 

z obou komponent dosažitelné [1, 4].  
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Jak již bylo zmíněno, organické nátěry vlivem tepelné nebo fotoiniciované 

oxidace degradují, čímž dochází ke zhoršení vlastností, jako je schopnost zachování 

barevného odstínu a lesku, flexibilita, adheze nebo korozní odolnost. Toto zhoršení 

vede ke snížení celkové životnosti nátěrů.  

Polysiloxany jsou vůči takové degradaci mnohem odolnější. Jedním z důvodů 

je přítomnost opakujících se Si-O skupin v polymerním řetězci. Vazebná síla vazby 

Si-O je 108 kcal/mol, organické nátěry naproti tomu obsahují C-C vazby, jejichž 

vazebná síla je 83 kcal/mol. Vyšší síla Si-O vazby znamená také vyšší energii 

potřebnou k jejímu roztržení, tedy vyšší stabilitu a tím i vyšší odolnost na povětrnosti. 

Dalším důvodem pro vyšší odolnost polysiloxanů je přítomnost již oxidovaného 

křemíku. Oxidace a s tím spojená degradace C-C vazeb v organických polymerech 

nemůže v důsledku toho v případě Si-O polysiloxanového řetězce již nastat. Odtud 

plyne vyšší odolnost polysiloxanů vůči napadení atmosférickým kyslíkem nebo vůči 

působení oxidačních činidel. 

Organicko-anorganické hybridy byly vyvinuty chemickou modifikací 

polysiloxanového řetězce funkčními organickými skupinami. Organická modifikace je 

pro dosažení rovnováhy vlastností, jako jsou adheze, flexibilita nebo cena, nezbytná. 

Mezi komerčně dostupné polysiloxanové nátěry patří nátěry na bázi epoxy-siloxanů a 

akrylát-siloxanů [3, 5, 6].  

Epoxy-siloxany 

Tato hybridní pojiva v sobě kombinují výhody epoxidů a polysiloxanů za vzniku 

2K termosetických nátěrů vytvrzovaných za normální teploty. Chemickou kombinací 

alifatických epoxidů s polysiloxany vzniká polymer s lepšími vlastnostmi, než kterých 

může být dosaženo fyzikální kombinací obou polymerů. Chemická kombinace 

poskytuje základ pro získání povětrnostní stálosti, odolnosti vůči záření, zachování 

lesku a barevného odstínu a antikorozní účinnosti, na druhé straně překonává 

křehkost anorganických struktur [1, 2, 8].  

Epoxy-siloxany mají vysokou sušinu, tedy nízký obsah VOC, takže splňují 

požadavky na ochranu životního prostředí, aplikují se snadno, nevyžadují žádné 

speciální vybavení, aplikovat je lze stříkáním, štětcem nebo válečkem. Mají také 

vynikající korozní odolnost a lepší stálost na povětrnosti ve srovnání s alifatickými 

polyuretany. Tyto vlastnosti umožňují náhradu standardních dvouvrstvých epoxy-
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uretanových systémů, používaných ve spojení se zinkovými primery, jednovrstvým 

epoxy-siloxanem. Odstranění vrstvy nátěru a vysoká životnost epoxy-siloxanového 

systému snižují cenu aplikací ve srovnání s tradičními zink-epoxy-uretanovými 

třívrstvými systémy [1, 7, 8].  

Akrylát-siloxany 

Kombinací akrylátů s polysiloxany vznikají vysokosušinové systémy s nízkým 

obsahem VOC, vhodné zejména pro formulace vysoce povětrnostně odolných 

vrchních nátěrů. Komerčně dostupné produkty zahrnují samovytvrzovatelné, jedno- a 

dvoukomponentní typy. Oba typy mají srovnatelnou odolnost na povětrnosti, 

jednokomponentní typy mají ale vyšší flexibilitu, neomezenou zpracovatelnost a 

nabízejí tak možnost jednoduché aplikace [1, 8].  

Experimentální část  

1. Hodnocení antikorozní účinnosti hybridních systémů 

Pro studium vlastností hybridních pojiv byly vybrány systémy uvedené v tab. 1. 

Ze skupiny epoxy-amin-siloxanů byl vybrán vzorek kombinující epoxidovou pryskyřici 

s aminofunkčním polysiloxanem jako tvrdidlem a dále dva vzorky na bázi epoxy-

siloxanu v kombinaci s aminosilanem a polyaminovým aduktem. Jako akrylát-amin-

siloxan byl obecně označen vzorek glycidoxyfunkčního akrylátu, opět v kombinaci 

s aminofunkčním polysiloxanem použitým jako tvrdidlo. Pro srovnání byla vybrána 

tradiční organická pojiva – epoxid, polyuretan a akrylát. 

Na bázi uvedených systémů byly připraveny modelové formulace 

antikorozních nátěrových hmot s OKP = 37,5 % a OKP/KOKP = 0,7. Jako antikorozní 

pigment byl použit organicky modifikovaný Zn-Al-Mo hydratovaný ortofosforečnan. 

Pro hodnocení antikorozní účinnosti nátěrů při urychlených laboratorních 

testech v korozních komorách byly na odmaštěných a obroušených ocelových 

plechách připraveny jednovrstvé nátěry. Tloušťka suchého filmu se pohybovala mezi 

70 a 100 µm. 
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Tabulka 1. Systémy vybrané pro hodnocení. 

Vzorek Chemická specifikace Obecné označení 
EAS1 epoxid + aminofunkční polysiloxan 

EAS2 
glycidoxyfunkční polysiloxan 
+ aminosilan 
 

EAS3 glycidoxyfunkční polysiloxan 
+ polyaminový adukt 

Epoxy-amin-siloxany 

AAS glycidoxyfunkční akrylát  
+ aminofunkční polysiloxan Akrylát-amin-siloxan 

S1 epoxid + polyaminový adukt 
S2 2K alifatický polyuretan 

S3 glycidoxyfunkční akrylát  
+ polyaminový adukt 

Srovnávací pojiva 

 
Před expozicí v korozním prostředí byly připravené nátěry ponechány 1 měsíc 

stárnutí v laboratorních podmínkách. Následně byly vzorky vystaveny po dobu 1440 

h v prostředí solné komory (ISO 9227) a kondenzační komory s obsahem SO2 (ISO 

3231). Výsledky hodnocení jsou uvedeny na obr. 1. 
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Obrázek 1. Výsledky hodnocení antikorozní účinnosti v korozním prostředí po 1440 h 
expozice. 
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Výsledky hodnocení antikorozní účinnosti potvrzují vysokou korozní odolnost 

hybridních nátěrů na bázi polysiloxanů. Vzorky EAS2 a EAS3 prokázaly vysokou 

odolnost v obou typech korozního prostředí, podobně tomu bylo i v případě akrylát-

amin-siloxanu. Dále jsou uvedena srovnání jednotlivých vzorků. 

EAS1 > S1  vzorky obsahují stejný typ epoxidové pryskyřice 

Z porovnání antikorozní účinnosti hybridního vzorku epoxy-amin-siloxanu 

EAS1 a srovnávacího epoxidu S1, které byly formulovány na bázi stejného typu 

epoxidové pryskyřice a lišily se pouze typem tvrdidla, vyplývá výrazný vliv 

polysiloxanové složky, kterou obsahuje vzorek EAS1 ve formě aminofunkčního 

polysiloxanu použitého jako tvrdidla. Jeho vliv na zvýšení antikorozní účinnosti lze 

pozorovat v obou typech korozního prostředí.  

EAS3 > S1  vzorky obsahují stejný typ tvrdidla 

Ke stejnému závěru jako v předchozím případě lze dojít pokud porovnáme 

antikorozní účinnost epoxy-amin-siloxanu EAS3 a srovnávacího epoxidu S1. 

Přítomnost siloxanu v případě EAS3 opět vedla ke zvýšení antikorozní účinnosti. 

AAS > S3  vzorky obsahují stejný typ akrylátové pryskyřice 

Podobně jako v případě epoxy-amin-siloxanů, také v případě porovnání 

akrylát-amin-siloxanu AAS se srovnávacím akrylátem S3, lze v obou typech 

korozního prostředí sledovat vzrůst antikorozní účinnosti vlivem polysiloxanu. 

U všech typů polysiloxanových nátěrů lze také pozorovat zvýšení antikorozní 

účinnosti ve srovnání s alifatickým polyuretanem S1. 

 
2. Hodnocení odolnosti vůči UV záření 

U všech testovaných nátěrů byla dále provedena urychlená povětrnostní 

zkouška v QUV panelu (ASTM D 4587). Během zkoušky byly vzorky vystaveny 

střídavé expozici UV světla a kondenzaci vody v periodě bez světla. Obrázek 2 

shrnuje výsledky měření barevné odchylky ∆E* a indexu žloutnutí po 1000 h 

expozice nátěrů.  

 



 19

0

5

10

15

20

25

30

35

EAS1 EAS2 EAS3 AAS S1 S2 S3

∆
E*

, i
nd

ex
 ž

lo
ut

nu
tí

∆Ε∗ Index žloutnutí
 

Obrázek 2. Výsledky měření barevné odchylky ∆E* a indexu žloutnutí po 1000 h 
expozice v QUV panelu. 

 

V případě této zkoušky bylo snahou zjistit vliv polysiloxanové složky na  

odolnost nátěrových hmot vůči účinkům UV záření. Nejvyšší odolnost byla zjištěna 

pro vzorek EAS2 na bázi epoxy-siloxanu v kombinaci s aminosilanem a vzorek AAS 

obsahující polysiloxanovou složku ve formě aminofunkčního polysiloxanového 

tvrdidla. Oba vzorky byly vůči UV záření nepatrně odolnější než srovnávací alifatický 

polyuretan. Naopak u srovnávacího epoxidu byla v souvislosti s vysokým obsahem 

aromatických kruhů v polymerní síti zjištěna odolnost nejnižší. Srovnání odolnosti 

jednotlivých nátěrů je uvedeno dále.  

 
EAS1 > S1 vzorky obsahují stejný typ epoxidové pryskyřice 

Z porovnání vzorku epoxidu S1 s hybridním vzorkem epoxy-amin-siloxanu 

EAS1 jasně vyplývá vliv polysiloxanového tvrdidla na zvýšení odolnosti EAS1 vůči 

UV záření.  
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EAS3 > S1 vzorky obsahují stejný typ tvrdidla 

Na základě tohoto porovnání epoxy-amin-siloxanu EAS3 s epoxidem S1 lze 

pozorovat ještě výraznější vliv polysiloxanu na zvýšení odolnosti vůči UV než 

v předchozím případě.  

AAS > S3 vzorky obsahují stejný typ akrylátové pryskyřice 

V případě porovnání akrylát-amin-siloxanu AAS s akrylátem S3 lze také 

pozorovat zvýšení odolnosti AAS v důsledku přítomnosti polysiloxanu, ne však 

v takové míře jako u epoxy-amin-siloxanů. Akryláty obecně patří mezi na povětrnosti 

vysoce odolná pojiva, přítomnost polysiloxanu zde z hlediska odolnosti vůči UV 

záření nehraje příliš významnou roli. 

 

Závěr 

Hybridní systémy na bázi polysiloxanů patří mezi nejnovější typy pojiv 

využívaných v antikorozní ochraně kovů. Svojí účinností jsou schopny překonat i 

tradičně používaná organická pojiva jako jsou epoxidy nebo polyuretany. Potvrzením 

toho jsou také výsledky experimentálního hodnocení získané pro vybrané pojivové 

systémy, zejména na bázi epoxy-amin-siloxanů. Z výsledků vyplývá jasný vliv 

polysiloxanové složky na zlepšení hodnocených vlastností, tj. antikorozní účinnosti a 

odolnosti vůči UV záření. Další předností těchto organicko-anorganických pojiv je 

možnost formulovat na jejich základě vysokosušinové nátěrové hmoty a splnit tak 

přísné legislativní limity týkající se obsahu těkavých složek v nátěrových hmotách.  
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Summary 
Poster deals with the influence of reactive benzotriazole types of UV 
stabilizers  on curing process of unsaturated polyester resins. 
UV stabilizers in the form of methacrylic or linoleic acid esters are 
chemically build in the structure of resins by copolymerization reaction with 
the styrenic, methacrylic and linoleic C=C double bonds. Phenolic hydroxyl 
group of UV stabilizers has inhibition effect on radical mechanism of curing   
of unsaturated polyesters as well as oxypolymerization of resins based on 
drying oils.   
Key words: UV stabilizers, polymerizable UV absorbers, benzotriazoles, 
reaction kinetics, unsaturated polyesters  

 
 
Úvod 

Jednou z důležitých oblastí filmotvorných látek a nátěrových hmot na jejich 

bázi je chemie nenasycených polyesterových pryskyřic („UP“). Tyto polymery 

nacházejí uplatnění zejména jako gel-coaty a top-coaty, lze je však nalézt např. 

v oboru opravárenských tmelů pro automobilový průmysl apod. 

Vystaveny na povětrnosti stejně jako jiné filmotvorné látky ztrácí tyto polymery 

postupně své mechanicko-fyzikální vlastnosti a pozvolna degradují zejména vlivem 

absorpce světelné energie z krátkovlnné oblasti slunečního záření 1). Této 

fotooxidační destrukci je možno do značné míry předejít aplikací vysoce účinných UV 

stabilizátorů a absorbérů. Mezi komerčně dostupné patří zejména deriváty 

benzofenonu, benzotriazoly, 2-hydroxyfenylbenzotriazoly, o-hydroxybenzofenony 

s různými substituenty, stéricky bráněné aminové stabilizátory (HALS), dále deriváty 

oxalanilidu, kyanoakrylátů, arylesterů, butylbenzoátů, a estery kyseliny salicylové. 
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Jejich stabilizační účinek je založen na různých mechanismech působení 2). 

Nejúčinnějšími se do této doby jeví UV absorbéry benzotriazolového typu s absorpcí 

záření v rozsahu vlnových délek 290 až 400 nm.  

Samovolnou migraci nízkomolekulárního UV stabilizátoru na povrch 

filmotvorné látky lze eliminovat jeho chemickou vazbou přímo na polymerní řetězec. 

Tím je zajištěn efektivnější stabilizační účinek a současně výrazně prodloužena 

funkčnost celého ochranného nátěru. UV stabilizátor mající ve své struktuře 

radikálově polymerizovatelnou C=C vazbu je do struktury polymerního řetězce vázán 

buď v procesu syntézy pryskyřice, nebo v procesu jejího vytvrzování 3,4,5). Způsob 

přípravy reaktivních UV stabilizátorů je z literatury velmi dobře znám 6). 

Struktura použitého UV stabilizátoru může ovlivnit reakční mechanismus 

síťující (kopolymerační, resp. oxypolymerační) reakce. Ověření vlivu reaktivních     

UV stabilizátorů benzotriazolového typu na průběh vytvrzování základních typů      

UP pryskyřic spolu s korelací mezi jejich strukturou a reaktivitou jsou předmětem této 

studie. 

Experimentální část 

Strukturní vzorce použitých typů jsou uvedeny na obr. 1 a 2. 

 

 

Obr. 1 Strukturní vzorec UV stabilizátoru benzotriazolového typu ve formě esteru 

kyseliny methakrylové, typ [A], (relativní molekulová hmotnost 323,35 g.mol-1, bod 

tání 96-98°C). 

N
N

N

OH

CH2CH2OOC C = CH2

CH3
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Obr. 2 Strukturní vzorec UV stabilizátoru benzotriazolového typu ve formě esteru 

kyseliny linolenové, typ [B], (relativní mol. hmotnost 449,7 g.mol-1, bod tání 45-47°C). 

 
Použité filmotvorné látky  

VEROPAL 141 (UP polykondenzačního typu na bázi kyseliny isoftalové, 

sušina 64,3% hmotnostních, číslo kyselosti 16,11 mg KOH.g-1, číslo hydroxylové  

22,83 mg KOH.g-1), SYNPO, a.s., CZ. 

VEROPAL 222 (vinylesterová UP na bázi dianbisglycidyletheru - Bisfenolu A, 

sušina 70,7% hmotnostních, číslo kyselosti  3,2 mg KOH.g-1, číslo hydroxylové 143,7 

mg KOH.g-1, obsah epoxidových skupin 1,96% hmotnostních), SYNPO, a.s., CZ. 

BALKYD L-701 (ortho-ftalová alkydová pryskyřice na bázi lněného oleje, číslo 

kyselosti 9,8 mg KOH.g-1, viskozita 7 Pa.s, sušina 97% hmotnostních), Barvy a laky 

Hostivař, a.s., Praha, CZ. 

Použité chemikálie  

Styren, toluen, 2-butanonperoxid, dibenzoylperoxid, N,N-dimethylanilin,       

Co2+-2-ethylhexanoát Sigma-Aldrich, USA.  

Nuodex Combi HS (směsné sikativační činidlo, obsah kovů 10,2% 

hmotnostních, sušina 60-66% hmotnostních), Condea Servo BV, Holandsko. 

Měření FTIR spekter 

 FTIR spektra byla měřena na FTIR spektrometru Impact 400d fy NICOLET, 

USA. Jako optický materiál, propustný pro střední oblast IČ spektra, byly použity 

transparentní planparalelní destičky z KBr. 

 

OH

N

CH3(CH2)3CH2(CH=CH  CH2)2CH2(CH2)4 CH2  COO  CH2  CH2

N

N
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Výsledky a diskuse 

Ke sledování procesu vytvrzování reaktivních syntetických pryskyřic byly 

použity absorpční pásy reaktivních funkčních skupin systému (A), které byly vztaženy 

ke zvolenému absorpčnímu pásu vnitřnímu standardu (AST). Časová konverze 

reaktivních funkčních skupin v průběhu síťující reakce byla počítána podle obecného 

vztahu ( 1 ) 

K = {[(A/AST)t=0 – (A/AST)t=t] / (A/AST)t=0} • 100  [%] ,        ( 1 ) 

 
ve kterém (A/AST)t=0 je relativní absorbance absorpčního pásu reaktivních funkčních 

skupin na počátku reakce v čase t = 0, (A/AST)t=t je relativní absorbance téhož 

absorpčního pásu ve zvoleném časovém intervalu t = t od začátku reakce a K je 

časová konverze reaktivních funkčních skupin, vyjádřená v %. 

 Absorpční pásy, zvolené ke sledování kinetik vytvrzování UP pryskyřic, jsou 

uvedeny v tabulce 1. 

 
Tab. 1  Absorpční pásy reaktivních funkčních skupin v infračervené oblasti spektra  

 Kinetika Funkční skupina Absorpční pás Vazba, typ vibrace 

(báze)   [vlnočet, cm-1]   

polyestery C=C styren 910 vinylová skupina -CH=CH2 styrenu,  

   mimorovinná deformační  

 C=C methakrylát 945 methakrylátová vazba -C=CH2 , 

   mimorovinná deformační  

 Ph - styren a 700 konjugované C=C vazby 1-subst. jádra,

   mimorovinná deformační  

alkydy alifatické C=C vazby 3080 vazba vodíku na uhlíku dvojné vazby  

 mastných kyselin  H-C=C, valenční 

 Ph - ftalát a 760 konjugované C=C vazby 

   1,2-disubst. jádra 

      mimorovinná deformační  
a absorpční pás použitý jako vnitřní standard 
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Kinetika vytvrzování UP pryskyřic 

Ke sledování procesu vytvrzování byly použity dvě základní UV stabilizované                

UP pryskyřice, polykondenzační a vinylesterová. Obě pryskyřice byly stabilizovány            

UV stabilizátorem typu [A]. UV stabilizátor byl k pryskyřicím dávkován ve zvolených 

poměrech, sušina finálního systému byla upravena styrenem na 50% hmotnostních. 

Kinetiky vytvrzování byly měřeny ve formě filmu mezi KBr destičkami k eliminaci 

ovlivnění reakčního mechanismu vzdušnou inhibicí a odpařování styrenu jako 

reaktivního rozpouštědla. Průběh konverzních křivek je uveden  na obr. 3, 4 a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Časový průběh konverze styrenových C=C vazeb v procesu vytvrzování UP 
pryskyřice VEROPAL 141.  
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Obr. 4 Časový průběh konverze methakrylátových C=C vazeb v procesu vytvrzování 
UP pryskyřice VEROPAL 222.  

0

15

30

45

60

75

0 5 10 15 20
čas ( h )

ko
nv

er
ze

 K
 ( 

%
 )

0% UV 1,5% UV 3% UV 4,5% UV 6% UV

 

Obr. 5 Časový průběh konverze styrenových C=C vazeb v procesu vytvrzování             
UP pryskyřice VEROPAL 222.  

 

Z porovnání naměřených konverzních křivek obou typů UP pryskyřic vyplývá,           

že fenolický hydroxyl UV stabilizátoru má výrazný vliv na reaktivitu dvojných vazeb 

systému, styrenových i methakrylátových. U polykondenzačního typu UP VEROPAL 
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141 dochází k prodloužení inhibiční periody systému, u vinylesterové pryskyřice 

VEROPAL 222 lze současně i pozorovat výrazné snížení konverze C=C vazeb.                 

UV stabilizátor má rovněž negativní vliv na reaktivitu C=C vazeb. Pokles reaktivity, 

vyjádřeno jako směrnice konverzní křivky, je zřetelný zejména z časových konverzí 

na obr. 5. Ukazuje se, že UP pryskyřice jsou na přítomnost UV stabilizátoru značně 

citlivé. Polykondenzační typ UP pryskyřice je na inhibiční účinek UV stabilizátoru 

mnohem méně citlivý než typ vinylesterový, což vyplývá z porovnání konverzních 

křivek styrenových C=C vazeb na obr. 3 a 4.  

Kinetika oxypolymerace alkydových pryskyřic 

Ke sledování průběhu  oxypolymerační reakce alkydových pryskyřic byl použit        

UV stabilizátor typu [B]. Stabilizátor byl předem rozpuštěn v toluenu a poté dávkován         

ve  zvolených hmotnostních poměrech k alkydové pryskyřici. Sušina celého systému 

byla nastavena na 80% hmotnostních. Kinetika byla měřena za přístupu vzduchu    

ve formě filmu na KBr. Úbytek C=C vazeb v průběhu oxypolymerace                     

UV stabilizované alkydové pryskyřice je znázorněn na obr. 6. 

Z  naměřených konverzních křivek je patrný inhibiční účinek fenolické                   

OH skupiny na průběh oxypolymerační reakce. Po 20 hodinách je však konverze 

C=C vazeb UV stabilizované pryskyřice prakticky shodná s konverzí C=C vazeb 

pryskyřice bez použití UV stabilizátoru.  

Pro praktické použití se však nepředpokládá použití koncentračních hladin                

UV stabilizátoru vyšších než 5% hmotnostních, vztaženo na sušinu. Lze 

předpokládat, že formulace s vhodně zvoleným množstvím stabilizátoru do jisté míry 

pozitivně ovlivní životnost (pot-life) vlastního nátěrového systému. 
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Obr. 6 Časová konverze dvojných vazeb v průběhu oxypolymerační reakce UV 
stabilizované ortho-ftalové alkydové pryskyřice na bázi lněného oleje. Sikativ Nuodex 
Combi HS, koncentrace 4% hmotnostní, vztaženo na celý systém. 
 

Závěr 

Experimentálně byl ověřen nový způsob ochrany filmotvorných látek na bázi 

nenasycených polyesterových a alkydových pryskyřic proti negativním vlivům UV 

záření. UV stabilizátor je ve struktuře polymerního řetězce chemicky vázán 

kovalentní vazbou a do polymerní sítě se zabudovává ve formě reaktivního aditiva při 

vytvrzování pryskyřice radikálovým mechanismem.  

Reakční mechanismus je ovlivněn fenolickou skupinou, která je obsažena ve 

struktuře molekuly UV stabilizátoru.Nátěrové hmoty na bázi UV stabilizovaných 

polymerů vykazují nižší počáteční reaktivitu a nižší konverzi C=C vazeb vlivem delší 

inhibiční periody. Životnost ochranných povlaků je však výrazně prodloužena. 

 

Řešení uvedeného projektu je podporováno Ministerstvem průmyslu a obchodu FT-

TA/035. 
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VYUŽITÍ KOMPOZITNÍCH NÁTĚRŮ K ELEKTROMAGNETICKÉMU STÍNĚNÍ 
 

UTILIZATION OF COMPOSITE COATINGS FOR ELECTROMAGNETIC 
SHIELDING 

 
Aleš Dvořák, Stanislav Rolc, Petr Navrátil, Adam Jobánek   
VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚO Brno, Veslařská 230, 637 00 Brno, Česká 
republika 
 

Summary 
This paper deals with preparation, characterization and measurement of composite 
layers compound of two-component polyurethane resin (PUR) and carbon fibres. The 
work is focused on study of possibility of composite utilization for EM shielding. SEM 
was used for study of filler dispersion homogeneity. Insertion loss for transmission 
was determined by frequency transmittance measurement. 
Key words: polymer composite, electromagnetic shielding, carbon fibre 
 
 
1. Úvod 

Kompozitní materiály nacházejí uplatnění ve stále více oblastech lidské 

činnosti. Vděčí za to především svým materiálovým vlastnostem, kterých lze u 

konvenčních materiálů dosáhnout jen velmi obtížně či vůbec ne. Patří mezi ně např. 

vysoká pevnost, nízká hmotnost, vynikající tepelná či elektrická vodivost nebo 

naopak izolační vlastnosti. Kompozit tvoří materiálový systém, složený ze dvou nebo 

více fází, s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi fázemi, dosahující 

vlastností, které nemohou být dosaženy kteroukoliv složkou samostatně ani prostým 

součtem vlastností. Fázemi jsou obvykle matrice a plnivo. Matrice slouží jako pojivo a 

musí umožnit co možná nejhomogennější rozptýlení plniva významných vlastností, 

přičemž vzniká nový materiál - kompozit s vylepšenými vlastnostmi.  

Tento článek se věnuje možnosti využití kompozitních nátěrů, resp. vrstev, 

k elektromagnetickému stínění. V důsledku neustále stoupajícího množství 

elektrických spotřebičů neúnosně stoupá úroveň rušení v kmitočtových pásmech od 

jednotek Hz až do stovek GHz. V praxi, kdy citlivá elektronická zařízení musí často 

pracovat v prostředí se silným rušením, vznikají mnohdy značně obtížné situace. Tak 

např. vstupní měřící ústředna řídícího počítače se spojuje s výrobním 
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technologickým procesem prostřednictvím množství čidel, k nimž často vedou i 

několik set metrů dlouhé přívodní kabely nesoucí signály nízkých úrovní mV a µA. 

Kabely jsou přitom často vystaveny působení silných rušivých polí schopných do nich 

indukovat napětí dosahující desítek až stovek voltů. Tyto parazitní signály - impulzní 

nebo harmonické - pak mohou být vyhodnoceny jako informace došlé z 

technologického procesu a mít za následek nesprávný zásah (mnohdy automatický) 

s možným rizikem hospodářských škod, havárií na technickém zařízení nebo 

dokonce ohrožení života či zdraví lidí.  

Problematika, která zasahuje i do na našeho každodenního života, je náplní 

oboru elektromagnetická kompatibilita (EMC). EMC biologických systémů se zabývá 

celkovým "elektromagnetickým pozadím" našeho životního prostředí a přípustnými 

úrovněmi rušivých i užitečných elektromagnetických signálů (přírodních i umělých)     

s ohledem na jejich vlivy na živé organizmy. I když tyto vlivy jsou pozorovány již delší 

dobu, nejsou výsledky dosavadních biologických a biofyzikálních výzkumů v této 

oblasti zdaleka jednoznačné. Biologické účinky elektromagnetického pole závisí totiž 

na jeho charakteru, době působení i na vlastnostech organizmu. Protože nejsou 

známy receptory pole (tj. vstupy elektromagnetického pole do organizmu), posuzují 

se tyto účinky jen podle nespecifických reakcí organizmu. 

Elektromagnetické stínění je jedním z nejdůležitějších odrušovacích 

prostředků EMC umožňující jak zmenšení rušivého vyzařování na straně zdrojů 

rušivých signálů, tak i zvýšení elektromagnetické odolnosti na straně přijímačů 

rušivých signálů. Stínění je konstrukčním prostředkem k zeslabení 

elektromagnetického pole rušivých signálů ve vymezené části prostoru. Stínění       

se užívá k ochraně jednotlivých součástek, funkčních bloků i celých elektronických 

zařízení, která mohou být současně zdroji i přijímači elektromagnetického rušení. 

Stínění je jedním z vysoce efektivních způsobů elektromagnetické ochrany před 

výkonovým rušením kontinuálního či impulzního charakteru. 

2. Experimentální část 

Pro experiment byl zvolen komerčně dostupný polyuretanový dvousložkový 

lak jako polymerní matrice a uhlíková vlákna o středním průměru 7 µm jako plnivo. 

Vlastní příprava tekutého kompozitu probíhala smísením všech složek kompozitu 

v poměru 7 hm. dílů polyuretanového laku, 2 hm. dílů tužidla, 1 hm. dílu ředidla         
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a 1 hm.% uhlíkových vláken a řádně promíchána.  

Pro vytvoření vzorků kompozitních vrstev byla použita metoda lití kompozitu 

do formy, která umožňuje dosažení výsledné tloušťky kompozitní vrstvy při jednom 

kroku. Celkový objem tekutého kompozitu byl nalit na substrát do předem 

vytvořeného rámečku a vrstva se vytvořila jeho vytvrzením. Pro tento účel byly 

zhotoveny formy s otvorem o velikosti 100 x 100 x 1, 2 a 3 mm z materiálu s velmi 

malou povrchovou smáčivostí, která zajišťovala dobré vyjmutí vytvrzeného vzorku. 

Metoda lití kompozitu do formy byla zvolena také s ohledem na požadavky dalšího 

měření elektromagnetických charakteristik vzorků. 

3. Použité metody hodnocení 

Studium vnitřní struktury kompozitu bylo provedeno pomocí elektronového 

rastrovacího mikroskopu (SEM) JEOL JSM-840. Cílem této analýzy bylo především 

ověření homogenity rozptýlení částic plniva v polyuretanové matrici. Vzorek byl 

připraven ochlazením na teplotu tekutého dusíku a přelomen. Poté byl elektricky 

nevodivý povrch lomové plochy kompozitu vakuově napařen tenkou vrstvou uhlíku ( 

≤ 30 nm) a podroben mikromorfologické analýze.  

Pro posouzení, zda zhotovené vzorky účinně stíní elektromagnetické záření, 

bylo provedeno měření frekvenční transmitance v intervalu 2 až 18 GHz. K měření 

bylo použito vektorového analyzátoru Anritsu 37369C. 

Určení spektrální transmitance  
 
                                                                           [%] 

 

T  spektrální transmitance 

S21sample koeficient průchodu pro měřený vzorek  

S21ref  koeficient průchodu pro referenční  vzorek 

Určení frekvenčního vloženého útlumu na průchod  
 

                                                      [dB]                                                      

ILT  vložený útlum na průchod 
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S21ref  koeficient průchodu pro referenční  vzorek 
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4. Výsledky a diskuze 

Kompozity měly po vytvrzení celistvou strukturu bez viditelných defektů. 

Z obrázku 1 je patrné, že povrch lomové plochy kompozitu má štěpný charakter. 

Jednotlivá uhlíková vlákna vystupují z lomové plochy polyuretanové (PU) matrice, 

případně jsou v matrici patrné obtisky po jejich vylomení. Povrch vyčnívajících 

uhlíkových vláken je čistý beze stop PU matrice. Povrchy obtisků uhlíkových vláken 

v PU matrici jsou rovněž věrnou kopií povrchu uhlíkových vláken. To ukazuje na 

slabou adhezi PU matrice a uhlíkových vláken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 1. Mikrosnímek SEM lomové plochy kompozitu. 

 

Získané hodnoty vloženého útlumu na průchod ukazují na útlumový (stínící) 

efekt použitých materiálů. Závislost vloženého útlumu na průchod na frekvenci je 

uvedena na obrázku 2. Útlumové parametry mají charakter rezonančních průběhů, 

s hodnotou rezonanční frekvence závisející na tloušťce vzorku, přičemž pro vzorek o 

tloušťce 1 mm leží rezonanční frekvence (12,3 GHz) uvnitř používaného měřícího 

rozsahu, pro vzorky o tloušťce 2 mm a 3 mm je předpokládaná rezonanční frekvence 

za horní hranicí používaného měřícího rozsahu. 

5. Závěr 

Na základě provedených analýz morfologie povrchu lomové plochy kompozitu 

složeného z PU matrice a uhlíkových vláken pomocí SEM můžeme konstatovat, že 

plnivo bylo v matrici rozptýleno téměř rovnoměrně, avšak jeho adheze k matrici byla 

nižší. Při testech útlumových vlastností bylo zjištěno, že testované kompozitní vrstvy 
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vykazují signifikantní útlumové vlastnosti ve srovnání s referenčním (maximálně 

průchodným) volným prostorem. Maximální dosažené hodnoty vloženého útlumu na 

průchod  byly  -12,1 dB (1 mm vzorek), - 12,3 dB (2 mm vzorek) a -18,7dB (3 mm 

vzorek). 

Na základě uvedených výsledků je možné  považovat kompozitní vrstvy za 

potencionálně vhodné pro elektromagnetické stínění.  

 

 
 
Obr 2. Závislost vloženého útlumu na průchod na frekvenci. 
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STANOVENÍ PŘÍČIN TVORBY DROBNÝCH VZHLEDOVÝCH DEFEKTŮ 
V POVRCHOVÉ ÚPRAVĚ PRÁŠKOVOU NÁTĚROVOU HMOTOU 

S ANTIGRAFFITI ÚPRAVOU 
 

THE DETERMINATION OF REASON OF FINE VISUAL DEFECT FORMING 
ON POWDER COATING SURFACE TREATMENT WITH ANTIGRAFFITI 

TREATMENT 
 
Lubomír Mindoš 
SVÚOM s.r.o., Česká republika 
 

Summary 
The paper describes the using of combination of visual and optical method 
for determination of reason of fine visual defects forming on powder 
coating surface treatment with high gloss and subsequent antigraffiti 
treatment on polished aluminium sheet. 
Key words: powder coating, antigraffiti treatment, defects in surface 
treatment 

 
 
Úvod 

Práškové nátěrové hmoty (PNH) nacházejí čím dál širší uplatnění při zajištění 

kvalitní povrchové úpravy v mnoha průmyslových oborech z důvodů snadné 

aplikace, vysoké produktivity, minimálních ztrát, rychlého dosažení výsledných 

fyzikálně-chemických parametrů po výpalu, příznivých cenových a velmi příznivých 

ekologických ukazatelů. Výrobci PNH jsou schopni dodat jak termosetické prášky, 

které sortimentem převládají a patří sem prášky např. polyesterové, polyuretanové, 

epoxypolyesterové, akrylátové, tak i termoplastické prášky, kde typickým 

představitelem jsou polyamidy. Nabídka odstínů PNH je velmi pestrá a stejně tak je 

široká i nabídka stupně lesku. PNH lze vyrábět jako metalizované, transparentní, 

s fluorescenčními odstíny, kladívkové struktury či různé imitace povrchů. Mezi PNH 

se speciální aditivací patří takové prášky, které po vypálení vytváří hladký a lesklý 

povrch s antigraffiti úpravou. 

Byly hledány příčiny výskytu drobných vzhledových defektů v povrchové 

úpravě (PÚ) zhotovené aplikací polyuretanové PNH s aditivací antigraffiti na 
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hliníkový plech o tloušťce 4 mm v podmínkách vysokých nároků na výslednou jakost 

PÚ. 

Popis experimentálních metod 

Pro objasnění příčin výskytu vzhledových defektů na PÚ s vysokým leskem 

byla použita kombinace vizuálních a instrumentálních zkoumání a dosažené 

výsledky byly zájemně porovnány za účelem potvrzení, zda  příčina výskytu defektů 

je z důvodu chyb v technologii nanášení PNH nebo z důvodu nevyhovující jakosti 

hliníkového plechu anebo z důvodu použité práškové nátěrové hmoty. 

Jako podklad pro nanášení PNH byly použity kazety z válcovaného 

hliníkového plechu o tloušťce 4 mm a rozměrech 750 x 750 mm. Plech byl na straně 

určené k nanášení PNH broušen na plocho za účelem sjednocení a zjemnění 

povrchové drsnosti pro dosažení jednotného a vysokého lesku po aplikaci PNH. 

Jako PNH byla použita polyuretanová pojivová báze s aditivací antigraffiti, 

odstín tmavě modrý, lesk vysoký. 

Technologie nanášení PNH se skládala z následujících operací: broušení 

plechu na plocho, odmaštění, desoxidace, pasivace, dvojitý oplach demi vodou, 

sušení, nanášení PNH, vypalování. 

Pro zkoumání příčin výskytu vzhledových defektů v PÚ byly dodány 3 ks 

hliníkových plechů 750 x 750 x 4 mm po operaci broušení na plocho, 3 ks hliníkových 

plechů 750 x 750 x 4 mm s finální povrchovou úpravou PNH s aditivací antigraffiti a 

cca 0,75 kg PNH s aditivací antigraffiti odebrané z originálního a neporušeného 

obalu. 

Mikroskopickému zkoumání byly podrobeny postupně broušený hliníkový 

plech, samotná PNH s aditivací antigraffiti, výřezy z Al-plechů s finální PÚ se 

vzhledovými defekty.  

Za účelem dalších srovnání byla odebraná PNH elektrostatickým nanášením 

ve srovnatelné tloušťce vrstvy aplikována na dodané broušené hliníkové plechy a 

dále na  ocelové válcované plechy, jakost  ČSN 11305.21 matný  o tloušťce 1 mm a 

měděné válcované plechy o tloušťce cca 0,65 mm o čistotě 99,8%. Ocelové a 

měděné plechy byly před nanášením PNH přebroušeny brusným papírem o zrnitosti 

400 za účelem sjednocení a zjemnění podkladového kovu. Pro srovnávací 
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experiment byly vybrány pouze ocelové a měděné plechy, které po sjednocení 

povrchu broušením nevykazovaly žádné okem zjistitelné defekty v povrchové vrstvě 

kovu. 

Pro potřeby poziční srovnávací analýzy výskytu vzhledových defektů v PÚ 

byly na vzorcích broušeného hliníkovém plechu o velikosti 150 x 100 mm před 

nanášením PNH lihovým fixem vyznačeny všechny vizuálně odlišné detaily od 

sjednoceného broušeného povrchu. Vzorky plechu s optickými značkami byly 

nejprve nasnímány optickým skenerem, poté smyty značky a po nanesení PNH a 

vypálení byly na finální PÚ označeny obdobným způsobem vizuálně zjistitelné 

vzhledové defekty. Vzorky z označenými vzhledovými defekty v PÚ byly skenovány 

ve stejné pozici a při stejném rozlišení. Tímto způsobem byly získány množiny 

vizuálně označených defektů před a po nanášení PNH v x-y souřadnicích s pozičním 

rozlišením lepším než 0,1 mm. 

Pro potřeby bližšího určení typu drobných vzhledových defektů byla 

provedena detailní elektronová mikroskopie (FEG SEM  -  Field Emission Gun 

Scanning Electron Microscopy) drobných defektů na výřezech odebraných z Al 

plechů s PÚ s aditivací antigraffiti a vzhledových defektů, které byly zjištěny na 

vzorcích ocelových a měděných s PÚ s aditivací antigraffiti. 

Výsledky a diskuze 

Pro objasnění příčin výskytu vzhledových defektů na PÚ s vysokým leskem se 

nabízelo několik variant vysvětlení. Jednou z prvních možností vysvětlení byl výskyt 

defektů v PÚ z titulu výskytu defektů v povrchu hliníkového plechu po broušení. 

Celkové zvětšení na obrázku 1 je cca 80x a ukazuje okem zjistitelné 

povrchové defekty na povrchu Al plechu po broušení na plocho. Na obrázku 2 jsou 

fixem vyznačeny vizuálně zjistitelné povrchové defekty na povrchu hliníkového 

plechu před skenováním. 

Obrázky 3 a 4 dokumentují mikrofotografie použité PNH. Z obrázků je patrné, 

že PNH se skládá nejméně ze 3 různých fází – modrých částeček, které přísluší 

vlastní polyuretanové pojivové bázi s modrou pigmentací, bílých částeček o 

srovnatelné či mírně větší velikosti než je rozměr částeček pojivové báze a podstatně 

větších částic se zabarvením podobné pryskyřici kalafuna nebo jantaru. 
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Obr.1 Obr.2 

Obr.3 Obr.4 
Obsah světlejších částeček lze vysvětlit přídavkem rozlivového či smáčecího 

činidla a speciální antigraffiti aditivací práškové nátěrové hmoty. 

Detailní elektronové mikrofotografie na obrázcích 5 až 10 zřetelně 

dokumentují, že vzhledové vady v PÚ nejsou zapříčiněny z titulu znečištění vrstvy 

práškové nátěrové hmoty částicí prachu před nebo v průběhu vypálení. Detailní 

obrázky defektů v PÚ poskytují zřetelný vzhled vydutého hrbolu, v jehož vrcholu lze 

nalézt několik větších otvorů a zároveň lze na povrchu výdutě nalézt celou řadu 

menších otvorů. Velikost defektů kolísá od cca 20 až po 100 µm. Tyto drobné defekty 

lze okem při dobrém osvětlení rozpoznat, ale vzhled těchto drobných defektů v PÚ 

se jeví lidskému oku jako prachová částice zapečená do vrstvy práškové barvy. 

Různá velikost defektů souvisí s intenzitou vypěnění na což má zřejmě přímý vliv 

různá velikost částic aditiv obsažených v PNH. Tyto drobné defekty byly zjištěny na 

všech zkoumaných vzorcích PÚ, tedy jak na původních, tak i na vzorcích PÚ 

připravených v laboratoři na hliníkovém, ocelovém či měděném plechu. 
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Obr.5 Obr.6 

  
Obr.7 Obr.8 

  
Obr.9 Obr.10 

 
Na obrázcích 11 až 16 lze vizuálně snadno porovnat výskyt drobných defektů 

poziční srovnávací analýzou na 3 vzorcích broušeného hliníkovém plechu o velikosti 

150 x 100 mm. Tmavé plochy jsou inverzně zobrazené lesklé povrchy broušeného 

hliníkového plechu před nanášením PNH s tmavým označením defektních plošek. 
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Obr.11 Obr.12 

Obr.13 Obr.14 

Obr.15 Obr.16 
 
Modré plochy odpovídají reálnému skenování finální povrchové úpravy 

stejného vzorku se světlými značkami, označující drobné vzhledové defekty v PÚ. 

Velmi snadno lze vizuálně okamžitě porovnat, že žádná z x-y pozic 27 defektů 

na povrchu broušeného hliníkového plechu se neshoduje s žádnou  x-y pozicí cca 50 

defektů ve finální PÚ zhotovené zkoumanou práškovou nátěrovou hmotou. 

Závěr 

Pro objasnění příčin výskytu drobných vzhledových defektů v PÚ s vysokým 

leskem se dobře osvědčila kombinace vizuálních a optických metod. Vyhodnocením 
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provedených experimentů bylo možné  dospět k  závěru, který byl podepřen 

vícenásobným ověřením pomocí různých optických metod.  

Za příčinu drobných vzhledových defektů v PÚ nelze považovat výskyt defektů 

v povrchu podkladového kovu. Stejné vzhledové defekty ve finální PÚ byly dosaženy 

při použití různých kovových podkladů ať s výskytem nebo bez výskytu drobných 

defektů v povrchové vrstvě kovu. Taktéž můžeme vyloučit vliv technologie při 

nanášení PNH, neboť na dvou pracovištích nezávisle na sobě byly dosaženy stejné 

vzhledové defekty ve finální PÚ. 

Příčinou výskytu drobných vzhledových defektů v  povrchové úpravě  

zhotovené práškovou nátěrovou hmotou s vysokým leskem a dodatečnou antigraffiti 

aditivací, je zpěňování částeček aditiv při vypalování práškové nátěrové hmoty. 

 

Zpracováno v rámci řešení VZ MSM 2579478701 
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NOVÉ SUROVINY PRO POLYURETANOVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY 
VYHOVUJÍCÍ VOC 

 

INNOVATIVE VOC COMPLIANT RAW MATERIALS FOR THE EUROPEAN 
COATINGS INDUSTRY 

 
Rolf Roschu, Jörg Schmitz, Martin Melchiors 
Bayer Material Science AG, Leverkusen, Germany 

 
Summary 

Nowadays it is impossible to imagine high quality coating applications 
without 2K PUR systems. They offer optimal durability, optical and 
mechanical properties as well as application robustness, and yet are still 
one of the main development areas in the coatings industry. Now the 
European VOC legislation is leading towards an increased demand for 
coatings with reduced content of organic solvents. High Solids (HS) PUR 
coatings provide a broad variety of possible problem solutions leading to 
an increased need for low viscosity raw materials, as i.e. polyisocyanates, 
OH- functional polyacrylates and reactive diluents like polyaspartics. Also 
waterborne 2K PUR systems can often be formulated with small amounts 
or even without any presence of organic solvents. The switch to this 
technology does not compromise on technical performance. Most 
technical requirements of traditional formulations can already be met with 
waterbased 2K PUR systems. This paper describes in part 1 how low 
viscosity HS polyols, polyisocyanate hardeners and reactive diluents, and 
in part 2 how hydrophilic hardeners as well as tailor made polyol 
dispersions can help for the formulation of VOC compliant coating 
systems. 

 
 
Úvod 

Od začátku tohoto roku je Evropská unie povinna dodržovat již známý předpis 

VOC (obr. 1).  
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Solvent Emissions Directive 1999/13/EC (SED)
for all Industrial Coatings and “related processes”
that are carried out in a stationary installation,
including coatings production.

Deco-Paint-Directive 2004/42/EC (DPD)
for all Architectural Building Coatings that are
applied on site. Also industrial coating of
building parts, trims and claddings is included.
as well as Automotive refinish systems

 

Obr. 1. 

Dnes je proto výzvou výrazně snižovat úroveň VOC i u speciálních  nátěrových hmot, 

bez obětování vysoké úrovně kvality. Budou diskutovány  dva možné způsoby 

řešení: 

1. Systémy High Solids 2K PUR 

K formulaci High Solids 2K PUR systémů se používají nízkoviskózní  tvrdidla a 

nískoviskózní polyoly. Mohou se použít i reaktivní rozpouštědla k ředění a k úpravě 

doby zasychání (obr. 2). 

High Solids Systems

Low Viscous 
Polyols

Reactive
Diluents

Low Viscous 
Polyisocyanates

 

Obr. 2. 

Nízkoviskozní polyoly 

Viskozita polyolů je často mnohem vyšší, než bychom z molekulární hmotnosti 

polymeru očekávali. To je způsobena mezimolekulární vodíkovou vazbou,což vede k 

velmi krátké vzdálenosti mezi řetězci polymerů. Přidání rozměrných bočních řetězců 

vede ke zvýšení vzdálenosti, vodíková vazba se zeslabuje a výsledkem je nižší 

viskozita při podobné molekulární hmotnosti ve srovnání se standardními polyoly. 

Dalším obvyklým způsobem, jak snížit viskozitu pryskyřice, je snížit molekulární 

hmotnost. 
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Ale nižší molekulová hmotnost je spojena s nižší průměrnou funkcionalitou a tedy 

s větším množstvím nefunkčních nebo monofunkčních řetězců. Tím se dosáhne 

méně dobrého fyzikálního  zasychání. To je důvodem, proč High Solids systémy 

potřebují vyšší hustotu zesítění k dosažení podobné struktury sítě, jakou mají 

Medium Solids. To znamená, že HS polyoly s nižší molekulární hmotností vyžadují 

vyšší obsah OH skupin.  

Objemné postranní řetězce a  vyšší obsah OH skupin jsou základem vývoje nové 

generace polyakrylátů. Následující obr. 3 ukazuje vlastnosti dvou HS polyakrylátů se 

zvýšeným obsahem OH skupin ve ve srovnání se standardním HS akrylátem a 

rychleschnoucím akrylátem Medium Solids. Pouze s  HS typy jsou možné formulace  

s VOC nižším, než 420 g/l ve viskozitě pro stříkání, ale jen s 5% a 6% OH skupin 

vykazují více nebo méně podobnou chemickou odolnost k typu MS, z důvodu  vyšší 

hustoty zesítění. 

200

300

400

500

600

700

Standard
H S

5% H S
type

6% H S
type

F ast
D rying

M S

VOC content

0

1

2

3

4

5

Standard
HS

5% HS
type

6% HS
type

fast
Drying

MS
1h water 10 min M P A 10 min xylene

10 min B A 10 min M EK 10 min ethano l

Chemical Resistanceg/l

5=bad    0=vey good

 

Obr. 3. 

Obecně řečeno, přispívají vícemocné alkoholy /polyoly/ s nižší molekulární hmotností 

ke značně pomalejšímu fyzickému zasychání a to vede dále k prodloužení doby 

tvrdnutí nátěru (obr. 4). Nejlepší kompromis mezi rychlostí zasychání, dobou 

zpracovatelnosti /potlife/ a chemickou odolností je dán polyolem s 5% OH skupin. 
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Obr. 4. 

Nově vyvinutý komerční produkt s téměř 5% OH skupin dává rychlejší síťování, 

rychlejší vývoj tvrdosti a lepší odolnost k rozpouštědlům, než současné na trhu běžné  

výrobky, ale s možností vytvářet čiré clearcoaty i pigmentované povlaky s méně, než 

420 g/l VOC. 

Polyizokyanáty pro High Solids systémy 

Nízkoviskozní polyisokyanátová tvrdidla lze vyrobit z HDI izokyanurátu s nízkým 

obsahem oligomerů s vyšší molekulární hmotností, nebo využitím HDI uretdionů či 

alofanátů. Všechny typy výrobků vykazují ve srovnání se standardními HDI tvrdidly 

značně nižší viskozitu. 

Na rozdíl od izokyanurátů s funkcionalitou vyšší, než tři, jsou ideální struktury 

uretdionů a alofanátů  nezávisle na molekulární hmotnosti jenom NCO difunkční. To 

vede k nižší hustotě zesítění ztvrdlého filmu, a výsledkem je jeho nižší výkonnost, 

tedy chemická odolnost a trvanlivost. 

Na konci minulého století byly podrobněji prozkoumány téměř neznámé 

iminooxadiazinediony – izomery známých izokyanurátů. Strukturálně se liší v jednom 

detailu: jedna NCO-skupina je včleněna do šestičlenného prstence otevřením dvojité 

vazby C=O, místo obvykle se vyskytujícího rozdělení vazby C=N. Tento detail je 

nositelem asymetrické struktury v kontrastu s plochým a středově souměrným 

prstencem izokyanurátu, a to vede k pojmenování této struktury jako asymetrický 

trimer (zkratka „AST“ viz obr. 5). 
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Obr. 5. 

AST trimery nevykazují téměř žádný rozdíl z hlediska reaktivity, stability a 

technologických vlastností zesíťovaného  filmu ve srovnání s tvrdidly na bázi 

izokyanurátu.  Hlavní výhodou je jejich podstatně nižší viskozita proti izokyanurátům 

při podobné molekulární hmotnosti a funkcionalitě. Proto jsou AST trimery hodně 

slibující variantou pro  High Solids systémy, přičemž mají trojfunkční NCO strukturu, 

vynecháno je  použití dvojfunkčních výrobků, jako jsou uretdiony a alofanáty (obr. 6). 
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Obr. 6. 

Nízká viskozita AST trimetrů se osvědčila např. na clearcoatech  na autech, ve 

srovnání s ostatními HDI trimery, vše v kombinaci s  High Solids polyakrylátem. Na 

těchto dvou clearcoatech  nebyl pozorován rozdíl v mechanických vlastnostech, t.j. 

tvrdosti a elasticitě, ani v optických vlastnostech. Výsledky vystavení nepřízni počasí 

jsou též shodné. To znamená, že obsah sušiny  jakéhokoli systému 2K PUR systému 
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se dá snadno zvýšit beze změn v dávkování polyolu. Ale z důvodu  nižší viskozity 

AST trimetrů ve srovnání s ostatními tvrdidly na bázi HDI je fyzikální  schnutí o trochu 

pomalejší.(obr. 7). 
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Obr. 7. 

Proto je zapotřebí kombinovat s nískoviskozními polyizokyanáty, které umožňují 

rychlejší fyzikální zasychání.  

Nískoviskozní IPDI typy  

Takováto rychleji schnoucí tvrdidla by měla mít vyšší TG a mohou být na bázi IPDI 

(IPDI = Izoforondiizokyanát). Vzhledem k extrémně vysoké viskozitě IPDI 

izokyanurátů nejsou standardní typy IPDI pro systémy High Solid vhodné. Proto  

Bayer MaterialScience uvedla v roce 2005 na trh nový IPDI alofanát. Díky 

mezimolekulární vodíkové vazbě nabízí tento výrobek relativně nízkou viskozitu (obr. 

8). Průměrná funkcionalita produktu je 2,5 a obvykle se doporučuje pouze v 

kombinaci s typy na bázi HDI. 
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Obr. 8. 
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Obr. 9 ukazuje viskozity a zároveň zasychání takovýchto směsí v typickém HS 

claercoatu. Takováto směs 30:70 IPDI alofanátu s asymetrickým HDI trimerem 

vykazuje podobnou viskozitu, jako standardní HDI izokyanurát, ale zlepšené fyzikální 

zasychání  bez zvýšení VOC. 
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Obr. 9. 

Reaktivní rozpouštědla 

Třetí možností je vytvoření systému 2K PUR s vysokým obsahem sušiny, ale s velmi 

rychlým zasycháním, použitím „reaktivních rozpouštědel“. Byly vyvinuty sekundární 

polyaminy s upravenou reaktivitou, jako jsou estery polyasparticové kyseliny (obr.10).  
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Obr. 10. 

Dají se vytvořit s různě objemnými skupinami  (=X), z čehož vznikají výrobky různých 

vlastností, zejména, co se týče reaktivity (obr. 11).  
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H3C
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CH3

–CH2
–X =

water is again catalyst

0.16 % water content:   21 min
0.12 % water content: 31 min
0.08 % water content: 65 min

Viscosity

ethyl ester: 1200 mPas 1500 mPas <100 mPas

Geltime system: 40 min 20 min 1-2 min
1:1 combinations: 27 min 4 27 min 4 min

 

Obr. 11. 

Takovéto výrobky lze použít jako samostatná pojiva, i jako ideálního kombinačního 

partnera pro vícemocné alkoholy, u nichž změní profil vlastností, a může se přidávat 

do 2K primerů, plničů  a pigmentovaných vrchních povlaků. Reaktivita esterů 

polyasparticové kyseliny je však velmi citlivá na vlhkost. Voda urychluje reakci mezi 

polyaspartátem a polyizokynátem. Tuto reakci urychlují i kyselé funkční skupiny. Pro 

formulaci clearcoatů a barevně sensibilních vrchních nátěrů se musí polyaspartáty 

použít buďto samotné nebo v kombinaci s polyaldiminy. Důvodem je barevná 

nestabilita polyaspartik v přítomnosti obvyklých vícemocných alkoholů,což vede k 

výraznému žloutnutí. 

Na obr. 12 je zobrazena doba zasychání kombinace High Solids polyakrylátu s „s 

nízkoreaktivním polyaspartátem“. Jak je vidět, standardní High Solids 2K PUR High 

Solids topcoat(< 420 g/l VOC) se dá pomocí takovéhoto reaktivního ředidla snadno 

převést na systém Very High Solid, tj. < 250 g/l VOC. Ještě důležitější je však snížení 

doby zasychání takovéto kombinace, vedoucí ke zlepšení produktivity a tím k 

zajímavým úsporám nákladů.   
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2) Vodouředitelné 2K polyuretanové nátěrové hmoty 

Použitím vodouředitelných dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot je nyní 

možné vytvářet ekologické nátěry, nabízející stejně vysokou úroveň ochrany, jako 

jejich protějšky na bázi rozpouštědel. Jsou na bázi nových generací chemicky 

modifikovaných polyizokyanátových síťovadel a nových speciálně vyrobených 

disperzí z vícemocných alkoholů pro dosažení vysoké chemické odolnosti 

výsledných povlaků. Předpokladem pro dosažení optimálních vlastností je  hlubší 

pochopení  technologie vodouředitelných 2K PUR, zejména chování během míchání, 

v plechovce, při aplikaci a vytváření filmu. Alifatické polyizokyanáty reagují s vodou 

na CO2 a močovinové skupiny dokonce již při pokojové teplotě. Tato reakce je však 

během síťování filmu spíše pomalá, je o poznání pomalejší, nežli reakce 

izokyanátových skupin s hydroxylovými skupinami vícemocného alkoholu při tvorbě 

polyuretanové sítě. Voda kromě toho opouští zasychající film velmi rychle, čímž 

snižuje vliv reakce izokyanát/voda. Nejdůležitější rozdíl mezi nátěry 2K PUR na bázi 

vody a na bázi rozpouštědel je, že není možné vyrobit stabilní vodouředitelný roztok 

tvrdidla nebo disperze, kvůli reakci izokyanát/voda. K vytvoření  2K nátěru se  musí 

nejenom smíchat, ale i rozptýlit tvrdidlo (roztok) do vodné fáze vícemocného 

alkoholu. Vícemocný alkohol je stabilní disperze ve vodě s průměrnou velikostí částic 

obvykle  50 – 250 nm. Usnadnění  tohoto emulgačního kroku se dá ovlivnit chemií 

těchto dvou složek. Velikost částic polyizokyanátových kapiček rozptýlených ve vodní 

fázi musí být pro dosažení dokonalých vlastností filmu co nejjemnější (< 1 µm), s 

úzkým rozptylem velikosti částic (obr. 13). 

Dr. M. Melchiors Bayer MaterialScience June 2006
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Obr. 13. Distribuce velikosti částic ve vodní 2K polyuretanové nátěrové disperzi. 
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Důsledkem je, že se musí  polyizokyanátové tvrdidel a disperze vícemocného 

alkoholu navzájem přizpůsobit,aby se mohli vzájemně smísit.Zásadní pro účinnou 

emulgaci,  je homogenní distribuce tvrdidla s malou velikostí částic v disperzi 

vícemocného alkoholu. Na druhé straně to pomáhá zpomalovat průběh  reakce 

izokyanátových skupin s vodou, a tím podpořit cestu reakce izokyanát/vícemocný 

alkohol. 

Vzhledem k relativně hydrofobní podstatě standardního polyizokyanátu (t.j. trimeru 

nebo biuretu) může ruční míchání  tyčinkou vyústit do dvou samostatných fází. 

Existují dva možné způsoby, jak předejít tomuto problému: použití hydrofobního 

tvrdidla s nízkou viskozitou v kombinaci s aplikací vyšší střižné energie v procesu 

míchání, nebo použití hydrofilních modifikovaných polyizokyanátů. Oba způsoby jsou 

možné a jejich nasdazení závisí na konkrétní aplikaci a na požadovaném profilu 

vlastností. (obr.14). 
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Obr. 14. Polyizokyanáty pro vodouředitelné nátěry 2K PUR.  

Hydrofilních polyizokyanátů se s výhodou užívá pro aplikace vodouředitelných 

nátěrových hmot, kdy je vyžadována nízká střižná energie při vmíchávání 

polyizokyanátu do disperze vícemocného alkoholu. Je možné dosáhnout snadné 

emulgace v kombinaci s dobrou chemickou odolností filmu. Hydrofilní polyizokyanáty 

obsahují povrchově aktivní hydrofilní skupiny, které jsou pokud možno chemicky 

vázány k molekule izokyanátu. Stupeň hydrofility, nutný k dosažení dobrého vzhledu 

filmu závisí na vícemocném alkoholu, ale i na podmínkách míchání. Vysoce 

hydrofilní polyizokyanátová tvrdidla jsou samoemulgační; polyizokyanáty s menším 

počtem hydrofilních skupin potřebují vhodnou  disperzí vícemocného alkoholu,aby se 

vytvořila stabilní disperze během doby zpracování . Je snadné pochopit, že je 



 53

zásadní správné přizpůsobení vícemocného alkoholu a polyizokyanátu  pro získání 

stabilní homogenní  disperze s dostatečnou dobou zpracovatelnosti, dávající po 

zaschnutí homogenní polyuretanovou síť. 

Vyvinuli jsme tři generace hydrofilně modifikovaných polyizokyanátů, 

charakteristických různými emulgačními strukturami a jedinečnými užitnými 

hodnotami. Zatímco neionogenně modifikované polyizokyanáty (1. generace) 

nesoucí polyeteruretanové emulgátory se snadno míchají i aplikují, a proto jsou 

univerzálně použitelné pro širokou řadu aplikací. Použití síťovadel na bázi 

polyeteralofanátu (2. generace) - jako důsledek jejich vyšší funkčnosti NCO - dávají 

filmy se skvělou všeobecnou odolností. Polyizokyanáty modifikované 

aminosulfonátem, představující 3. generaci hydrofilních polyizokyanátových síťovadel 

dále zlepšují zasychání, tvrdost a chemickou odolnost filmů. Tato síťovadla navíc 

prokázala podstatnou výhodu oproti polyethery modifikovaným typům v odolnosti 

proti graffiti a chemikáliím v domácnosti, proto jsou skvělou volbou pro 

vodouředitelné transparentní  a vrchní nátěry odolné proti graffiti (obr. 15).  
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Obr. 15. Struktura a vlastnosti polyizokyanátových síťovadel modifikovaných 
kyselinou aminosulfonovou. 
 

Kromě těchto hydrofilně modifikovaných polyizokyanátů je pro vodní 2K PUR nátěry 

možné použít i hydrofobní polyizokyanáty s nízkou viskozitou, za předpokladu 

zajištění dostatečného vmíchání tvrdidla do disperze vícemocného alkoholu. 

Výhodou použití nehydrofilních síťovadel je nižší absorpce vody do zesíťovaného 

filmu a maximální odolnost, t.j. lepší odolnost filmu k chemikáliím a rozpouštědlům ve 

srovnání s 2K PUR systémy na bázi rozpouštědel. V závislosti na podmínkách 

míchání je možné s výhodou použít i směsi nízkoviskozních hydrofobních síťovadel s 

hydrofilně modifikovanými polyizokyanáty. 
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Disperze vícemocných alkoholů /polyolů/ 

Kromě polyizokyanátového síťovadla má na vlastnosti filmu velký vliv i disperze 

vícemocného alkoholu. Jak ukazuje obr. 16, mají podstatný vliv  na výsledný film 

rozptýlení částic, chemické složení, velikost částic, distribuce velikosti částic a 

hydrofilní charakter  
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Obr. 16: Vícemocné alkoholy pro vodouředitelné 2K PUR. 

 

Už nyní jsme schopni nabídnout  rozsáhlý sortiment disperzí  pro základové  i vrchní 

nátěry na bázi polyesterů, polyuretanů, polyakrylátů či  hybridů pro celou řadu 

aplikací (obr. 17), jako je stříkání vozidel, průmyslová výroba (ACE / Strojírenství / 
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subdodávky pro automobily) a podlahy (matné a transparentní vrchní povlaky), 

nátěry stěn (snadné čištění), lakování nábytku (kanceláře, kuchyně), parketové laky, 

nátěry na plasty, soft-feel laky, a nátěry OEM (základy i plniče). 

Coatings, Adhesives & Sealants EEMEA/LATAM

Waterborne 
2K-PUR Coatings

 

Obr. 17. Různé oblasti použití vodouředitelných 2K PUR systémů. 

 
Shrnutí 

Závěrem můžeme konstatovat, že je prokázáno, že technologie 

polyuretanových nátěrových hmot optimalizuje kvalitu, efektivitu a úroveň VOC 

nátěrových systémů a procesů pro řadu aplikací. Nedávno vyvinutá nízkoviskozní 

tvrdidla a polyoly, podobně jako reaktivní rozpouštědla, t.j. estery polyasparticové 

kyseliny usnadní formulace nových generací High Solids systémů s mnohem 

rychlejším tvrdnutím, než mají současné HS systémy . Zejména vodouředitelné 2K 

polyuretanové nátěrové hmoty představují slibnou alternativu k vysoce účinným 

nátěrům na bázi rozpouštědel. Je to díky vyvinutí nových hydrofobních 

polyizokyanátů s nízkou viskozitou, stejně jako hydrofilních polyizokyanátů 

modifikovaných kyselinou aminosulfonovou, v kombinaci se speciálně vyráběnými 

disperzemi vícemocných alkoholů.  

Ze shora uvedeného jasně vyplývá, že technologie PUR bude nadále přispívat 

k rozvoji v průmyslu nátěrových hmot. 
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DISPERZNÉ SPOJIVÁ PRE NÁTEROVÉ HMOTY 
 

DISPERSION BINDERS FOR COATINGS 
 

Peter Kelemena , Ján Kováčika , Emil Bédib 
aVUCHT a.s. Bratislava, bDUSLO a.s. ŠAĽA, Slovenská republika 

 
Summary 

The paper deals with polymer dispersions produced in Duslo j. s. c. Šaľa, 
Slovakia. The article shows the technical parameters of all offered 
dispersions. The difference in the quality between Polyvinylacetate and 
Polyacrylate dispersions is mainly in viscosity, alkali resistance, 
weathering resistance and particle size. 

 
 
Duslo, a. s. Šaľa je dominantným výrobcom vodných polymérnych disperzií na 

Slovensku. Nachádza sa v juhozápadnej časti Slovenskej republiky vo vzdialenosti 

60 km na východ od Bratislavy, pri rieke Váh. Duslo bolo založené v roku 1958. 

V súčasnosti je Duslo a.s. súčasťou spoločností Agrofert Holding a.s. a zamestnáva 

2400 zamestnancov. Jeho výrobný sortiment zahŕňa priemyselné hnojivá, 

gumárenské chemikálie a disperzie. Väčšina výrobného know – how pochádza 

z vlastného výskumu a vývoja, ktorý je v súčasnosti sústredený v dcérskej 

spoločnosti  VUCHT a.s. Bratislava v rámci Duslo group. Výroba disperzií bola 

zahájená v roku 1968.  

Z hľadiska chemického zloženia môžeme disperzie z produkcie Duslo a.s. 

určené pre náterové hmoty rozdeliť na: 

1. Homopolyméry PVAC  
2. Kopolyméry vinylacetátu s inými monomérmi  
3. Kopolyméry akrylátov  
4. Kopolyméry akrylátov s inými monomérmi  
Tieto disperzie sa využívajú v nasledujúcich aplikáciách: 

• Lepidlá na papier  

• Lepidlá na drevo 

• Prísady do lubrikačných zmesí na textil 

• Spojivá v náterových látkach 
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Aplikácia disperzií v stavebných náterových hmotách 

Hlavnou podmienkou úspešnej aplikácie disperzií v roli spojív náterových látok 

je schopnosť polymérnych častíc tvoriacich disperziu navzájom sa spájať a vytvoriť 

súvislý film. Táto schopnosť je závislá od teploty. Teplotná závislosť je definovaná 

minimálnou filmotvornou teplotou (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. 

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. 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. Spojivo musí okrem toho umožniť 

splnenie ďalších požiadaviek kladených na náterové látky: 

• Absencia organických rozpúšťadiel 

• Aplikácia nezávislá na teplote 

• Nízka cena 

• Vysoká kryvosť 

• Zdravotná nezávadnosť 

• Ľahké odstránenie pri znečistení 
 
Prehľad disperzií používaných v stavebníctve 

Disperzie pre použitie v interiéri 

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 
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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. 

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 

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, 



 60

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. 

Disperzie pre použitie v exteriéri: 

Na disperzné spojivá pre exteriérové použitie sa popri vyššie spomenutých 

požiadavkách kladú dodatočné nároky: 

• Vysoká alkalická odolnosť 

• Odolnosť voči poveternostnému starnutiu 
 
V tejto aplikácii sa úspešne uplatňujú  disperzia na báze kopolymérov akrylátov. Ich 

spoločnými výhodami sú: 

• Nízka nasiakavosť vo vode 

• Vysoká odolnosť proti vonkajšiemu prostrediu 

• Malé častice umožňujúce hlbokú penetráciu do substrátu 
 
Na materiálovej báze akrylátových kopolymérov boli vyvinuté nasledujúce typy 

disperzií: 

Akrylax V-50 OM 

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. Testy 

v modelovej receptúre potvrdili aj jej vhodné vlastnosti pre použitie v exteriérových 

náterových látkach. 

 
Príklad modelovej receptúry je v nasledujúcej tabuľke: 
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Smerná receptúra pre fasádny náter na báze disperzie AKRYLAX V-50 OM. 

No Zložka Funkcia / 
 Účinná látka Výrobca Hmot. diely 

1 Voda   204 

2 Pigmentverteiler 
MD-20 

Dispergátor /  
kopolymér esteru 
kyseliny maleínovej, 
sodná soľ  

BASF 3,1 

3 Byk 33 Odpeňovač na báze 
minerálneho oleja Byk Chemie 2,0 

4 Preventol D6 Biocíd Bayer 2,0 
5 Pretiox R706 Pigment / TiO2 rutil Precolor Přerov 123 

6 Plastorit Naintsch 00 

Plnivo/ 
Trojkomponentný 
minerál sľuda-chlorit-
kremeň 

Naintsch 
Mineralwerke 
GmbH 

72 

7 Omyacarb 5 VA Plnivo / uhličitan 
vápenatý Omya 256 

8 DSX 1316 
Záhustka / 
Hydrofobizovaný 
polyuretán 

Cognis 1,4 

9 Akrylax V-50 OM Spojivo / Akrylátová 
disperzia Duslo, a. s. 337 

Spolu    1000,5 
 
Teoretická sušina: 62,2 hmot. % 
 
Objemová koncentrácia pigmentov a plnív v sušine: 48,9 obj. % 
 

Pripravený náter má nasledujúce vlastnosti: 

Obsah sušiny: 64 % 
pH 9 

Viskozita pri 20°C: 2500 mPa.s 
Odolnosť voči oteru podľa STN 732582: 35 minút 

Odolnosť voči oteru za mokra podľa  
STN EN ISO 11998: viac ako 2000 cyklov 

 
Akrylax V-40 P 

Terpolymérna disperzia esteru kyseliny akrylovej, metakrylovej a vinylesteru 

kyseliny versatikovej. Emulzný systém je tvorený kombináciou anionaktívnych 

emulgátorov. Je určený na prípravu penetračných náterov a akrylátových omietkovín. 

Má vysokú odolnosť proti vonkajšiemu prostrediu. 
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Akrylax OMSA 

Terpolymérna samosieťovateľná „jadro / obal“ disperzia esterov kyseliny 

akrylovej, metakrylovej a maleínovej. Je určená na prípravu organosilikátových 

omietkovín a stierok. 

Akrylax PASPOD M 

 Terpolymérna sieťovateľná „jadro / obal“ disperzia esterov kyseliny akrylovej 

a metakrylovej. Je určená na prípravu interiérových a exteriérových náterov na 

drevo.  

 

Vlastnosti nových disperzií sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke: 

Parameter 
 

rozmer V-50 OM V-40 P 
OMSA 

 
PASPOD M

sušina  hmotn. % min. 49 min. 40 min. 50 min. 50 

pH  6,0 – 8,0 6,0 – 8,0 6,5 – 7,5 6,0 – 8,0 

viskozita  R Pa.s 0,1 – 2,0 0,01 – 0,05 0,01 – 0,1 1,0 – 3,0 

viskozita  B Pa.s 0,2 – 10,0 0,01 – 0,1 0,03 – 5,0 5,0 – 15,0 

veľkosť častíc nm 70 - 90 70 - 100 90 - 120 40 - 50 

mechanická stabilita  min > 45 > 45 > 45 > 45 

MFT oC min. + 3 0 min. + 6 min. + 6 

odolnosť proti  NaOH  relat. % 94 94 94 90 

film      

odolnosť proti  NaOH  relat. % 97 97 97 95 

oteruvzdornosť  min > 45 > 45 20 > 45 

nasiakavosť vo vode relat. % max. 30 max. 50 max. 20 max. 30 

rozpustnosť vo vode relat. % max. 4 max. 2 max. 4 max. 8 

pevnosť  MPa 2 - 5 0,5 – 2,0 3 - 5 4 - 6  

ťažnosť  relat. % 100 - 300 500 – 1 000 100 - 300 100 - 200 

tvrdosť  relat. % 3 - 5 0,5 – 3,0 4 - 7 6 - 9 
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Záver 

Skúsenosti z predchádzajúcich rokov ukázali, že na požiadavky trhu je 

potrebné reagovať obnovou sortimentu progresívnymi výrobkami na novej 

materiálovej báze. Prezentované nové disperzie na báze polyakrylátov dopĺňajú 

tradičný sortiment Duslo, a. s.  

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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Summary 

The aim of this work was to study relation between glass transition 
temperatures of paint binders and their total anticorrosive effect. 
Connections between Tg of systems related with diffusion and type of 
pigment for anticorrosion protect of organic coating was examined. Here is 
assumption the glass transition temperature influences the diffusion. 
Coatings and anticorrosion properties and glass transition temperatures 
Tg of chosen alkyd resins were measured. Paints and anticorrosive paints 
with value of PVC (pigment volume concentration) = 10 – 40 % were 
prepared from alkyd resins. Measurement of the glass transition 
temperature Tg of binders after appropriate ageing showed similar values 
regardless of oil length. Differences among values were 4 °C at the most. 
Results showed relation between Tg and TAE (total anticorrosive effect) of 
alkyd resins.   
Keywords: alkyd resin, glass transition Tg, coating, paint, anticorrosive 
protection 

 
 
1 Introduction 

The alkyd resins rank to the significant binder materials of all synthetics resins; 

they are used in the coating industry.  Alkyd resins give varied chance of treatment. 

The rest of the resins don′t allows so many chance of the physical or chemical 

modification with the others [1]. The alkyd resins are generally polyesters. There are 

made minimally from three components, one of them have minimally three functional 

groups and the others have minimally two functional groups. Alkyds are modified by 

unsaturated fatty acids. These acids are incorporated into alkyd either directly or by 

transesterification from natural oils. Fatty acids provide flexibility and 
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oxypolymerisation of coatings. Very important is the conformation of all components, 

make the specific compound of the paint film [2]. The main function of coating is 

providing a barrier of corrosion-resistant material between the damaging environment 

and the structural material. The corrosion process of metal is defined as a 

physiochemical interaction between metal and surroundings results in deterioration of 

essential properties in a material and produces oxide(s) and/or salt(s) of the original 

metal. Majority parts of corrosion process proceed in presence of water or water 

solutions of electrolytes by mechanism of electrochemical reaction. Mechanism of 

corrosion can be classified into: chemical, physical and electrochemical mechanisms. 

Corrosion of the surface can be retarded or entirely stopped if a layer of organic 

coating is embed between the protecting surface and surroundings. Interlayer effects: 

barrier effect, inhibitory protect and electrochemical effect [3]. The glass transition 

temperature is the temperature where the amorphous polymer changes from plastic 

rubbery state into glassy state. The glass transition temperature depends on 

chemical structure, on molecular weight, on type and area of the intermolecular force 

and on elasticity of chain. In the glass transition temperature the kinetic energy of 

molecule gets enough value over (overcoming) rotation and energy inhibition 

adjoining to atoms around chain, thus is moved over the different conformal stage [4] 

The glass transition temperature Tg increases with molecular weight by the linear 

polymers. This dependence is a result of subsidy moving ending segments of chains 

and to the free volume. All physical properties are changed, e.g. expansivity of 

length, specific inductive capacity, modulus of elasticity, specific heat, refractive 

index, etc [5]. The universal character WLF – Williams-Landel- Ferry – equation 

evinces, the flow behaviour of viscous molten masses of liquid is rated in the 

temperatures over Tg of physical properties of glass molten masses  [6]. 
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where   c1g = 17,4 , c2g = 52 K  
Shortcuts:  
Tg glass transition temperature 
TAE: total anticorrosive effect 
PVC: pigment volume concentration 
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One of the ranges of theory of the glass transition of the macromolecular 

matters is establish at the conception of the free volume theory. 

2 Experimental 

2.1 Materials 

2.1.1 Alkyd binders [7] 

CHS-ALKYD S 622 N 60 

CHS-ALKYD S 622 N 60 is approximately 60 % solution of air drying alkyd 

resin in dearomatised white spirit. Oil length is 60 %. The alkyd is based on soybean 

oil, Pentaerytritol and phthalic anhydride. Soluble in white spirit, xylene, toluene, 

ethers and glycol esters. Miscible with drying oils and alkyd resins and compatible 

with colophony resins. It is dried by oxypolymerization using suitable dries. Alkyd is 

used for air-drying paints with good hardness, toughness and gloss. Used for emails 

lazuras, wood stain and impregnation coating for outside etc.    

Characteristic 
Acid number:      max. 7 mg KOH/g 
Non-volatile contents:     59,30 % weight solids       
Viscosity:      η = 3,7 – 4,7 Pa.s/23 °C 
Producer:      Spolchemie a.s., Ústí nad Labem, CZ 
CHS-ALKYD FU 261 X 60 

CHS-ALKYD FU 261 X 60 is approximately 60 % xylene solution of short oil 

urethanised air-drying alkyd with 34 % oil length. The alkyd is based on soybean oil 

fatty acids, pentaerytritol and phthalic anhydride. Alkyd is possible to thin with xylene, 

toluene, ketones and ethers. It is compatible with medium and short-oil alkyds. Alkyd 

is designed particularly for industrial applications. It dries fast by oxypolymerization 

on the air using suitable driers. Alkyd is used for anticorrosive primers etc.  

Acid number:      max. 10 mg KOH/g 
Non-volatile contents:    66,36 % weight solids  
Viscosity:      η = 1,0 – 2,5 Pa.s/23 °C 
Producer:      Spolchemie a.s., Ústí nad Labem, CZ 
CHS-ALKYD S 471 X 60 

CHS-ALKYD S 471 X 60 is approximately 60 % xylene solution of short oil air-

drying alkyd with 47 % oil length. Alkyd is based on soybean oil, pentaerythritol and 

phthalic anhydride. Soluble in xylene, toluene, butyl acetate, limited in white spirit. 

Compatible with linseed oil, medium oil length alkyd resins. Alkyd is used for primers 
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and topcoats. Combined with long oil alkyds for the production of enamels used on 

metal and so for anticorrosive pains. 

Acid number:      max. 6 mg KOH/g 
Non-volatile contents:    60,74 % weight solids 
Viscosity:      η = 0,45 – 0,90 Pa.s/23 °C 
Producer:      Spolchemie a.s., Ústí nad Labem, CZ 
2.1.2 Fillers 
Blanc-fixe micro 

Density:       ρ = 4,3 g.cm-3 

Oil consumption:      13 – 17 g/100g pigment 
Supplier:       MCHZ, Ostrava, CZ 
Omyacarb 2VA 

Density:       ρ = 2,70 g.cm-3 

Oil consumption:      19,50 g/100 g pigment 
Supplier:       Omya CZ, a.s., Vápenná, CZ 
2.1.3 Pigments and anticorrosive pigments 
Titanium dioxide - RD 55 

Density:       ρ = 4,1 g.cm-3 

Oil consumption:      16,9 g/100 g pigment 
Producer:       Precheza, a.s., Přerov, CZ 
Fepren TP 303  

Density:       ρ = 5,02 g.cm-3 

Oil consumption:      30 g/100 g pigment 
Supplier:       Precheza a.s.Přerov, CZ 
Zinc Phosphate Tonaphos 1 

Anticorrosive pigment 
Density:       ρ = 3,10 g.cm-3 

Oil consumption:      max. 42 g/100 g pigment 
Supplier:       Balak a.s.,Kralupy n. Vltavou, 
        CZ 
2.1.4 Additives (solvents) 
Bentone SD3 

Function:       surfactant 
Producer:       Rheox, Inc., Belgium 
Byk 410 

Function:       Surfactant 
Density:       ρ = 1,0 g.cm-3 

Non-volatile contents:     52 % weight solids 
Producer:       BYK Chemie, SRN 
Byk 306 

Function:       Surfactant 
Density:       ρ = 0,93 g.cm-3 

Non-volatile contents:     12 % weight solids 
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Producer:       BYK Chemie, SRN 
Efka 4009 

Function:       Dispersing agent 
Density:       ρ = 0,98 g.cm-3 

Non-volatile contents:     50 % weight solids 
Producer:       Efka Chemicals, Holland 
Exkin 2 

Function:       Ant wrinkling agent 
Density:       ρ = 0,93 g.cm-3 

Non-volatile contents:      99,5 % weight solids 
Producer:       CONDEA Servo BV, Holland 
2.1.5 Dryers 
Nuodex Combi HS 

Function:       Siccative 
Composition:       solution carboxyl Co, Zr, Ca 
Density:       ρ = 0,97 g.cm-3 

Non-volatile contents:     53 - 59 % weight solids 
Volume Co:       0,8 % weight solids 
Producer:       CONDEA Servo BV, Holland 
2.1.6 Solvents 
Exxsol D 40 

Non-aromatic solvent 
Density:       ρ = 0,77 g.cm-3 

Flash point:       41 °C 
Aromatic content:      0,01 % weight solids 
Evaporation rate (n-BuAc = 100):    11     
Xylen 

Organic solvent 
Density:       ρ = 0,87 g.cm-3 

Evaporation rate (n-BuAc = 100):    70 
Boiling point:       135 – 145 °C 
Flash point:        24 °C 
2.2. Preparation and evaluation of the coatings 

The tested alkyd coatings with PVC 10-40 vol.% were prepared for the relation 

between Tg (glass transition temperature) and TAE (total anticorrosive efficiency) 

and PVC and TAE. The constant rate of titanium dioxide - RD 55 was holding on 5 

vol.% in the whole calculation of formulations of paints.  Thus the hiding power was 

kept in an amount 5 vol.%. Following fillers were used: blanc-fixe micro, Omyacarb 

2VA in the formulation of the paints. The constant amount of anticorrosive pigment 

Zinc Phosphate Tonaphos 1 was holding on 10 vol.% in the whole calculation of 

formulations of anticorrosive paints. The tested coatings were applied on to one side 
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of the 100 x 150 x 1 mm steel plates. For measurement of mechanical properties 60 

x 230 x 0.9 mm and 760 x 152 x 1 mm blasting steel plates were used.  

2.3 Methods of determination of accelerated corrosion test [8] 

These methods should pretend natural conditions and their influences on 

protective function of coatings, degradation of film and range of rust of the surface. 

Accelerated corrosion tests are examining in condensation chamber containing SO2 

with condensation of water steam and chamber with presence of neutral salt spray. 

In spite of all these factors evoking the corrosion or at least facilitate the corrosion, 

they can’t be replace with atmospheric corrosion.  The anticorrosion properties of 

alkyd binders were measured in Synpo a.s. , According to: ČSN EN ISO 3231 (67 

3096 a ČSN EN ISO 9227 (03 8132), ASTM D 714-87, ASTM 1654-92 a ASTM D 

610-85. 

Standardized of method for assessing of binders and paints: 

Determination of resistance to humid atmospheres containing 
sulfur dioxide 

ČSN EN ISO 3231  
(67 3096) 

Determination of resistance to neutral salt spry (fog) ČSN EN ISO 7253  
(67 3092) 

Evaluation of degradation of coatings -- Designation of 
quantity and size of defects, and of intensity of uniform 
changes in appearance 

ČSN EN ISO 4628-1 
(673071) 

Assessment of degree of rusting ČSN EN ISO 4628-3  
(67 3071) 

Assessment of degree of blistering ČSN EN ISO 4628-2 
(67 3071) 

Assessment of degree of cracking ČSN EN ISO 4628-4 
(67 3071) 

Assessment of degree of flaking ČSN EN ISO 4628-5 
(67 3071) 

Assessment of degree of delaminating and corrosion around 
a scribe 

ČSN EN ISO 4628-8  
(67 3071) 

2.3.1 Total anticorrosive effect 

Total anticorrosive effect was evaluated by Heubach scale. This scale involves 

assessing according to ASTM with value from 0 to 100. The value 100 means the 

best anticorrosion effect and 0 means the worst.  

Total anticorrosive effect (TAE) of paint in neutral salt spray (fog):  TAENaCl = 

(A+B+2C)/4 

Total anticorrosive effect (TAE) of paint in humid atmospheres containing sulfur 

dioxide:  TAE SO2 = (A+2C)/3 
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Where:  A – blistering, B – failure at scribe, C – rusting of surface of the steel panel. 

2.3.2 Method used for assessing of Tg of alkyd binders, paints and 
anticorrosive paints 

For determination of glass transition temperature were used Differential 

Scanning Calorimetry (DSC). For experimental determination of Tg are used 

changes of characteristic properties of amorphous polymer round about glass 

transition temperature. The Tg was found from thermal dependence of volume V (T) 

during very slow equilibrium cooling and measuring isobaric heat capacity cp (T). 

Thermal dependence V (T) was measured by the dilatometer [9]. 

Samples preparation 

The samples were measured in nitrogen atmosphere. DSC calorimeter is 

calibrated on melting temperature of indium and zinc. Nitrogen (99.9%) purge, flow 

20 ml/min. Weight of sample m = 1.000 – 3.900 mg. The samples in furnace – 

Perkin-Elmer 02189-0041 (V = 20�l) were pressed-in and measured. 

3 Experimental results 

The results of alkyd binders, paints and anticorrosive paints are shown in the 

tables 1-3 (see below in table 1., table 2., table 3, where there are values of glass 

temperatures Tg1, Tg2 and PVC, TAE of paints in neutral salt chamber and TAE of 

paints in humid atmospheres containing sulfur dioxide) 

 
Tab. 1 Assessing of Tg (glass transition temperature) and TAE (total anticorrosive 

efficiency) binder CHS-ALKYD S 622 N 60, paints and anticorrosive paints. 

Binder PVC 
[%] 

Tg1 
[°C] 

Tg2 
[°C] 

TAENaCl 
[%] 

TAESO2 
[%] 

CHS-ALKYD S 622 N 60 0 37 - 20 27 
10 35 - 20 27 
20 36 - 30 27 
30 40 86 20 44 

Paint prepared from  
CHS-ALKYD S 622 N 60 

40 39 - 20 57 
10 3 74 65 27 
20 0 75 72 27 
30 30 79 85 44 

Anticorrosive paint 
prepared from  
CHS-ALKYD S 622 N 60 

40 - 78 100 57 
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Tab. 2 Assessing of Tg (glass transition temperature) and TAE (total anticorrosive 

efficiency) binder CHS-ALKYD S 471 X 60, paints and anticorrosive paints. 

Binder PVC 
[%] 

Tg1
[°C]

TAENaCl 
[%] 

TAESO2 
[%] 

CHS-ALKYD S 471 X 60 0 36 20 27 
10 31 30 30 
20 42 20 42 
30 47 20 48 

Paint prepared from  
CHS-ALKYD S 471 X 60 

40 32 20 27 
10 39 56 44 
20 55 60 64 
30 50 59 65 

Anticorrosive paint prepared 
from 
CHS-ALKYD S 471 X 60 

40 49 56 57 
 

Tab. 3. Assessing of Tg (glass transition temperature) and TAE (total anticorrosive 

efficiency) binders CHS-ALKYD FU 261 X 60, paints and anticorrosive paints. 

Binder PVC 
[%] 

Tg1 
[°C] 

Tg2 
[°C] 

TAENaCl 
[%] 

TAESO2 
[%] 

CHS-ALKYD FU 261 X 60 0 - 42 75 64 
10 18 32 33 97 
20 18 30 71 80 
30 18 26 63 31 

Paint 
prepared from 
CHS-ALKYD 
FU 261 X 60 40 - 39 39 31 

10 38 - 90 100 
20 34 65 98 94 
30 26 - 95 97 

Anticorrosive paint prepared from 
CHS-ALKYD 
FU 261 X 60 

40 21 73 89 100 
 

4 Discussion 

The glass transition temperature of alkyd binders were measured by the 

Differential Scanning Calorimetry (DSC). The alkyd binders were chosen on the 

increasing oil length.  

• Short oil alkyd resin (oil length max. 50 %) - CHS-ALKYD FU 261 X 60 
• Medium oil alkyd resin (oil length 50 – 60 %) - CHS-ALKYD S 471 X 60 
• Long oil alkyd resin (oil length min. 60 %) - CHS-ALKYD S 622 N 60 

The measurement of the glass transition temperature with the Differential 

Scanning Calorimetry (DSC) was repeated several times. The time factor, rate of 

heating, cooling, the character of binder and the real conditions of drying was taking 

into account. The measured values of the glass transition temperature Tg could be 

influenced by inhomogenity of the sample, e. g. the upper layer could be too fast 
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polymerised at the quick drying system and the inside of level didn’t so good curing 

because of low oxygen concentration. 

The sorption of dryers, chains containing the double bond on the fillers and 

pigments are possible. The decrease of the glass transition temperature was 

measured at increasing of PVC.  During the measuring of paints more then one 

values of the glass transition temperatures were found. It is probably due to creating 

of mixed system, during the drying of alkyd resins. When anticorrosive pigments 

were used the second Tg of system was more visible. We suppose possibility of 

influence zinc ion in formation of polar – polar orientation of molecules in organic 

systems. The highest value of the glass transition temperature Tg in the solvent alkyd 

binders was evaluated in short oil alkyd resin CHS-ALKYD FU 261 X 60, Tg = 42 °C, 

medium oil alkyd resin CHS-ALKYD S 471 X 60, Tg = 36 °C and long oil alkyd resin 

CHS-ALKYD S 622 N 60 Tg = 37 °C. For short oil alkyd resin CHS-ALKYD FU 261 X 

60 and medium oil alkyd resin CHS-ALKYD S 471 X 60 the correlation between glass 

transition temperature Tg and oil length of binder was found. The last one long oil 

alkyd resin CHS-ALKYD S 622 N 60 has surprisingly high glass transition 

temperature Tg with regard to other binders. Here, evidently the formation of higher 

polymer network density is occurred by oxypolymerization regardless flexibilisation of 

long chains of fatty acids. Whereas the short and medium oil alkyd resins are drying 

physically from the big rate, the long oil alkyd reins are drying oxypolymericaly from 

bigger rate. The gained result confirmers this hypothesis. 

Evaluation of glass transition temperature (Tg) and total anticorrosive 
efficiency (TAE) of paints and anticorrosive paints with different pigment 
volume concentration (PVC)  

The paints and anticorrosive paints with pigment volume concentration (PVC) 

from 10 to 40 vol.% from short oil alkyd resin CHS-ALKYD FU 261 X 60 were 

prepared. The glass transition temperatures were measured. TAE (total anticorrosive 

efficiency) of paints in humid atmospheres containing sulfur dioxide and in neutral 

salt spray were evaluated. Increasing of PVC was the cause of practically linear 

decreasing of glass transition temperature Tg1. Tg2 was increasing by the 

anticorrosive paints. For paints without anticorrosive pigment have been analysed 

small changes in the observed values of Tg1 and Tg2. The best results of TAE in 

neutral salt spray chamber in anticorrosive paints with value of PVC (pigment volume 
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concentration) = 20 % were found. High values of TAE in humid atmospheres 

containing SO2 were found for paints and anticorrosive paints as well.  

The paints with PVC from 10 to 40 vol.% from medium oil alkyd resin CHS-

ALKYD S 471 X 60 were prepared. The small values of TAE in neutral salt spray of 

paints were evaluated in spite of the values of Tg were from 30 to 48 0C. The paints 

and anticorrosive paints with PVC from 10 to 40 vol.% from long oil alkyd resin CHS-

ALKYD S 622 N 60 were prepared. The values of Tg1, Tg2 and TAE of both types of 

paints didn’t depend on PVC. Small anticorrosive effect in neutral salt spray for paints 

without anticorrosive pigments were found. The paint with PVC = 30 % had 2 values 

of Tg. The best results of TAE in humid atmospheres containing SO2 for paint with 

PVC = 30 and 40% were found. See below in figure 1-6. 

 

 

 

Figure.1. 

 

 

The dependance of TAE of paints and anticorrosive paints from short oil resin CHS-ALKYD 
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Figure 2. 

 

Figure 3. 
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Figure 4. 

 

Figure 5. 
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5 Conclusion 

The aim of this work was to study relation between glass transition 

temperatures and the total anticorrosive effect. The glass transition markedly 

influences the diffusion. By virtue of results of TAE we can interpret of volume of 

technical and economy aspect.  /Figure 7/. 

Figure 7. 
 

The influence of the glass transition temperature and volume concentration of 

inert and anticorrosive pigments on anticorrosive effect of alkyd binders was 

evaluated. The aim of evaluation was to test connections between Tg of systems 

related with diffusion and type of pigment for anticorrosion protect of organic coating.  

The alkyd binders with diverging oil length was chosen pursuant to 

presumption of different Tg of alkyd binders with regard to oil length. Following result 

Paint prepared from short oil resin CHS-ALKYD FU 261 X 60 –20% PVC 
Salt spray chamber SO2 chamber 

after  72 hours after  72 hours  

after 336 hours after 336 hours 

after  672 hours after  672 hours  
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were obtained: The measurement of the glass transition temperature Tg of binders 

after appropriate ageing showed the values of glass transition temperature Tg is 

similar regardless of oil length. A difference between values was 4 °C at the most. 

The reason is the creation of the denser network of the alkyd with high oil length 

caused by oxypolymerization. The density of the networks increases with oil length 

and concentration of double bonds. The anticorrosion effect of alkyd without 

pigmentation decreased with oil length over c. 26%.  The glass transition temperature 

Tg of CHS-ALKYD FU 261 X 60 was 42 °C. 
 
 

Figure 8. 

 

Anticorrosive paints prepared from short oil resin CHS-ALKYD  
FU 261 X 60 –20% PVC 

Salt spray chamber SO2 chamber 
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The second glass transition temperature Tg2 was observed in the alkyd 

binders by using of anticorrosive pigments. The second glass transition temperature 

Tg2 is shift to the unusual high values around 70 °C. Basically the pains with 

anticorrosive pigments have higher efficiency than the inert pigments. The reasons 

are inhibition effect and the effect of the second glass transition temperature Tg2. 

Higher Tg and decreases of diffusion coefficient.  When we compare it with inert 

fillers, it’s evident, that it doesn’t be barrier effect in significant measure. However the 

first glass transition temperature Tg1 is lower in for the long alkyd resin (around 0°C), 

than in the short alkyd resin (around 20-30°C). The result is influence upon 

anticorrosion effect in condensation chamber containing SO2, by virtue of higher 

diffusion. The dependence of alkyd systems on TAE and PVC was more expressive 

for inert pigments then for anticorrosive pigments. The maximum of TAE of longer 

alkyd resins was shifted toward longer oil length.   With the growing values of PVC 

increased TAE of paint from CHS-ALKYD FU 261 X 60 in neutral salt spray (fog). 

The TAE in neutral salt spray (fog) is higher by 50 % in the anticorrosive paints. 

When we compare with TAE in condensation chamber containing SO2 of paints and 

anticorrosive paints, TAE of anticorrosive paints is higher by 70 %. 

The same is true of the paints and anticorrosive paints from CHS-ALKYD 

S 622 N 60. TAE in condensation chamber containing SO2 is higher by 30 % in 

anticorrosive pains. The anticorrosive paints from CHS-ALKYD S 471 X 60 have 

higher TAE in neutral salt spray (fog) By 40 % compared to paints based on standard 

filler. The TAE in condensation chamber containing SO2 of anticorrosive paints were 

higher by 30 % compared to standard paints.  
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CO NOVÉHO V 3P-CHEM ? 
 

WHAT IS NEW IN 3P-CHEM ? 
 
Petr Brůna, Petr Šídlo, Petr Torma 
3P-CHEM s.r.o., Česká republika 
 

Summary 
The paper deal with new products and opportunities of formulation of 
modern paints&coatings from the portfolio of the company 3P-CHEM 
s.r.o., resp. their business partners. New products offering also new 
solutions are coming as from the production of manufacturers well known 
in CZ and SK, so as producers which are newly introduced on the Czech 
and Slovak markets. 
Key words: paints, coatings 

 
 
Úvod 

Společnost 3P-CHEM s.r.o. se již několik let zabývá distribucí produktů řady 

významných i těch méně známých výrobců a dodavatelů surovin pro chemický 

průmysl, zejména pak pro průmysl nátěrových hmot, lepidel a plastů. 

V posledních letech, zejména s ohledem na nové předpisy Evropské unie, 

jsme byli a stále jsme svědky možná až hektického vývoje v oblasti surovin pro 

průmysl nátěrových hmot, zejména pak vývoje nových pojiv a aditiv, ale i řady 

speciálních pomocných prostředků, které mají usnadnit formulace moderních 

nátěrových hmot s nízkým obsahem VOC, nebo naopak přinášejících zcela nové 

kvality a možnosti do  oblasti výroby a použití „barev a laků“. 

V tomto příspěvku bychom Vás rádi seznámili alespoň s nejzajímavějšími 

výsledky práce řady vývojových laboratoří našich zahraničních partnerů a také 

bychom při této příležitosti rádi představili sortiment výrobců-dodavatelů, se kterými 

jsme navázali kontakt teprve v nedávné minulosti a kteří byli či jsou dosud výrobcům 

v ČR a SR více méně neznámí. 
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Worlee Chemie GmbH 

      S počátkem roku 2007 vstoupila v platnost nová legislativa EU, řešící především 

otázku obsahu VOC v nátěrových hmotách. Přestože oproti původnímu výkladu této 

legislativy a při konkretizaci výkladu jednotlivých bodů jejího znění došlo před 

nabytím její účinnosti k řadě zjednodušení a omezení, dotkl se alespoň některý 

z bodů prakticky každého kdo se zabývá vývojem a výrobou nátěrových hmot. 

Společnost Worlee Chemie se sice vždy řadila mezi výrobce pojiv, kteří otázkám 

vlivu svých produktů na životní prostředí a hygienu práce věnovaly značnou 

pozornost již dříve, avšak s nabytím účinnosti nových pravidel svou vývojovou 

činnost ještě zintenzívnily. Výsledkem tohoto úsilí je pak řada zajímavých produktů 

určených jak pro rozpouštědlové, tak pro vodou ředitelné dekoratívní, ale i 

průmyslové nátěrové hmoty. Za všechny jmenujme alespoň : 

a) rozpouštědlová pojiva 

-    Wkyd T 6613, 75% v bezarom. uhl.: tento urethanizovaný alkyd je výšesušinovou 

alternativou poměrně známého a snad i oblíbeného alkydu Wkyd B 865 U 

-    Wkyd T 3801, 80% v X, nebo Bac: krátký alkyd je určen především pro formulaci 

rychleschnoucích průmyslových, ale i DIY základových i vrchních nátěrových hmot 

-    Wkyd BSA 4915, 80% v bezarom. uhl.: je alkydová pryskyřice se střední olejovou 

délkou a je určena, často spolu s Wkyd BS 5005, především pro vrchní nátěry 

s velmi dobrou až výbornou povětrnostní odolností 

-   Wkyd AC 2943, 75% v X: krátká, akryláty modifikovaná alkydová pryskyřice pro 

formulaci velmi rychle schnoucích základových, ale především vrchních nátěrů pro 

průmyslové aplikace a aerosoly 

-    Wkyd BS 5005, 80% v bezarom.uhl.: je silikonem modifikovaný, středněolejový 

alkyd určený zejména pro formulaci extrémně povětrnostně odolných nátěrových 

hmot a nátěrů s dobrou odolností vůči zvýšeným teplotám 

b) vodou ředitelná pojiva 

-  Wsol E 330 W: je vodná emulze alkydové pryskyřice určená pro formulace 

základových, ale i lesklých vrchních nátěrů, především pro průmyslové aplikace 
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-  Wsol E 280 W: je emulze alifatickým isokyanátem modifikovaného alkydu pro 

formulaci nátěrových hmot s vysokou povětrnostní odolností a odolností proti 

žloutnutí i za zvýšených teplot (do cca 120°C). Je možno formulovat i BEZ SUŠIDEL 

-    Wsol SE 420 W: emulze silikonovaného alkydu, vhodná k formulacím nátěrů 

vysoce odolných na povětrnosti i vůči zvýšeným teplotám, ale díky svým velmi 

dobrým antikorozním účinkům i pro jednovrstvé nátěry („jednošichtovky“) 

-    Wsol 35 a Wsol 37: emulze alkydových pryskyřic pro formulace lazurovacích 

nátěrů s hloubkovou penetrací a impregnačních nátěrových hmot na dřevo 

c) speciální produkty pro povrchové úpravy 

-   W-VPN řada: skupina zahrnuje v současnosti 12 produktů pro koncové úpravy 

anorganických i organických podkladů. Smyslem jejich použití je zajištění „easy to 

clean“ efektu, snížení špinivosti a v řadě případů i zvýšení chemické i mechanické 

odolnosti ošetřeného povrchu 

-  Wclean H3: směs vysoce účinných, ale současně biologicky odbouratelných 

tenzidů nové generace. Produkt je možno dále „formulovat“ na čistící prostředky, 

nebo jej, po naředění vodou, použít jako odmašťovací lázně při průmyslové 

předúpravě zejména kovových povrchů 

-    Wshield: je unikátní formulace materiálu s vysokou tepelně izolační schopností a 

dobrou až výbornou adhezí k různých, i polymerním podkladům. V různých 

obměnách lze využít jako ochranou vrstvu kabelových rozvodů, tepelně akustickou 

izolaci v automobilovém průmyslu, protipožární ochranu stavebních konstrukcí apod. 

Průběh časové závislosti teplot na zatížené a odvrácené straně testovaného tělíska 

je zřejmý z přiloženého grafu. 

d) obchodní produkty 

-    Wayne Pigments Co.: nabídka bezzinkových i synergicky působících směsných (s 

redukovaným obsahem zinku) antikorozních pigmentů. Opakované zkoušky potvrdily 

účinnost srovnatelnou s běžně používanými typy zinkfosfátů. Produktové řady 

založeny především na fosfosilikátech a borosilikátech vápníku. 
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Graf 1.  

 
CPS color 

I tento výrobce a dodavatel tónovacích systémů a zařízení pro tónování se na 

trhu nátěrových hmot řadí, zejména v ČR, k těm zavedeným. Zdálo by se, že 

z principu jsou výrobci tohoto druhu nuceni k jakémusi „konzervativismu“, protože 

výměna jakéhokoliv z pigmentů v kolorantech, případně zavedení kolorantu s novým 

pigmentem, nutně nabourává zavedený systém existujících receptur odstínů. Do jisté 

míry je tomu skutečně tak, avšak na druhou stranu je možno najít i aplikace, kde 

tvorba barevných odstínů vychází stále z „tradičních“ postupů a kde zavedení 

tónovacího systému vyžaduje sice od použitých kolorantů jisté specifické parametry, 

ale na druhou stranu není nemožné. V minulém roce 2006 se ve spolupráci 

s CPScolor podařilo uvést do života několik nových systémů : 

-    Monicolor F : zde F jako „F“acade znamená, že systém sestává pouze z pigmentů 

s „neohraničenou“ povětrnostní odolností, tedy pigmentů anorganických. Řada 

obsahuje celkem 10 kolorantů, kde pigmentové indexy vždy několika z nich se sice 

shodují, ale odstínově se tyto liší. Tímto „výběrem z pigmentů“ se podařilo rozšířit 

paletu dostupných odstínů i do oblastí, kam „klasické“ sestavy anorganických 

pigmentů, bez pomoci pigmentů organických, nedosahovaly. 
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-    Industrial in-plant : je systém určený pro tónování průmyslových rozpouštědlových 

nátěrových hmot a to zejména středních a menších šarží (běžně 0 – 1000 kg) přímo 

ve výrobě. Formulace dostupné k tomuto systému byly omezeny na odstínovou škálu 

RAL a výběr pigmentů zahrnuje i pigmenty PR 112 a PY 74. Vhodnou volbou 

pigmentů a díky jistým zjednodušením „příslušenství“ se pak podařilo vytvořit sestavu 

kolorantů, která je vhodná i pro tónování běžných, v průmyslu často používaných 

typů nátěrových hmot, aniž by byla negativně ovlivněna výsledná cena nátěrové 

hmoty, nebo snad univerzálnost aplikací – systém je vhodný do všech druhů 

průmyslových rozpouštědlových nátěrů. 

-    Deco in-plant: je obdobou výše uvedeného systému Industrial in-plant, ale je 

určen pro tónování vodou ředitelných, zejména, ale ne jen dekoratívních nátěrových 

hmot ve výrobě. 

Newport industries 

Tato britská obchodní společnost patří na trhu v ČR a SR dosud mezi ty méně 

známé. Její obchodní aktivity jsou zaměřeny především na vyhledávání a dovoz 

zajímavých surovin z oblasti Dálného i Blízkého východu. Její sortiment zahrnuje 

kromě některých surovin pro oblast výroby nátěrových hmot i základní a pomocné 

suroviny pro průmysl plastů, lepidel, kosmetiky a čistící a bazénové chemie. Nabídka 

této společnosti není typicky „ostře ohraničená“ a neomezuje se pouze na katalogové 

produkty, ale je možno ji flexibilně doplňovat dle poptávky a potřeb potenciálních 

zákazníků. 

Forcit 

Finská společnost Forcit, resp. její divize FINNDISP, je výrobcem a 

dodavatelem vodou ředitelných disperzí pro průmysl nátěrových hmot a lepidel. 

Nabídka zahrnuje jak „klasické“ typy čistě akrylátových, případně styrenakrylátových 

disperzí, tak i disperze kopolymerní, sestávající z kombinací akrylátových, 

vinylacetátových a VeoVa monomerů. Z údaje o původu firmy pak vycházejí i některé 

přednosti a zaměření sortimentu, který je orientován především na odolnost nízkým 

teplotám, výsledné nátěrové filmy jsou běžně testovány na odolnosti vůči teplotám do 

-40°C, a jeho zaměření je zejména orientováno na povrchové úpravy dřeva a 

dřevostaveb, přestože ani ostatní aplikační oblasti, např. antikorozní nátěry, nelze 

opominout. Za celý sortiment uvádíme následující příklady : 
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-    FINNDISP A 2001 + A 2002: konstrukce těchto dvou produktů byla volena tak, 

aby kombinací měkkého (A 2001) a tvrdého (A 2002) polymeru, resp. jejich 

vzájemným poměrem, bylo možno vytvořit libovolnou škálu vlastností výsledného 

nátěrového filmu, vždy podle požadované aplikace. Na základě vhodného poměru 

obou produktů je možno vytvořit jak elastický film pro použití na dřevo v exteriéru, na 

straně jedné, tak poměrně tvrdý a lesklý (až 90%, při geometrii 60°) vrchní nátěr na 

kov, na straně druhé. Systém obou produktů má poskytnout, zejména menším a 

středním výrobcům nátěrových hmot, možnost pokrýt s minimem vstupních surovin 

co nejširší paletu výsledných produktů – nátěrových hmot. 

-    FINNDISP AGP 04: je čistě akrylátová disperze, vynikající především velmi malou 

velikostí částic (<0,06 µm) a nízkou nasákavostí. Tyto parametry ji určují především 

pro použití na penetrace a pro zpevnění minerálních podkladů. Na rozdíl od řady 

podobných produktů se vyznačuje i velmi dobrou paropropustností. 

-    FINNDISP A 6000: je čistě akrylátová disperze se zvýšenou sušinou (60%), 

určená pro formulaci pružných fasádních nátěrů a omítkovin pro přemostění trhlin a 

pro formulaci silnovrstvých, často hydroizolačních nátěrů. Přestože se výrobek 

vyznačuje velmi nízkou nasákavostí, není vhodný pro nátěry trvale zatížené vodou, 

jako jsou např. nátěry bazénů. 

-    FINNDISP RSD 20: je kopolymerní disperze polymeru složeného z akrylátových a 

VeoVa monomerů. Vznikající filmy se vyznačují značnou odolností proti vodě a 

přilnavostí na kovové povrchy. Díky těmto vlastnostem je produkt určen především 

pro formulaci antikorozních základových, ale i jednovrstvých nátěrových hmot. 
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STUDIUM VLIVŮ Tg A OKP NA VLASTNOSTI POVLAKŮ NA BÁZI 
ROZPOUŠTĚDLOVÝCH A VYSOKOSUŠINOVÝCH EPOXIDOVÝCH 
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Summary 

The aim of this work was to study relation between glass transition 
temperatures of paint, binders and total anticorrosive effect. Connections 
between Tg of systems related with diffusion and type of pigment for 
anticorrosion protect of organic coating was examined. Here is assumption 
the glass transition temperature influences the diffusion. Coatings and 
anticorrosion properties and glass transition temperatures Tg of chosen 
epoxy resins were measured. Paints and anticorrosive paints with value of 
PVC = 10 – 40 % were prepared from epoxy resins. There is the relation 
between Tg and TAE of epoxy resin in the comparison. The epoxy resin 
curing with hardener showed lesser TAE in humid atmospheres containing 
sulfur dioxide.    
Keywords: epoxy resin, glass transition Tg, coating, paint, anticorrosive 
protection 
 
 

1  Introduction 

The large families of epoxy resins represent some of the highest performance 

resins of those available at this time. Epoxies generally out-perform most other resin 

types in terms of mechanical properties and resistance to environmental degradation, 

their increased adhesive properties and resistance to water degradation make these 

resins ideal for use in many applications: as adhesives, caulking compounds, casting 

compounds, sealants, as well as laminating resins for a variety of industrial 

applications, as well as protective coatings, due to the strong adhesion and corrosion 

protection of metals [1, 2].  
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The term 'epoxy' refers to a chemical group consisting of an oxygen atom 

bonded to two carbon atoms that are already bonded in some way. The simplest 

epoxy is a three-member ring structure known by the term 'alpha-epoxy' or '1,2-

epoxy'. The idealized chemical structure is shown in the figure below and is the most 

easily identified characteristic of any more complex epoxy molecule. 

CHH2C

O

.

 

Epoxy resins are formed from a long chain molecular structure similar to vinyl 

ester with reactive sites at either end. In the epoxy resin, however, epoxy groups 

instead of ester groups form these reactive sites. The absence of ester groups 

means that the epoxy resin has particularly good water resistance. The epoxy 

molecule also contains two ring groups at its center which are able to absorb both 

mechanical and thermal stresses better than linear groups and therefore give the 

epoxy resin very good stiffness, toughness and heat resistant properties. The figure 

below shows the idealized chemical structure of a typical epoxy. Note the absence of 

the ester groups within the molecular chain.  

O CH2 HC CH2

O

C

CH3

CH3

OCH2CHH2C

O  
Epoxies differ from polyester resins in that a ‘hardener’ rather than a catalyst 

cures them. The hardener, often an amine, is used to cure the epoxy by an  “addition 

reaction“ where both materials take place in the chemical reaction. The chemistry of 

this reaction means that there are usually two epoxy sites binding to each amine site. 

This forms a complex three-dimensional molecular structure. Since the amine 

molecules 'co-react' with the epoxy molecules in a fixed ratio, it is essential that the 

correct mix ratio be obtained between resin and hardener to ensure that a complete 

reaction takes place. If amine and epoxy are not mixed in the correct ratios, unrelated 

resin or hardener will remain within the matrix, which will affect the final properties 

after cure. To assist with the accurate mixing of the resin and hardener, 

manufacturers usually formulate the components to give a simple mix ratio, which is 

easily achieved by measuring out by weight or volume [3]. 
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The main function of coating is providing a barrier of corrosion-resistant 

material between the damaging environment and the structural material. The 

corrosion process of metal is defined as a physiochemical interaction between metal 

and surroundings results in deterioration of essential properties in a material and 

produces oxide(s) and/or salt(s) of the original metal. Majority parts of corrosion 

process proceed in presence of water or water solutions of electrolytes by 

mechanism of electrochemical reaction. Mechanism of corrosion can be classified 

into: chemical, physical and electrochemical mechanisms. Corrosion of the surface 

can be retarded or entirely stopped if a layer of organic coating is embed between 

the protecting surface and surroundings. Interlayer effects: barrier effect, inhibitory 

protect and electrochemical effect [4]. The glass transition temperature is the 

temperature where the amorphous polymer changes from plastic rubbery state into 

glassy state. The glass transition temperature depends on chemical structure, on 

molecular weight, on type and area of the intermolecular force and on elasticity of 

chain. In the glass transition temperature the kinetic energy of molecule gets enough 

value over (overcoming) rotation and energy inhibition adjoining to atoms around 

chain, thus is moved over the different conformal stage [5]. The glass transition 

temperature Tg increases with molecular weight by the linear polymers. This 

dependence is a result of subsidy moving ending segments of chains and to the free 

volume. All physical properties are changed, e.g. expansivity of length, specific 

inductive capacity, modulus of elasticity, specific heat, refractive index, etc [6]. One of 

the ranges of theory of the glass transition of the macromolecular matters is establish 

at the conception of the free volume theory. 

The free volume theory starts with Doolittle equation, which is given:   

)/exp( to VBVA=η ,    (1) 
η is the viscosity, Vo and Vt are the occupied and free volumes, A and B are 

constants. Taking the logarithm of equation 1 gives equation 2: 

fo VBVA /lnln +=η     (2) 
If f (fractional free volume) is defined as Vf/(Vo+Vf) ≅ Vf/Vo, (because Vo >> Vf), then 

the equation (2) can be rewritten as follows: 

fBA /1lnln ⋅+=η     (3) 
If the free volume at the glass transition temperature is fg and if fg increases above 

the glass transition temperature with the expansion coefficient αf, which is 
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approximately equal to liquid-state expansion coefficient, then the fractional free 

volume at any temperature (T) above the glass transition fT, is given by this equation: 

( )gfgT TTff −+= α     (4) 
By substituting equation 4 into equation 3, the ratio of the viscosities aT that is ηT, the 

viscosity at any temperature T, divided by ηTg, the viscosity at Tg, can be solved fro 

equation 5: 

( ) ( )gTTTgT ffBa /1/1ln/ln −==ηη  (5) 
After substituting equation 4 into equation 5 and appropriate manipulations, equation 

6 is obtained: 

( )⎥⎥⎦
⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

−+

−
−=

gfg

g

g
T TTf

TT
f

Ba
α/3,2

log  (6) 

The constant B is very close to unity. Equation 6 is a form of the WLF equation. The 

WLF equation in terms of so-called universal parameters is given in equation 7: 

g

g
T TT

TT
a

−+

−
⋅−=

6,51
4,17log

  (7) 

The universal character WLF – Williams-Landel- Ferry – equation evinces, the flow 

behaviour of viscous molten masses of liquid is rated in the temperatures over Tg of 

physical properties of glass molten masses [7]. The others theory are the 

thermodynamic theory, kinetic theory. 

2 Experimental 
2.1 Materials 
2.1.1 Epoxy binders [8] 

CHS-EPOXY 210 X 75 
CHS-EPOXY 210 X 75 is a xylene solution of an unmodified medium 

molecular weight epoxy resin with a relatively low melting range. As a binder for 

manufacture of high performance coating materials such as anticorrosion primers, 

baking lacquers, paints for heating oil tanks, impregnation of concrete, treatment of 

wood and metal surfaces.  
Epoxy index:      2,0-2,5 mol/kg 
Epoxy equivalent weight:    445-500 g/mol  
Viscosity:      η = 5 – 12 Pa.s/23 °C 
Producer:      Spolchemie a.s. , Ústí nad Labem, CZ  
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CHS-EPOXY 531 
CHS-EPOXY 531 is low molecular weight resin modified with bi-functional 

reactive diluents for ambient or elevated curing operations. Resin is suitable for 

laminating, potting, adhesive bonding, solvent less coating and impregnation, 

polymer concrete, self-levelling flooring and etc. 
Characteristic 
Epoxy index:      5,0-5,3 mol/kg 
Epoxy equivalent weight:    187-200 g/mol  
Viscosity:      η = 1,5 – 2,3 Pa.s/23 °C 
Producer:      Spolchemie a.s., Ústí nad Labem, CZ 

CHS-EPOXY 604 
CHS-EPOXY 604 is a low molecular weight Bisphenol A base.  The resin 

contains mixture of solvents diglycidylethers base. Using for adhesives, composite 

materials, and solvent free coating.  
Epoxy index:      0,59-0,64 mol/kg 
Epoxy equivalent weight:    450-530 g/mol  
Viscosity:      η = 0,2– 0,35 Pa.s/23 °C 
Producer:      Spolchemie a.s., Ústí nad Labem, CZ 

CHS-EPOXY 200V55 
CHS-EPOXY 200V55 is a water dispersion of a medium molecular weight 

epoxy resin solution. Appearance: milky white, medium viscous liquid, unlimitedly 

water thinable. The resin is in combination with the curing apent TELALIT 180 is 

used as a varnish and binder of paints for wood, wood fibre boards, metals and etc. 
Epoxy index:      1,88-2,22 mol/kg 
Epoxy equivalent weight:    450-530 g/mol  
Viscosity:      η = 0,1 – 0,7 Pa.s/23 °C 
Producer:      Spolchemie a.s., Ústí nad Labem, CZ 

2.1.2 Fillers 
Blanc-fixe micro 
Density:      ρ = 4,3 g.cm-3 

Oil consumption:     13 – 17 g/100g pigment 
Supplier:      MCHZ, Ostrava, CZ 
Plastorit M 
White:       82 % 
Density:      ρ = 2,75 g.cm-3 
Oil consumption:     29 g/100 g pigment 
Supplier:      Naintsch Mineralwerke,Austria  

2.1.3 Pigments and anticorrosive pigments 
Kronos 2160 
Titanium dioxide modifying aluminium and silicon compounds  
Density:      ρ = 3,90 g.cm-3 
Oil consumption:     18 g/100 g pigment 
Supplier:      Kronos Titan, Germany 
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Heucophos ZPA 
Anticorrosive pigment 
Density:      ρ = 2,80 g.cm-3 
Oil consumption:     40 g/100 g pigment 
Supplier:      Dr. Hans Heubach GmH, Germany 
Bayferrox 318  
Pigment 
Density:      ρ = 4,6 g.cm-3 
Oil consumption:     21 g/100g pigmentu 
Supplier:      Bayer AG, Germany  

2.1.4 Additives (solvents) 
Burtol 35 
Function:      Corrosion inhibitor 
Producer:     Gesellschaft m. G. H.,  

Bad Hamburg, Germany 
Disperbyk 163 
Function:      Dispersion agent 
Density:      ρ = 0,99 g.cm-3 

Non-volatile contents:     45 % weight solids 
Producer:      BYK Chemie, Germany 
Byk 154 
Function:      Dispersion agent 
Density:      ρ = 1,15 g.cm-3 

Non-volatile contents:     42 % weight solids 
Producer:      BYK Chemie, Germany 
Efka 3777 
Function:      Antifoam agent 
Density:      ρ = 0,98 g.cm-3 

Non-volatile contents:     67-69 % weight solids 
Producer:      Efka Chemicals, Holland 
Efka 2040 
Function:      Antifoam agent 
Density:      ρ = 0,81 g.cm-3 

Producer:      Efka Chemicals, Holland 

2.1.5 Curing agents 
Telalit 160 
Density:      ρ = 0,99 g.cm-3 
Colour:      max. 15 mg I2/100 cm3 

Amino number:     130 – 150 mg/g 
HEW:       350 g/mol 
Producer:      Spolchemie, a.s., Ústí nad Labem 
Telalit 180 
Destiny:      ρ = 1,03 – 1,07 g.cm-3 
Colour:      max. 25 mg I2/100 cm3 
Amino number:     130 – 150 mg/g 
HEW:       243 g/mol 
Producer:      Spolchemie, a.s., Ústí nad Labem 
Telalit 0800 
Colour:      max.1 mg I2/100 cm3 
Amino number:     340 –309 mg/g 
Destiny:      ρ = 0,98 g.cm-3 
Viscosity:      η = 250 mPa.s/25 °C 
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HEW:       80 g/mol 
Producer:      Spolchemie, a.s., Ústí nad Labem 
Telalit 1203 
HEW:       95 g/mol 
Destiny:      ρ = 1,00 g.cm-3 
Producer:      Spolchemie, a.s., Ústí nad Labem 
Telalit 1303 
HEW:       130 g/mol 
Destiny:      ρ = 1,02 g.cm-3 
Viscosity:      η = 400 - 700 mPa.s/25 °C 
Producer:      Spolchemie, a.s., Ústí nad Labem 

2.1.6 Solvents   
Xylen 
Organic solvent 
Density:      ρ = 0,87 g.cm-3 

Evaporation rate (n-BuAc = 100):   70 
Boiling point:      135 – 145 °C 
Flash point:       24 °C 

2.2  Preparation and evaluation of the coatings 

The paints were prepared using attritor mill (Attritor 01 – Gebruder Netsch, 

Germany). The speed of stirrer was 300-400 rpm. for homogenization and dispersing 

of mixture. Grinding process was finished when the fineness of grind was less than 

10 µm. The tested epoxy coatings with PVC 10-40 vol.% were prepared for the 

relation between Tg (glass transition temperature) and TAE (total anticorrosive 

efficiency) and PVC and TAE. The constant rate of titanium dioxide – Kronos 2160 

was holding on 5 vol.% in the whole calculation of formulations of paints.  Thus the 

hiding power was kept in an amount 5 vol.%. Following fillers were used: blanc-fixe 

micro, Plastorit M in the formulation of the paints. The constant amount of 

anticorrosive pigment Heucophos ZPA was holding on 10 vol.% in the whole 

calculation of formulations of anticorrosive paints.  
Curing for binder and paints  
SYSTEMS WEIGHT RATIO 
CHS - EPOXY 210 X 75 - TELALIT 160 100: 70  
CHS - EPOXY 604 - TELALIT 1303 100: 82  
CHS - EPOXY 531 - TELALIT 0800 100: 44  
CHS - EPOXY 531 - TELALIT 1203 100: 50  
CHS - EPOXY 200 V 55 - TELALIT 180 100: 27  
Curing for anticorrosive paints  
SYSTEMS WEIGHT RATIO 
CHS - EPOXY 210 X 75 – Telalit 3404 X 75 100: 48 
CHS - EPOXY 210 X 75 - TELALIT 160 100: 70 
CHS - EPOXY 604 - TELALIT 1203 100: 59 
CHS - EPOXY 531 - TELALIT 1203 100: 50 
CHS - EPOXY 200 V 55 - TELALIT 180 100: 30 
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The tested coatings were applied on to one side of the 100 x 150 x 1 mm steel 

plates. For measurement of mechanical properties 60 x 230 x 0.9 mm and 760 x 152 

x 1 mm blasting steel plates were used.  

2.3 Methods of determination of accelerated corrosion test [8] 

These methods should pretend natural conditions and their influences on 

protective function of coatings, degradation of film and range of rust of the surface. 

Accelerated corrosion tests are examining in condensation chamber containing SO2 

with condensation of water steam and chamber with presence of neutral salt spray. 

In spite of all these factors evoking the corrosion or at least facilitate the corrosion, 

they can’t be replace with atmospheric corrosion. The anticorrosion properties of 

alkyd binders were measured in Synpo a.s. according to: ČSN EN ISO 3231 (67 

3096 a ČSN EN ISO 9227 (03 8132), ASTM D 714-87, ASTM 1654-92 a ASTM D 

610-85. 

Standardized of method for assessing of binders and paints: 

Determination of resistance to humid atmospheres containing 
sulfur dioxide 

ČSN EN ISO 3231  
(67 3096) 

Determination of resistance to neutral salt spry (fog) ČSN EN ISO 7253  
(67 3092) 

Evaluation of degradation of coatings -- Designation of 
quantity and size of defects, and of intensity of uniform 
changes in appearance 

ČSN EN ISO 4628-1 
(673071) 

Assessment of degree of rusting ČSN EN ISO 4628-3  
(67 3071) 

Assessment of degree of blistering ČSN EN ISO 4628-2 
(67 3071) 

Assessment of degree of cracking ČSN EN ISO 4628-4 
(67 3071) 

Assessment of degree of flaking ČSN EN ISO 4628-5 
(67 3071) 

Assessment of degree of delaminating and corrosion around 
a scribe 

ČSN EN ISO 4628-8  
(67 3071) 

2.3.1 Total anticorrosive effect 
Total anticorrosive effect was evaluated by Heubach scale. This scale involves 

assessing according to ASTM with value from 0 to 100. The value 100 means the 

best anticorrosion effect and 0 means the worst. Total anticorrosive effect (TAE) of 

paint in neutral salt spray (fog): TAENaCl = (A+B+2C)/4. Total anticorrosive effect 

(TAE) of paint in humid atmospheres containing sulfur dioxide: TAE SO2 = (A+2C)/3. 
Where: A – blistering, B – failure at scribe, C – rusting of surface of the steel panel. 
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2.3.2 Method used for assessing of Tg of alkyd binders, paints and 
anticorrosive paints 

For determination of glass transition temperature were used Differential 

Scanning Calorimetry (DSC). For experimental determination of Tg are used 

changes of characteristic properties of amorphous polymer round about glass 

transition temperature. The Tg was found from thermal dependence of volume V (T) 

during very slow equilibrium cooling and measuring isobaric heat capacity cp (T). 

Thermal dependence V (T) was measured by the dilatometer [9]. 

Samples preparation 

The samples were measured in nitrogen atmosphere. DSC calorimeter is 

calibrated on melting temperature of indium and zinc. Nitrogen (99.9%) purge, flow 

20 ml/min. Weight of sample m = 1.000 – 3.900 mg. The samples in furnace – 

Perkin-Elmer 02189-0041 (V = 20ml) were pressed-in and measured [10]. 

3 Experimental results 

The results of epoxy binders, paints and anticorrosive paints are shown in the 

tables 1-3 (see below in tables 1, 2 and 3). 

 
Table 1. Assessing of Tg (glass transition temperature) and TAE (total anticorrosive 

effect) of binder CHS-EPOXY 210 X 75, paints and anticorrosive paints 

Binder PVC
[%] 

Tg1 
[°C]

Tg2 
[°C] TAENaCl [%] TAESO2 [%]

CHS-EPOXY 210 X 75*/ 0 101 - 62 85 
10 90 - 87 87 
20 84 - 100 61 
30 83 - 81 27 

Paint prepared from CHS-EPOXY 210 X 75*/  

40 70 - 49 44 
10 69 - 89 94 
20 85 - 89 58 
30 99 - 90 30 

Anticorrosive paint prepared from 
 CHS-EPOXY 210 X 75*/ 

40 84 - 50 27 
10 54 4 95 81 
20 80 - 89 27 
30 82 - 77 27 

Anticorrosive paint prepared from  
CHS-EPOXY 210 X 75**/ 

40 81 - 67 27 
Rem. */ Telalit 160, **/ Telalit 3404 X 75 
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Tab. 2 Assessing of Tg (glass transition temperature) and TAE (total anticorrosive 

effect) of binder CHS-EPOXY 604, paints and anticorrosive paints. 

Binder PVC  
[%] 

Tg1  
[°C] 

TAENaCl  
[%] 

TAESO2  
[%] 

10 38 50 0 
20 27 50 0 
30 20 58 0 

Paint prepared from 
CHS-EPOXY 604 

40 35 45 0 
10 37 72 31 
20 42 50 0 

Anticorrosive paint 
prepared from 
CHS-EPOXY 604  30 47 * * 

Rem.: * TAE wasn′t evaluated 
 
Tab. 3 Assessing of Tg (glass transition temperature) and TAE (total anticorrosive 

effect) of binder CHS-EPOXY 531, paints and anticorrosive paints. 

Binder PVC  
[%] 

Tg1  
[°C] 

Tg2  
[°C] 

TAENaCl  
[%] 

TAESO2  
[%] 

CHS-EPOXY 531*/ 0 72 - 63 51 
10*/ 24 - 75 0 
10 55 - 100 94 
20 53 - 65 34 
30 24 95 49 27 

Paint prepared from 
CHS-EPOXY 531**/ 

40 14 - 50 27 
10 54 - 84 27 
20 22 - 93 44 

Anticorrosive paint 
prepared from 
CHS-EPOXY 531**/ 30 17 - 55 77 

Rem. */ Telalit 0800, **/ Telalit1203 
 
Tab. 4 Assessing of Tg (glass transition temperature) and TAE (total anticorrosive 

effect) of binder CHS-EPOXY 200 V 55, paints and anticorrosive paints. 

Binder PVC  
[%] 

Tg1  
[°C] 

Tg2  
[°C] 

TAENaCl  
[%] 

TAESO2  
[%] 

CHS-EPOXY 200 V55*/ 0 54 - 55 55 
10 71 - 40 40 
20 37 - 39 27 Paint prepared from 

CHS-EPOXY 200 V 55*/ 

30 31 - 42 27 
10 50 78 52 27 
20 79 - 62 40 
30 42 79 67 27 

Anticorrosive paint prepared 
CHS-EPOXY 200V 55*/ 

40 40 - 63 27 
Rem. */ Telalit 180 

 

4 Discussion 

The glass transition temperature of epoxy binders were measured by the 

Differential Scanning Calorimetry (DSC). The glass transition temperatures Tg of 

chosen epoxy binders was evaluated. Measured values of Tg could be influenced by 
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inhomogeneity of samples. In two-component system with high value of Tg the 

reactions “freeze”, when conversion and achieved Tg of system reach the 

surrounding temperature. Subsequent reaction slow down or stops. The Tg markedly 

decreased with increasing PVC in solvent free epoxy systems. It could be caused by 

sorption of amine on the surface of pigments and fillers. The consequence is 

disequilibria rate of epoxy resin and hardener. Probably only oligomers were created. 

Measuring data of Tg pointing to decrease of compactness of network and molecular 

weight. Some few Tg were often found in evaluation of the coatings. Probably some 

mixtures of epoxy systems were created during hardening. This effect was most 

apparent when anticorrosive pigments were used.  Four epoxy binders were chosen.  

• Solvent diluted CHS-EPOXY 210 X 75 

• High solid CHS-EPOXY 604 

• High solid CHS-EPOXY 531 

• Epoxy dispersion - water diluted CHS-EPOXY 200 V 55 
The highest value of Tg in solvent diluted epoxy system were found in CHS-

EPOXY 210 X 75 Tg = 101 °C, CHS-EPOXY 531 Tg = 72 °C and CHS-EPOXY 604 

has had Tg = 49 °C. In water born epoxy system Tg = 54 °C. Very important is 

presence of two values of Tg. First one (Tg1) is along low temperatures and second 

one (Tg2) is round about high temperatures. The material is stiff and tough as well 

between temperatures Tg1 and Tg2 and this result is very useful for application.  

Evaluation of Tg and TAE of paints and anticorrosive paints with different PVC 

Paints and anticorrosive paints on the base of CHS-EPOXY 531 (Telalit 0800 

as hardener) range from PVC 20-40% were identified oligomer as an isolated layer 

on the surface, after three months. For binder was Tg1 = 56°C a Tg2 = 71°C. For 

system with PVC = 10% only one Tg was found, Tg = 24 °C. The value of TAE for 

SO2 chamber was even worst for paint than binder system. The best results of TAE 

(TAE=100% in NaCl chamber, 94% SO2 chamber), in both chambers and highest Tg1 

= 55 °C were achieved in paint (hardener Telalit 1203) with PVC = 10% and in 

anticorrosive paint with PVC = 20% (TAE=93%, 77%). Telalit 160 was used as 

hardener for paints and anticorrosive paints on the base of CHS-EPOXY 210 X 75. 

For comparison of mechanical properties and anticorrosive resistance was Telalit 

3404 X 75 used as hardener for anticorrosive paints. The results of TAE in NaCl 

chamber are similar for both types of hardeners. Values of TAE in SO2 chamber 
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decreased for anticorrosive paint cured by Telalit 160 as well as by Telalit 3404 X 75 

with increasing PVC. Anticorrosive paint cured by Telalit 3404 X 75 had better 

mechanical properties. None positive effect of anticorrosive pigments was observed.   

Water diluted paints based on CHS-EPOXY 200 V 55 cured by Telalit 180 were 

prepared in PVC = 10-30% and anticorrosive paints in range from 10% to 40%. Two 

values of Tg were found in anticorrosive paint, Tg2 approx. 50°C and Tg1 approx. 

8°C. TAE of anticorrosive paint in both chambers increased with PVC (barrier effect). 
 
Shortcuts: Tg-glass transition temperature, TAE- total anticorrosive effect, PVC 

- pigment volume concentration. 

5 Conclusion 

The aim of this work was to study relation between glass transition 

temperature and total anticorrosive effect. Tg markedly influenced diffusion.   

• There is the relation between Tg and TAE of epoxy resin in the comparison.  

• The epoxy resin curing with hardener showed lesser TAE in humid atmospheres 

containing sulfur dioxide. (The diffusion of proton through electron pairs of 

nitrogen). 

• The TAE of epoxy systems was unaffected by anticorrosive pigments.  

• The correct rate of hardeners – epoxy system was worst with increasing PVC due 

to the sorption of amino hardener on fillers and pigments. This shows that is 

necessary to find correct rate. 

The values of TAE in chamber containing SO2 of paints based on CHS-

EPOXY 200 V 55 is lower with the increasing values of PVC. The values of TAE in 

neutral salt chamber of anticorrosive paints are higher with the increasing values of 

PVC. But the TAE of anticorrosive paints in neutral salt chamber had the same 

behaviour of paints. AE in chamber containing SO2 of paints prepared from high solid 

resin CHS-EPOXY 531 is lower with the increasing values of PVC and it is the same 

for anticorrosive paints based on high solid resin CHS-EPOXY 531. Anticorrosive 

paints had opposite behaviour in chamber containing SO2. The values of TAE in 

chamber containing SO2 and in neutral salt spray chamber are lower with increasing 

PVC of paints and anticorrosive paints base on solvent born CHS-EPOXY 210 X 75.  
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It follows, is not necessary to use of special modify anticorrosive pigments 

base on zinc-phosphate in anticorrosive paints. 
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LAKAŘSKÁ POJIVA SPOLCHEMIE A POŽADAVKY VOC 
 

PAINT BINDERS OF SPOLCHEMIE AND VOC REQUIREMENTS 
 
Jan Hyršl1 a kolektiv 1,2  

1Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí n.L, 2SYNPO a.s. Pardubice,  
Česká republika 
 

Summary 
EU VOC legislations set up VOC limits for coating applications. There are 
two stages. First began since 2007 year and second from 2010 year. This 
paper presents possibilities of requirement solving by usage of 
SPOLCHEMIE coatings materials including some general considerations. 
Key words: VOC, alkyds, epoxy, solventless, high solids, waterborne, 
properties, formulations 

 
 
Úvod 

VOC (volatile organic compound) znamená v současné době jedno z 

klíčových kriterií charakterizujících nátěrové hmoty na trhu. Dle platné definice v níže 

uvedené evropské direktivě se jedná o látky, které mají bod varu nižší nebo rovný  

250°C při tlaku101,3 kPa.  

Reaktivní rozpouštědla se však do  VOC nezapočítávají. 

Členské státy EU musí zabezpečit, že produkty uvedené v Directive 2004/42/CE of 

the European Parliament and of the Council of 21 April 2004  v Annex I budou na 

trhu označeny v souladu s touto direktivou. Tzn. že na etiketě musí být  také 

označena podkategorie produktu a relevantní VOC limit vyplývající z této 

podkategorie uvedený v g/l dle  Annex II této direktivy. Současně  musí být na etiketě 

uvedeno i VOC nátěrové hmoty ve finální aplikační viskozitě, tedy nikoliv VOC 

vztahující se k viskozitě výrobku v plechovce. 

Nicméně v tomto požadavku existuje určitá nejasnost, protože direktiva nikde 

závazně nedefinuje  aplikační viskozity  pro jednotlivé  podkategorie. 

My jsme proto v našich hodnoceních a doporučeních pojiv a nátěrových hmot 

vycházeli z obvyklých hodnot aplikačních viskozit nebo výtokových dob používaných 

v lakařském průmyslu: 
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Lazury………………………..10-20 s/DIN 2/23C……….10-20 mPas 

Váleček, štětec……………...50-80 s/DIN 4/23°C ……..180-300 mPas 

Vzduchové stříkání …………30-50 s/DIN 4/23C………100-180 mPas/1-4 barr 

Velmi důležitý parametr při hodnocení VOC je měrná hmotnost nátěrové 

hmoty. To samozřejmě  plyne již z definice VOC udávané v g/l. Pro jednoduché 

porovnání vlivu hustoty nátěrové hmoty na VOC lze uvést následující příklad: 

Mějme 1000 g nátěrové hmoty obsahující 400g rozpouštědla. Hustota 

nátěrové hmoty je 0,9 g/cm3. Pak objem nátěrové hmoty je 1,111 L a VOC dosahuje  

360g/L. Pokud hustota nátěrové hmoty o stejném OKP bude 1 g/cm3  potom objem je  

již  1L a VOC 400g/L. Konečně hustota 1,1 g/cm3  znamená objem 0,909 L a VOC je 

440g/l. 

Z výše uvedených jednoduchých příkladů vyplývá velmi důležitý fakt, že nikoliv 

pouze výběr pojiva a rozpouštědla, ale také plniv a nastavení OKP hraje z hlediska 

VOC důležitou roli, což samozřejmě výrobci nátěrových hmot velmi dobře znají. 

Níže uvedený obrázek pak dává jednoduchý příklad co udělá změna měrné 

hmotnosti nátěrové hmoty při stejné objemové koncentraci plniv (OKP) a různém 

množství téhož rozpouštědla  s VOC. 
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Rozdíly měrných hmotností  alkydů v závislosti na olejové délce a použitých 

typech rozpouštědel hrají také důležitou roli, i když ne zcela překvapuje, že tento vliv 
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není tak zásadní jako u plniv a pigmentů. Na dalším obrázku jsou porovnány hodnoty 

VOC přes celé spektrum krátkých až dlouhých alkydů a to : 

• v různých typech rozpouštědel: N – bezaromátový lakový benzín, X- xylen, W –

lakový benzín 

• různých olejových délek: CHS-ALKYD TRI 841 s olejovou délkou (OD)=84%, 

S 653 s OD = 65%, S 622 s OD=62%, S 471 s OD = 40% a S 401 s OD =40%. 

• různé struktury řetězce: CHS-ALKYD TRI 841 – isoftalový typ, S 653 – vysoká 

molekulová hmotnost, S 622 –střední molekulová hmotnost, S 471,401 

terminované typy 

 

Z obrázku plyne důležitý i když zřejmý závěr, že v závislosti na koncentraci 

pojiva se VOC i u velmi odlišných typů pojiv mění podobně bez zásadního vlivu 

olejové délky, struktury  a použitého rozpouštědla. 

Zcela rozhodující je však závislost mezi obsahem netěkavých látek u 

alkydových pojiv, jejich viskozitou a VOC. Při kombinaci následujícího grafu 

s předchozím obrázkem pak získáme přehled v jakých oblastech koncentrací, VOC a 

viskozit se mohou obecně různé typy alkydů pohybovat. 
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Zde je vidět zcela zásadní rozdíl v rheologickém chování mezi klasickými 

krátkými, středními nebo dlouhými alkydy a bezrozpouštědlovým nebo po naředění 

high solid alkydem CHS-ALKYD  TRI 841. 

Otázkou tedy dále zůstává  jaký je tedy vliv OKP na VOC u jednotlivých typů 

alkydů. Na to jsme se pokusili odpovědět řadou experimentů, kdy na bázi 

standardního dlouhého CHS-ALKYDU S 622 N 60 byly formulovány laky, emaily a 

primery.  Parametry pak udává následující tabulka: 

 Rozpouštedlo 
d=0,9 g/cm3 

Alkyd  100 
% d=0,9 
g/cm3 

Plnivo 
d=2,7 g/cm3 Celkem VOC 

in can 

W V W V W V W V g/L  [kg] [L] [kg] [L] [kg] [L] [kg] [L]  
LAKPVC=0% 0,4 0,44 0,6 0,66 0 0 1 1,1 360 

EMAILPVC=17
% 0,4 0,44 0,6 0,66 0,4 0,15 1,4 1,26 354 

PRIMERPVC=35
% 0,4 0,44 0,6 0,66 1 0,36 2 1,47 301 

 Total amount Consistency Viscosity VOC In can 

 W 
[kg] 

V 
[L] 

DIN 4/23°C  
[s]  [mPas] g/L 

 
LAKPVC=0% 1 1,1 1000 3900 360 

EMAILPVC=17% 1,4 1,26 1000 3900 354 
PRIMERPVC=35% 2 1,47 700 2700 301 

 

Z tabulky je zřejmé, že překvapivě u dlouhého alkydu CHS-ALKYD S 622 N 60 

je u primeru dosaženo nižší viskozity i nižšího VOC než u čistého laku. Základní 

otázkou však je jaké bude VOC při dosažení aplikačních viskozit požadovaných pro 
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různé kategorie nátěrových hmot a různé aplikační techniky.  Výsledky experimentů 

jsou uvedeny v následujících obrázcích. 

 

 

Podobné experimenty však přinesly u krátkého alkydu diametrálně odlišný 

výsledek: 
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Tyto obrázky tedy  popisují schopnost dlouhých alkydů dosažení nižšího VOC 

při vyšším stupni plnění. U krátkých alkydů tento poznatek pravděpodobně platí 

někde do hranice OKP=15% objemových. S dalším plněním už je dosažené VOC 

horší než u laku nebo emailu. 

Samozřejmě vždy zde ještě hraje roli požadovaný lesk nebo mechanické a 

korozní odolnosti s ohledem na dosažený kvocient Q nátěrové hmoty. 

V následujících obrázcích je pak grafickou formou s přesnou citací evropské 

direktivy znázorněno, jak oceňujeme možnost vyhovět požadavku této směrnice 

s běžnými alkydy bez současného využití  high-solid alkydů alespoň jako reaktivního 

rozpouštědla.  

Pokud si tedy vše pro zjednodušení převedeme na analogii semaforu na 

křižovatce, pak, protože v tomto sborníku nelze použít barvy, znamená  černý terč 

červenou na  semaforu, šedý oranžovou a světle šedý zelenou. To vše pro stávající 

standardní alkydy. Velký terč znamená obecně dlouhé alkydy a malý terč krátké a 

střední alkydy. 
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Z předložených tabulek je zřejmé, že pro výrobce nátěrových hmot a  alkydů 

není rok 2007 jednoduchou záležitostí. Rok 2010 bude však pro řadu aplikací tak 

náročný, že řada standardních rozpouštědlových nátěrových alkydových, 

epoxidových a akrylátových hmot nebude moci být pro řadu aplikací použita bez 

modifikace. To se týká především stříkání tradičními vzduchovými pistolemi. Ani tato 

aplikace již v letošním roce nemusí být bez problémů. Samozřejmě se nabízí 

možnost spalování emisí z vzduchotechnikou opatřených lakoven nebo podobná 

technologická řešení. To je však velmi nákladná záležitost. 

Jako řešení problému se nabízí využití bezrozpouštědlových , high solid nebo 

vodou ředitelných alkydů SPOLCHEMIE. A to jak samotných tak ve směsích se 

standardními alkydy. U portfolia SPOLCHEMIE platí že pouze CHS-ALKYD TRIA 

701 musí být použit jako čistý a to díky vysoké reaktivitě ve směsi se standardním 

alkydem. 

High solid a bezrozpouštědlové alkydové pryskyřice   

1. CHS-ALKYD TIU 870 

2. CHS-ALKYD TRI 841 

3. CHS-ALKYD LRU 765 W 80 

4. CHS-ALKYD TRIA 701 N 85 

5. CHS-ALKYD TRIM 551 N 80 

CHS-ALKYD TIU 870 
Pentaerytritový alkyd na bázi mastných kyselin tallového oleje a kyseliny isoftalové s 

odolností povětrnosti, rychlým zasychání. Olejová délka 87%. Urethanizovaný typ. 
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Určen pro silnovrstvé lazury, primery i jako reaktivní ředidlo pro modifikaci 

standardních alkydů . 

CHS-ALKYD TRI 841 
Pentaerytritový alkyd na bázi mastných kyselin dehydratovaného ricínového oleje a 

kyseliny isoftalové s excelentní odolností povětrnosti, rychlostí zasychání a nízkým 

žloutnutím. Olejová délka 84%. Urethanizovaný typ. Určen pro topcoaty, silnovrstvé 

lazury i jako reaktivní ředidlo pro modifikaci standardních alkydů . 

CHS-ALKYD LRU 765 W 80 
Penthaerythritol/isoftalový vysokosušinový alkyd na bázi lněného oleje, 

urethanovaný, vysoká penetrační účinnost. Olejová délka 76%. Urethanizovaný typ. 

Je určen především na lazury a základní i antikorozivní nátěrové hmoty . 

CHS-ALKYD TRIA 701 N 85 
Pentaerytritový alkyd na bázi mastných kyselin dehydratovaného ricínového oleje a 

kyseliny isoftalové s excelentní odolností povětrnosti, unikátní rychlostí zasychání a 

nízkým žloutnutím. Olejová délka 70%. Určen pro topcoaty, silnovrstvé lazury.  

Nevrásní ani ve velmi silných tloušťkách a dosahuje vysokých tvrdostí s excelentní 

flexibilitou. Díky vysoké reaktivitě není vhodný  pro modifikace standardních alkydů. 

CHS-ALKYD TRIM 551 N 80 
Pentaerytritový alkyd na bázi mastných kyselin dehydratovaného ricínového oleje a 

kyseliny isoftalové s unikátní rychlostí zasychání. Olejová délka 55%. Určen pro 

primery a modifikace dlouhých alkydů v bezaromátovém benzínu.  Poskytuje velmi 

vysoké tvrdosti. 

 
VVooddoouu  řřeeddiitteellnnéé  aallkkyyddoovvéé  pprryysskkyyřřiiccee  
            
 

 

SPOLCHEMIE  má dlouhou tradici jako výrobce vodou ředitelných pojiv nátěrových 

hmot. Tato pojiva  jsou používána pro následující aplikace: 

• Antikorozívní nátěrové hmoty 
• Primery 
• Emaily 
• Lazury a penetrace  
• Laky 
• Ochranné nátěry ve stavebnictví 
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Spolchemie při výrobě alkydových vodou ředitelných pojiv upřednostňuje 

samoemulgovatelné typy,  nevyžadující dodatečné povrchově aktivní látky.Tak po 

zaschnutí  filmu nezbývá v systému volný tenzid, který může být zdrojem defektů. 

Vodou ředitelné alkydy,  jsou vyváženou kombinací koloidního roztoku a  disperze 

alkydu ve vodě. Disperze se charakterem blíží emulzi. Tato kombinace zajišťuje 

dobrou stabilitu systému  a průměrnou velikost částic kolem 300 nm. Výhodou 

alkydových disperzí je oproti polymerním disperzím především 

• Nižší rozměr makromolekul tím vyšší penetrační schopnost bez tzv. filtračního 

efektu , který se vyskytuje u polymerátů.  

• Lepší smočení povrchu substrátu oligomerními molekulami s nižší viskozitou 

oproti vysokomolekulárním polymerátům.  Výsledkem je vyšší adheze. 

• Vyšší pH než  7 výrazně přispívá k odolnosti vodou ředitelných alkydových  hmot 

k plísním . Vyšší pH také přispívá l lepší antikorozní účinnosti.  

• Alkydové vodouředitelné nátěrové hmoty tvoří lesklé filmy i bez korozpouštědel. 

• Alkydová pojiva nevyžadují přídavek koalescentů, aby vytvářel film. Polymerátové 

disperze  s Tg nad  10C tyto koalescenty vyžadují. 

V současné době Spolchemie nabízí ucelené portfolio vodou ředitelných alkydových 

pojiv pro  aplikace  do interiéru, exteriéru, kov, dřevo a minerální podklady 

 
CHS-HYDROSPOL D 01 
44 % disperze  krátkého urethanovaného alkydu na bázi lněného oleje.  
Neobsahuje žádná organická rozpouštědla ! 
• Olejová délka je 27 % 
• Nízká viskozita 
• Poskytuje lesklé filmy 
• Díky flexibilizátoru má tento materiál unikátní mechanické vlastnosti a výbornou 

adhezi k pozinkovanému plechu 
• Rychlé zasychání  
• Přetíratelnost všemi typy pojiv 
• Hlavní aplikace je pro antikorozní a základové hmoty. Byl  otestován i pro lazury 

na dřevo, kde nabízí excelentní vlastnosti, ověřené jak  v urychleném testu 
stárnutí tak pětileté zkoušce na povětrnost 

 
CHS-HYDROSPOL D 02 
Jde  o hybridní disperzi  krátkého lněného urethanovaného alkydu modifikovaného 
akrylátovým kopolymerem.  
Neobsahuje žádná organická rozpouštědla ! 
• Urychlené zasychání 
• Vyšší tvrdost  
• Hlavní aplikace je pro antikorozní a základové hmoty 
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• Byl  otestován i pro ekologické laky na dřevo, kde nabízí možnost dobrého 
zasychání i bez přídavku sikativ.  

 
CHS-HYDROSPOL D 101 
44 % disperze  krátkého urethanovaného alkydu na bázi sojového oleje.  
Neobsahuje žádná organická rozpouštědla ! 
• Olejová délka je 27 % 
• Vyšší tvrdost 
• Nízká viskozita 
• Poskytuje lesklé filmy 
• Velmi rychle zasychá.  
• Hlavní aplikace je pro  nízkožloutnoucí laky, emaily a lazury s výbornou odolností 

na povětrnosti.  
 
CHS-HYDROSPOL D 40 
Disperze krátkého urethanovaného alkydu na bázi sojového oleje.  
Neobsahuje žádná organická rozpouštědla ! 
• Olejová délka je 40 % 
• Alkyd má vysokou houževnatost, dobrou tvrdost 
• Rychlé zasychání 
• Hlavní aplikace na dřevo, kov i minerální substráty 
• Vhodný pro výrobu  antikorozivních a základových barev ale i lazur 
 
CHS-HYDROSPOL D 401 
Disperze krátkého urethanovaného alkydu na bázi sojového oleje.  
• Neobsahuje žádná organická rozpouštědla ! 
• Olejová délka je 40 % 
• Nízká viskozita 
• Poskytuje  lesklé filmy 
• Alkyd má vysokou houževnatost, dobrou tvrdost.  
• Rychlé zasychání 
• Hlavní aplikace je pro  nízkožloutnoucí laky, emaily a lazury s výbornou odolností 

na povětrnosti.  
 
CHS-HYDROSPOL D 60 
Disperze  dlouhého urethanovaného alkydu na bázi sojového oleje. 
Neobsahuje žádná organická rozpouštědla ! 

• Olejová délka je 60 % 
• Alkyd má vysokou houževnatost 
• Hlavní aplikace na dřevo, kov i minerální substráty.  
• Vhodný pro výrobu  antikorozivních a základových barev  a především  lazur 

 
CHS-HYDROSPOL D 601 
Disperze dlouhého urethanovaného alkydu na bázi sojového oleje.  

• Olejová délka je 60 % 
• Alkyd má vysokou houževnatost  
• Poskytuje lesklé filmy 
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• Odolnost na povětrnosti 
• Hlavní aplikace je pro  nízkožloutnoucí laky, emaily a lazury s výbornou 

odolností na povětrnosti.  
 
CHS-HYDROSPOL C 07 
Disperze krátkého alkydu na bázi nasycených mastných kyselin.  
Neobsahuje žádná organická rozpouštědla ! 

• Olejová délka je 35 % 
• Pro dvoukomponentní nátěrové hmoty vytvrzované isokyanáty  
• Nízká viskozita 
• Poskytuje  lesklé filmy 
• Alkyd má vysokou houževnatost, dobrou tvrdost.  
• Rychlé zasychání 
• Hlavní aplikace je pro  nízkožloutnoucí laky, emaily a lazury s výbornou 

odolností na povětrnosti.  
 

CHS-HYDROSPOL C 04 
Disperze krátkého alkydu na bázi nasycených mastných kyselin.  
Neobsahuje žádná organická rozpouštědla ! 

• Olejová délka je 40 % 
• Pro dvoukomponentní  vypalovací nátěrové hmoty  
• Nízká viskozita 
• Poskytuje  lesklé filmy 
• Alkyd má vysokou houževnatost, dobrou tvrdost.  
• Rychlé zasychání 
• Hlavní aplikace je pro  nátěrové hmoty na kov 

 
 

Pro další podrobné informace se prosím obraťte na SPOLCHEMII. 
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SYSTÉM HODNOCENÍ KVALITY  TITANOVÝCH BĚLOB V O.Z. 
PRECOLOR 

 

QUALITY TITANIUM DIOXIDE SYSTEM ASSESMENT IN BRANCH 
ENTERPRISE PRECOLOR 

 
 
Eva Jehlářová, Zdeněk Tůma 
Agrofert Holding, a.s., odštěpný závod PRECOLOR Přerov, Česká republika 
 

Summary 
AGROFERT Holding, a.s., branch enterprise PRECOLOR is exclusive 
seller of titanium dioxide grades PRETIOX and iron oxides grades 
FEPREN manufactured by the company PRECHEZA a.s.. The Technical 
Control department is an essential part of the company. Individual 
samples from Titanium dioxide production plant are transported to the 
Continuous Control laboratory of the Technical Control for testing the most 
important parameters. Complex analyses of average lot samples are 
processed in the Output Control laboratory of the Technical Control. All the 
datas are recorded in the computer system SAP (including results from 
external laboratories). Certificates of analyse are automatically issued 
from SAP for each delivered lot. The process of realisation and registration 
of  the  products quality parameters, setting standards and instrumental 
calibrations  are given  by the International Standard  ISO 9001 and 
continually under supervision of official authorities and audited by 
individual customers.    
Key words: Titanium dioxide, quality system assesment  

 
 
1. Úvod 

Agrofert Holding, a.s., odštěpný závod Precolor je výhradním prodejcem 

výrobků a.s.  Precheza Přerov:  

• PRETIOX - titanové běloby do nejrůznějších aplikací, zejména pro výrobu 

nátěrových hmot, zpracování plastů, papírenský a potravinářský průmysl nebo 

výrobu syntetických vláken 

• FEPREN – železité pigmenty pro stavebnictví, nátěrové hmoty a plasty 

• JACOR - antikorozní pigment k výrobě základních barev a tmelů 
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• HEPTASAL, MONOSAL – železnaté sírany pro výrobu krmných směsí, přísada při 

výrobě cementu  

• kyselina sírová – technická a akumulátorová  

Prodej těchto výrobků zajišťuje Precolor do 40 zemí celého světa (exportní 

podíl titanové běloby je téměř 95%); výrobky jsou velkým zákazníkům dodávány 

přímo, nejčastěji však přes distribuční síť (distributoři patřící do holdingu Agrofert a.s. 

a  také smluvní distributoři).  

Kromě prodeje zajišťuje Precolor také nákup základních surovin pro výrobu 

(síra, ilmenit) a zejména technický servis a přímou kontrolu kvality výrobků. 

 

Tabulka1. Hlavní aplikační oblasti titanových bělob PRETIOX. 

Základní druhy 
 titanových bělob 

PRETIOX 
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y 
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y 
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AV-01 FG       ●  
AV-01 PhG        ● 
AV-01 Z     ●    
AV-01 SF ●   ●     
AV-03 F, AV-03 F/S      ●   
R-200 M ●  ○ ●     
R-220 M   ●      
RGU ● ○ ○ ○ ○    
RG-18 ● ○ ○      
RGZW ●  ○ ○     
RXI ○ ●       
RGX, RGX-10   ●   ○   
RGLP     ●    
FS, FSB    ●     
AV-SL (slurry) ○   ○ ●    
RWM-SL (slurry) ●   ○ ○    

 

Kromě těchto titanových bělob je v sortimentu Precoloru přes 30 druhů pigmentů na 

bázi oxidů železa (v práškové a granulované formě i jako slurry). 
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2. Systém  hodnocení kvality titanových bělob v o.z. Precolor 

Základní testovanou jednotkou je vždy 1 paleta = 1 tuna (1t big-bag nebo 40 

pytlů o hmotnosti 25kg). Během balení jsou z každé palety z předepsaných míst 

odebrány 3 vzorky, které jsou upraveny na průměrný vzorek (obvykle ze 4 nebo 8 

tun). Ten je testován na 2-3 základní parametry laboratoří nepřetržité kontroly.  

Na základě výsledku analýz je nebo není vzorek dále spojován s ostatními 

čtyřpaletami do průměrného vzorku šarže (zpravidla 24 tun). U šarže jsou 

v laboratořích výstupní kontroly dokončena měření ostatních parametrů 

předepsaných pro konkrétní druh titanové běloby výrobkovou specifikací a  

podnikovými normami kvality. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 1. Schéma zkoušek  výroba-prodej. 

Například u universálního druhu titanové běloby Pretiox RGU jsou v každé 

osmipaletě  laboratoří nepřetržité kontroly měřeny 3 základní parametry (L* a b* 

v bílé pastě, dispergovatelnost), po sloučení do šarže je doměřeno ostatních 13 

parametrů podle specifikace a dalších 10 parametrů důležitých pro celkové 

posouzení kvality (v některých případech může být měřeno ještě 3-5 dalších 

parametrů). To znamená, že u každé šarže RGU je provedeno nejméně 30 měření a 

podobně je tomu u dalších druhů titanových bělob; v ročním objemu to představuje 

přes 50.000 analýz (kromě analýz, které jsou prováděny v různých stádiích výroby 

mezioperační kontrolou).  
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Všechny výsledky jsou v jednotlivých stadiích kontroly zapisovány do 

centrálního informačního systému (SAP) a po posouzení shody s příslušnými 

normami kvality uvolňovány nezávislou autorizovanou osobou k prodeji. Pokud 

výrobkové specifikaci nevyhovuje byť jen jeden parametr kvality je příslušný výrobek 

zařazen do neshodné produkce (následně je buď přepracován nebo po dohodě        

a odzkoušení zákazníkem prodán se slevou); neshodné produkce nesmí být více než 

3%. Údaje, které jsou zapsány v informačním systému, není možno dodatečně 

měnit; jsou využívány ve všech stádiích  výroby a prodeje (např. pro tisk atestů 

k dodávkám). 

Systém řízení jakosti ve výrobě (Precheza)  i v prodeji (Precolor) je 

certifikován podle norem ISO 9001. Kromě toho mají pigmenty Pretiox a Fepren řadu 

výrobkových certifikátů.  

3. Kooperace výstupní kontroly s externími laboratořemi 

Vzhledem k širokému sortimentu vyráběných titanových bělob (viz tab. 1) není 

možné veškeré zkoušky provádět v laboratořích dceřiných firem Precolor, Precheza 

a ČTC AP i když tyto laboratoře jsou vybaveny špičkovým zařízením a přístroji 

v hodnotě desítek miliónů korun. Některé speciální a aplikační testy jsou proto 

prováděny v kooperaci s externími firmami. 

Mezi nejdůležitější externí partnery patří: 

• VÚCHV Svit (soubor testů pro aplikace titanových bělob do vláken)  

• PIB Brno (testy zpracovatelnosti v plastech) 

• SVS a OHS (mikrobiologické testy) 
4. Kontrola kvality  titanových  bělob pro nátěrové hmoty 

     (RGU, RGZW, RG18, RXI, R200M)  

Sledování a hodnocení kvality titanových bělob se odehrává ve 2 úrovních: 

1. Rutinní sledování kvality během výroby – v mezioperační a výstupní kontrole je 

sledován standardní soubor parametrů jakosti (tyto jsou dány výrobkovými 

specifikacemi a doplňujícími ukazateli podle podnikových norem) 

2. Dlouhodobé sledování kvality - vývoj kvality vlastní produkce, její srovnávání 

s konkurenčními protitypy, požadavky a připomínky zákazníků (kromě 
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standardních parametrů jsou sledovány i další ukazatele jakosti, například 

aplikační testy, dlouhodobé zkoušky apod.) 

Do souboru standardních parametrů jakosti pro titanové běloby určené k výrobě 

nátěrových hmot patří (hodnotí se většinou podle ISO 787): 

• obsah TiO2 a jeho rutilové modifikace 

• obsah oxidů v povrchových úpravách (Al, Si, Zr) 

• obsah těkavých látek (při 105ºC) 

• zbytek na sítě 0,045 mm (metodou B a Mocker)  

• specifický odpor a pH vodného výluhu 

• spotřeba oleje a vody 

• dispergovatelnost 

• L* a b* v bílé pastě 

• barvivost a podtón v šedé pastě 
Tyto parametry jsou součástí výrobkové specifikace; kromě nich jsou měřeny i další 

parametry důležité pro hodnocení kvality nebo speciální aplikace titanových bělob, 

například:   

• obsah organických složek (uhlíku v různých formách) 

• obsah dalších prvků nebo jejich sloučenin (Zn, Fe, Ca, K, Nb, Sb, S, P) 

• distribuční křivky velikosti částic 

• měrný povrch   
V dalším uvádíme jen informativní přehled některých vybraných metod měření 

parametrů jakosti. 

4.1. Povrchová úprava a měrný povrch  

Pro zlepšení zpracovatelských a uživatelských vlastností je převážná většina 

titanových bělob Pretiox povrchově upravena anorganickými a/nebo organickými 

sloučeninami.  Pro kontrolu úrovně a provedení povrchových úprav jsou používány 

například:  

• rentgenový fluorescenční spektrometr Philips PW 1480 

• přístroj na stanovení obsahu uhlíku LECO CS 200 

• přístroj pro stanovení měrného povrchu Quantachrome Nova 4000E 
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4.2. Optické parametry 

Kvalita pigmentu z hlediska optických vlastností (barvivost, podtón, krycí a 

rozptylovací schopnost) je ovlivněna krystalovou modifikací, jejíž vliv se z hlediska 

optických vlastností projevuje nejen ve viditelné části spektra, ale i v blízké 

ultrafialové a infračervené oblasti (viz obr. č. 2), stupněm  čistoty titanové běloby a 

způsobem povrchové úpravy.  
 

 
 
Obrázek 2. Optické vlastnosti anatasové a rutilové modifikace titanové běloby. 

 

Neméně důležitá je i optimální střední velikost částic a jejich distribuce. Ideální 

kombinací těchto aspektů lze dosáhnout maximální barvivosti a požadovaného 

podtónu pro konkrétní aplikace titanové běloby. 

Základní optické parametry titanové běloby měřené v našich laboratořích: 

• bělost v prášku 

• L* a b* v bílé pastě 

• barvivost a podtón v šedé pastě 
Jsou měřeny rovněž optické parametry v různých aplikacích, například lesk a opacita 

nátěrových filmů. 

4.3. Hodnocení dispergovatelnosti  

Kvalita titanové běloby z hlediska dispergačních charakteristik závisí na řadě 

faktorů (povrchové úpravě, velikosti a distribuci částic, množství aglomerátů a 
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agregátů aj.). Pro stanovení dispergovatelnosti k simulaci průmyslového zpracování 

titanových bělob do NH jsou používány laboratorní metody dispergace s použitím: 

• oscilační třepačky (Red Devil) podle EN ISO 8780-2 (alkydové pojivo, skleněné  

mlecí kuličky 3 ±0,5mm) – zejména pro povrchově neupravené rutilové druhy 

titanových bělob 

• vysokorychlostního  dissolveru  (Dispermat CV) podle EN ISO 8780-3 (OKP 36%, 

alkydové pojivo, obvodová  rychlost 17m/s) – pro rutilové titanové běloby 

s anorganickou povrchovou úpravou 

Dispergovatelnost je vyhodnocována grindometrem podle ČSN EN 21524. 

4.4. Povětrnostní odolnost 

Velmi důležitou vlastností titanových bělob je jejich odolnost povětrnostním 

vlivům. Pro posouzení vývoje kvality a trendů je sledována nejen kvalita titanových 

bělob Pretiox, ale jsou prováděny srovnávací testy s relevantními konkurenčními 

výrobky v různých systémech. 

Simulace povětrnostních vlivů na pigmentové aplikace jsou prováděny v laboratoři 

ČTC AP, která je mj. vybavena: 

• 3 QUV-panely (fluorescenční UV lampy 340 nm, kondenzační systém)  

• Q-sun Xe-3-HS (řízená relativní vlhkost vzduchu, programovatelné zvlhčování  

vzorků, vzduchem chlazené xenonové  výbojky 340 - 800 nm, filtr pro filtraci Xe 

světla) 

• Suntest CPS+  
ČTC AP má rovněž k dispozici dvě povětrnostní stanice (průmyslovou v areálu 

Prechezy a horskou v nadmořské výšce 700m) a také meteorologickou stanici 

vybavenou mj. registrací solární energie. 

5. Poskytování služeb zákazníkům, audity 

Ve shodě se systémem ISO 9001 probíhá na různých úrovních ověřování 

systému řízení jakosti.  

O.z. Precolor provádí : 

• interní audity (posuzování shody systému jakosti v jednotlivých úsecích)  

• externí audity (posuzování způsobilosti dodavatelů) 
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• dotazníkové akce spokojenosti zákazníků 
o Třetími osobami jsou v o.z.Precolor prováděny: 

• certifikační audity (posuzování systému managementu jakosti nezávislou  institucí; 

výsledkem je udělení certifikátu shody)  

• zákaznické audity systému jakosti (audity způsobilosti pro konkrétního zákazníka) 
Pro srovnání dosahované kvality a jejího vývoje u vlastních a konkurenčních 

výrobků má Precolor k dispozici jejich databázi (aktuálně je v této databázi přes 400 

vzorků titanových bělob a 300 vzorků železitých pigmentů).  

6. Vývoj kvality a plánování rozvoje  

Údaje získané rozborem kvality:  

• z rutinních dat vlastní produkce 

• ze srovnávacích měření  konkurenčních výrobků 

• z připomínek zákazníků a dotazníkových akcí 

• z výsledků auditů 

• ze sledování světových trendů 
jsou průběžně hodnoceny a analyzovány na různých úrovních (výrobní dispečinky, 

Rada jakosti) a získané  prověřené náměty jsou uplatněny buď přímo ve výrobě 

titanové běloby nebo zakomponovány do střednědobého plánu rozvoje a vývoje. 

Plnění jednotlivých úkolů plánu rozvoje a vývoje je zabezpečováno řešitelskými týmy 

složenými ze zástupců dceřiných společností Agrofertu (ČTC AP, Precheza, 

Precolor), v některých případech jsou doplněny také zástupci externích kooperujících 

pracovišť.   

Díky tomuto propracovanému a vzájemně provázanému systému sledování, 

hodnocení a plánování kvality je možno při velmi širokém sortimentu titanových bělob 

Pretiox trvale udržovat jejich jakost na vysoké úrovni.  
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ANTOKOROZNÍ ÚČINNOST NÁTĚROVÝCH HMOT OBSAHUJÍCÍCH 
KOMBINACI ZINKOVÉHO PRACHU A NEKOVOVÝCH ANTIKOROZNÍCH 

PIGMENTŮ 
 

ANTICORROSIVE EFFICIENCY OF COATINGS CONTAINING A 
COMBINATION OF ZINC DUST AND NON-METALLIC ANTICORROSIVE 

PIGMENTS 
 

Monika Nešetřilová, Andréa Kalendová, David Veselý 
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav polymerních materiálů, 
Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků, Česká republika 
 

Summary 
This work deals with the study of anticorrosive efficiency of coatings 
containing a combination of zinc dust and non-metallic pigments. Eight 
non-metallic anticorrosive pigments combined with zinc dust VM 4P16 
were used. For each combination of pigments were prepared three or four 
types of epoxyester coatings with different pigment volume concentration. 
All coatings were pigmented to a degree of Q = 65 %. The effectiveness of 
these systems was rated according to the resistance of the coatings to 5 
% salt-spray in a salt-spray cabinet with NaCl solution and humidity and to 
SO2 atmosphere in a humidity cabinet. The obtained results were 
analyzed by subjective evaluation methods. 
Key words: zinc powder, spinel pigment, anticorrosive pigment,  

 
 
Úvod 

Ochrana kovů proti korozi je velice závažný problém. Stále větší množství 

kovů je korozními pochody znehodnocováno a je tedy nutná jejich ochrana. 

Nejrozsáhlejším způsobem ochrany proti korozním pochodům je aplikace 

organických povlaků na kovové materiály. Úkolem antikorozních nátěrových hmot je 

ochrana konstrukcí, strojů, ocelových staveb a jiných zařízení, které podléhají 

atmosférické korozi. Účelem povrchové ochrany je pak prodloužení životnosti a 

zabezpečení dlouhodobé funkčnosti daných zařízení. Při dodržení určitých zásad a 

podmínek, mezi které patří provedení nátěru, předběžná povrchová úprava podkladu 

nebo údržba nátěru, lze dosáhnout organickými povlaky dlouhodobé ochrany 

kovových předmětů. Nedílnou součástí antikorozních nátěrových hmot jsou korozně-
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inhibiční pigmenty, které by svými vlastnostmi měly poskytovat co nejdelší životnost 

takto chráněného kovového podkladu.  

Experimentální část 

K testování byly vybrány pigmenty různého chemického složení a tvaru částic. 

Byly testovány průmyslově vyráběné pigmenty s obsahem kationtů Zn2+, Ca2+, a K + 

na bázi nerozpustných solí fosforečnanu, boritanu a chromanu. Byly syntetizovány 

také pigmenty s obsahem dalších kationtů, zejména  Ca2+, Mg2+, Zn2+a Ti4 na bázi 

směsných oxidů kovů. Pro své vlastnosti byla vybrána struktura spinelové mřížky (typ 

4-2), zejména pro stabilitu ve fyzikálních a chemických vlastnostech. Jako zdroj 

čtyřmocných kationtů titanu byl použit oxid titaničitý (TiO2 AV 01) a jako zdroje 

dvojmocných hořečnatých, zinečnatých a vápenatých kationtů byly použity uhličitan 

hořečnatý, oxid zinečnatý (Zelená pečeť) a uhličitan vápenatý. Tyto prvky byly 

zvoleny především z důvodu jejich schopnosti poskytovat zásadotvorné oxidy a tedy 

možného ovlivnění chemického chování pigmentu. 

Výchozí suroviny byly důkladně homogenizovány v třecí misce po dobu 30 

minut. Vzniklá směs byla dvakrát vypálena při teplotách 900 °C – 1150 oC, po dobu 2 

hodin. Mletí vypáleného pigmentu probíhalo v planetárním kulovém mlýně 5 hodin při 

otáčkách 410 otáček/min. Jako mlecí tělíska byly použity korundové válečky a 

korundové kuličky. Rozemletý pigment byl promyt horkou vodou a ethanolem. 

Pro testování antikorozních vlastností zkoumaných pigmentů byly formulovány 

modelové nátěrové hmoty na bázi epoxyesterové pryskyřice. Jednotlivé typy 

nátěrových hmot vznikly kombinací zinkového prachu s pigmenty lišícími se 

navzájem chemickým složením, svou morfologií a antikorozními vlastnostmi. 

Všechny nátěrové hmoty byly formulovány při konstantním poměru OKP/KOKP = 

0,65 . Úroveň objemové koncentrace u jednotlivých pigmentů byla zvolena na 

hodnotu 0 %, 10 %, 20 %, 30 %, přičemž objemové množství přidaného zinkového 

prachu bylo dopočítáno na danou hodnotu Q = 65 % (Q=100.OKP/KOKP). Rovněž 

byly formulovány srovnávací epoxyesterové nátěry pigmentované kombinací 

zinkového prachu s inertním pigmentem (TiO2 AV 01) a kombinací zinkového prachu 

s fyzikálně působícím pigmentem (CaSiO3). Dále byla formulována epoxyesterová 

nátěrová hmota obsahující samotný zinkový prach. Úroveň pigmentace zinkového 

prachu byla zvolena na hodnotu objemové koncentrace 0 %, 10 %, 20 %, 30 % a na 

hodnotu KOKP zinkového prachu. Na závěr byla připravena nepigmentovaná 
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epoxyesterová nátěrová hmota. Příprava nátěrových hmot probíhala na 

dispergačním zařízení typu Dispermat Disolver patnáct minut při otáčkách 1500 

otáček/min.  

U jednotlivých pigmentů byly stanoveny  fyzikálně-chemické vlastnosti 

potřebné k vlastní formulaci nátěrových hmot. Pro testované pigmenty byla 

stanovena hustota, spotřeba oleje, množství vodorozpustných látek, pH vodných 

výluhů nátěrových filmů, vodivost vodných výluhů nátěrových filmů a gravimetricky 

byly stanoveny korozní úbytky. Dále byla na elektronovém mikroskopu zkoumána 

morfologie částic a byla provedena rentgenostrukturní analýza.  

Nátěrové filmy byly podrobeny zrychlené korozní zkoušce v atmosféře 

s obsahem SO2 s kondenzací vodní páry a cyklické zkoušce v mlze 5 % roztoku 

NaCl s kondenzací vlhkosti. Výsledky získané z urychlených korozních zkoušek byly 

zpracovány dle norem ASTM D 714-87, ASTM D 610, ASTM D 1654-92. Jedná se o 

subjektivní metody, které jsou založeny na porovnávání dosažených výsledků 

s určitými vzory. Na základě získaných výsledků byla pro jednotlivé nátěrové hmoty 

stanovena celková antikorozní účinnost. 

Výsledky a diskuze 

Doba expozice v kondenzační komoře s obsahem SO2 činila 1800 hodin. 

Během této doby byly testované nátěry několikrát vyhodnoceny podle standardní 

zkušební metody pro vyhodnocování tvorby puchýřků u nátěrů ASTM D 714-87. 

Celková doba expozice byla vybrána s ohledem na vznik dostatečných rozdílů 

v korozní odolnosti jednotlivých vzorků. V kondenzační komoře s obsahem par SO2 

vykazovaly nejvyšší antikorozní účinnost nátěry pigmentované kombinací zinkového 

prachu a fosforečnanu zinečnatého, nátěry pigmentované kombinací zinkového 

prachu a CaOTiO2, nátěry pigmentované kombinací zinkového prachu a 2ZnOTiO2 a 

nátěry pigmentované kombinací zinkového prachu a 2MgOTiO2. 

Doba expozice v solné komoře činila 1500 hodin. Během této doby byly 

testované nátěry několikrát vyhodnoceny podle standardní zkušební metody pro 

vyhodnocování tvorby puchýřků u nátěrů  ASTM D 714-87. Celková doba expozice 

byla vybrána s ohledem na vznik dostatečných rozdílů v korozní odolnosti 

jednotlivých vzorků. Nejvyšší antikorozní účinnost v solné komoře s roztokem 

chloridu sodného a kondenzací vlhkosti vykazovaly nátěry pigmentované kombinací 
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zinkového prachu a 2MgOTiO2, nátěry pigmentované kombinací zinkového prachu a 

CaOTiO2 a nátěry pigmentované chromanem draselno-zinečnatým. 

 
 
Průmyslově vyráběné pigmenty 
Habicor ZP 3850  Butrol 9102  SNCZ CZ 20 

Laboratorně připravené pigmenty 
2ZnOTiO2 2MgOTiO2 CaOTiO2 

   
Srovnávací pigmenty 
Wollastonit W325 TiO2 AV01 Zinkový prach VM 4P16 
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Tabulka 1. Přehled připravených nátěrových hmot a jejich označení. 

 
Pigment 

 
OKP 

 
Označení nátěru 

10 % A1 
20 % A2 
30 % A3 

Fosforečnan zinečnatý 
(Habicor ZP 3850) 
Zn3(PO4)2*4H2O KOKP A4 

10 % B1 
20 % B2 
30 % B3 

Metaboritan vápenatý 
(Butrol 9102) 
Ca(BO2)2 KOKP B4 

10 % C1 
20 % C2 

Chroman zinečnato-draselný 
(SNCZ CZ 20) 
3ZnCrO4, K2CrO4, Zn(OH)2, 2 H2O KOKP C3 

10 % D1 
20 % D2 
30 % D3 

Metakřemičitan vápenatý 
(Wollastonit W325) 
CaSiO3 KOKP D4 

10 % E1 
20 % E2 
30 % E3 

Směsný oxid zinečnato-titaničitý 
2ZnOTiO2 

KOKP E4 
10 % F1 
20 % F2 Směsný oxid hořečnato-titaničitý 

2MgOTiO2 KOKP F4 
10 % G1 
20 % G2 
30 % G3 

Směsný oxid vápenato-titaničitý 
CaOTiO2 

KOKP G4 
10 % H1 
20 % H2 
30 % H3 

Oxid titaničitý  
(TiO2 AV 01) 
TiO2 KOKP H4 

10 % I1 
20 % I2 
30 % I3 Zinkový prach VM 4P16 

KOKP I4 
Nepigmentovaný epoxyesterový nátěr P 
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Graf 1. Výsledky celkové antikorozní účinnosti epoxyesterových nátěrových hmot 
v solné komoře s kondenzací vlhkosti po 1500 hodinách expozice (Označení 
testovaných nátěrových hmot je uvedeno v tabulce 1). 
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Graf 2. Výsledky celkové antikorozní účinnosti epoxyesterových nátěrových hmot 
v solné komoře s kondenzací vlhkosti po 1500 hodinách expozice (Označení 
testovaných nátěrových hmot je uvedeno v tabulce 1). 
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Graf 3. Výsledky celkové antikorozní účinnosti epoxyesterových nátěrových hmot 
v solné komoře s kondenzací vlhkosti po 1500 hodinách expozice (Označení 
testovaných nátěrových hmot je uvedeno v tabulce 1). 
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Graf 4. Výsledky celkové antikorozní účinnosti epoxyesterových nátěrových hmot 
v kondenzační komoře s obsahem SO2 po 1800 hodinách expozice (Označení 
testovaných nátěrových hmot je uvedeno v tabulce 1). 
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Graf 5. Výsledky celkové antikorozní účinnosti epoxyesterových nátěrových hmot 
v kondenzační komoře s obsahem SO2 po 1800 hodinách expozice (Označení 
testovaných nátěrových hmot je uvedeno v tabulce 1). 
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Graf 6. Výsledky celkové antikorozní účinnosti epoxyesterových nátěrových hmot 
v kondenzační komoře s obsahem SO2 po 1800 hodinách expozice (Označení 
testovaných nátěrových hmot je uvedeno v tabulce 1). 
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Závěr 

Nejvyšší antikorozní účinnost v solné komoře s roztokem chloridu sodného a 

kondenzací vlhkosti vykazovaly nátěry pigmentované kombinací zinkového prachu a 

2MgOTiO2, nátěry pigmentované kombinací zinkového prachu a CaOTiO2 a nátěry 

pigmentované chromanem draselno-zinečnatým. V kondenzační komoře s obsahem 

par SO2 vykazovaly nejvyšší antikorozní účinnost nátěry pigmentované kombinací 

zinkového prachu a fosforečnanu zinečnatého, nátěry pigmentované kombinací 

zinkového prachu a CaOTiO2, nátěry pigmentované kombinací zinkového prachu a 

2ZnOTiO2 a nátěry pigmentované kombinací zinkového prachu a 2MgOTiO2. Z 

výsledků korozních testů je zřejmé, že pigmenty se spinelovou a perovskitovou 

strukturou obsahující kationty Ca2+ a Mg2+ jsou v kombinaci se zinkovým prachem 

účinnými antikorozními pigmenty. 
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ORGANIC PIGMENTS VERSAL  
 

ORGANICKÉ PIGMENTY VERSAL  
 

Lubomír Cihlo 
Oddělení technický servis - Pigmenty, závod Synthesia, Pardubice – Rybitví,  
Česká republika 
 

Summary 
Barva hraje důležitou roli v prodejnosti výrobků. Pigmenty dodávají pestré 
odstíny výrobkům nezávisle na tom, je-li pigment pouze součástí 
povrchové úpravy nebo je obsažen v celém objemu obarveného výrobku. 
Pro dosahování barevných efektů v moderních pojivových systémech jsou 
nutné nové typy organických pigmentů a pigmentových preparací. 
Výsledný dojem je závislý na mnoha okolnostech, to znamená nejen na 
dobrých technických vlastnostech samotných pigmentů. Nové typy 
pigmentů jsou však stále žádané, protože jsou podstatou výsledného 
efektu. V příspěvku jsou zmíněny produkty ze sortimentu výrobního 
závodu Synthesia, které vykazují některé z moderních vlastností. 
Key words :  Organic Pigments, Synthesia, Versal 

 
 
Úvod 

Organické pigmenty jsou součástí vzhledu výrobků bez ohledu na to, zda jsou 

pouze v povrchové vrstvě nebo v celém objemu obarveného výrobku. Na výsledný 

dojem má vliv nejen odstín, ale i tvar výrobku. A protože pro zákazníky je důležité 

dosažení jím požadovaných efektů, je nutno se zabývat vlastnostmi pigmentů, které 

jsou nejvýhodnější pro konkrétní použití. Dále je nutno také pochopit jejich vliv na 

výsledný „umělecký dojem“, který má samozřejmě vliv na prodejnost výrobku, ať je 

výrobkem cokoliv. Pokud je pochopen vliv barvy výrobků na zákazníka, snadněji 

pochopíme i důvody, proč je žádán právě určitý odstín pigmentu nebo jeho určité 

vlastnosti. Tím zároveň pochopíme i úlohu návrhářů tvaru výrobku, ale i úlohu 

výzkumníka, řešícího syntézu nového typu pigmentu pro požadované efekty. 

Nezřídka  musí výzkumník řešit četné protichůdné požadavky. A nezřídka do 

vývojových prací zasáhne významnou měrou i zákonodárce, který vytyčí generální 

linie v ekologických opatřeních státu v návaznosti na celosvětové trendy. 
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Nové typy pigmentů 

Pigmenty s novými vlastnostmi v sortimentu výrobního závodu Synthesia byly 

připraveny na základě marketingové činnosti, ze které vyplynulo, že trh potřebuje 

pigmenty nových odstínů stálé na světle, stálé při vysokých teplotách a stálé 

například při laminaci při zvýšené teplotě. U známých pigmentů jsou požadovány 

nové vlastnosti. Naše nové pigmenty se rekrutují z chemických skupin pigmentů. 

• Azopigmentů 

• Kovokomplexů azopigmentů 

• Disazokondenzačních 

• Antrachinonových 
Versalová žluť 10 GD (PY 4) 

Je monoazopigment, který se svým odstínem blíží Versalové žluti 10 G (PY 3). 

Vyznačuje se však vyšší barvící schopností a lepšími rheologickými vlastnostmi, což 

umožňuje zachování lesku nátěrových hmot. Termostabilita umožňuje použití v 

alkydových nátěrových hmotách. Jeho hlavní použití je však v tiskových barvách.  

Versalová žluť 2GXS  (PY 74) 

V minulosti jste se v našem sortimentu setkávali s kravou formou pigmentu PY 

74 - Versalovou žlutí 2GXD. Tento pigment má nyní další verzi Versalovou žluť 

2GXS  - odstínově shodnou a stejně kryvou. Nové je to, že pigment je stabilizován 

vůči rekrystalizaci v rozpouštědlech s obsahem aromátů. Při dlouhodobém 

skladování nátěrových hmot obsahujících zmíněný pigment nedochází ke ztrátě 

barvící schopnosti vlivem rekrystalizace. Pigment lze použít jak pro nátěrové hmoty, 

tak pro tiskové barvy. Používání stabilizované formy PY 74  se v oblasti nátěrových 

hmot v poslední době značně rozšiřuje.  

Versalová žluť 7GX  (PY 111) 

Jde o monoazopigment s výrazně zelenějším odstínem ve srovnání s PY 74. 

Pigment je však výrazně vydatnější. Nalézá použití především v hlubotiskových a 

ofsetových  tiskových barvách na bázi nitrocelulózy rozpustné v alkoholu a také 

v ofsetových barvách. Kryvost tohoto pigmentu je velmi dobrá.   
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Versalová žluť 8GN  (PY 128) 

Do sortimentu byl zařazen nový diazokondenzační pigment Versalová žluť 

8GN. Už zmínka o chemické povaze pigmentu naznačuje, že jde o tzv. HPP pigment 

určený pro náročnější použití, t. j. tam kde je nutná vysoká termostabilita, lepší 

chemické odolnosti a stálost vůči rozpouštědlům eventuálně tvrdidlům.  Pro oblast 

práškových, vypalovacích nebo správkových  NH jde o ideální pigment. Díky svému 

odstínu a stálostem na povětrnosti je ho možno po patřičné úpravě použít i pro ink-jet 

tiskové barvy pro tisk billboardů. 

Versalová žluť E5G  (PY 150) 

Versalová žluť E5G je kovokomplexní azopigment Už zmínka o chemické 

povaze pigmentu naznačuje, že jde o tzv. HPP pigment určený pro náročnější použití 

s vynikající stálostí na světle, vynikající termostabilitou a termostabilitou při laminaci. 

V plném tónu je jeho odstín málo zajímavý, dobré vlastnosti zejména vynikající 

stálosti se projeví v ředěných tónech, ve kterých jiné pigmenty selhávají. Pigment lze 

použít pro nátěrové hmoty, metalické laky vypalovací nebo správkové  a 

laminovatelné tiskové barvy. Pigment lze použít i do práškových NH. Pigment lze 

použít i pro ink-jetové barvy pro tisk billboardů. 

Versalová žluť 5GN  (PY 150) 

Versalová žluť 5GN je kovokomplexní azopigment stejné chemické konstituce 

jako předcházející Versalová žluť E5G. Rozdíl je v finální úpravě pigmentu, takže je 

dobře dispergovatelný v taveninách plastů.  Pigment má vynikající termostabilitou a 

je ho možno použít jak pro polyetylén tak pro polypropylén. Rovněž tento typ 

pigmentu má v plném tónu málo zajímavý odstín, ale všechny jeho dobré vlastnosti 

se projeví v ředěných tónech, ve kterých jiné pigmenty selhávají. Pigment lze použít i 

do práškových NH.  

Versalová modř A3R  (PB 60) 

Další chystanou novinkou je Versalová modř A3R (PB 60) – indantronová 

modř s charakteristickým odstínem, který nelze vyvzorovat z jiných pigmentů. 

Pigment má vynikající stálosti na světle, výbornou termostabilitu a nalézá použití 

v oblasti plnotónových NH,  v metalizovaných lacích pro OEM ale i v NH schnoucích 

na vzduchu s charakteristickým odstínem. Lze ho využít i pro barvení plastů. 
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Změny v sortimentu vodných preparací Versanyl-  

Novinkou jsou i změny v sortimentu vodných preparací Versanyl. Firma 

Synthesia byla s ohledem na úpravy legislativy týkající se ekologie nucena utlumit 

výrobu preparací skupiny Versanyl N-.... a zavést na jejich místo paletu Versanyl S-. 

Versanyly S-... neobsahují těkavé glykoly (VOC) a dispergátory na bázi 

ethoxylovaných nonylfenolů. Preparace jsou prosté APEO, ( tj. alkyl-phenyl-

ethoxylates free). Odstínová paleta Versanylů S-... je založena na stejných typech 

organických pigmentů jako paleta Versanyl N-..., přičemž základní orientaci 

poskytuje číslo Color Indexu. Nové preparace Versanyly S-... jsou dobře snášenlivé 

s většinou vodných pojivových systémů. 

 

Literatura  

Firemní materiály výrobního závodu Synthesia 
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Summary 

In this research, various particles of zincite and periclase and zincite and 
periclase on selected mineral carriers were synthesized by thermal 
methods. In dependence on starting compounds were obtained particles 
varying in shape and size. Synthesized pigments were applied to solvent-
borne and water-borne organic resins for determination of its anticorrosive 
properties. Influence of combination of selected ZnO, MgO pigments and 
electrochemically active metallic pigment (zinc dust) on overall barrier and 
anticorrosive protection of coatings was determined. 
Keywords: Zincite, Periclase, Organic coating, Anticorrosion efficiency   
 

 

Introduction 

Metal oxides (MeO) in dependence on chemical make-up, structure and shape 

of primary particles offer possibilities of its use in organic coatings as special 

pigments, fillers or additives. Anticorrosive pigment zinc oxide (ZnO) behaves like 

corrosion inhibitor, stops or slows down corrosion of metals and alloys. Zinc oxide is 

a cathodic inhibitor [1] and can neutralize acidic materials diffusing through the 

coating. In resin ZnO has anti-electrostatic and antibacterial function [2]. Magnesium 

oxide (MgO) is an interesting basic oxide that has many applications. For example, 

magnesium oxide with ultrafine, nanoscale particles and high specific surfaces area 

has shown great promise as destructive adsorbent for toxic chemical agents [3]. 

The paint system permeability, a quality directly related with the polymeric film 

composition and its capacity to develop a high barrier to water, ionic and oxygen 

diffusion after curing, plays an important role in metallic substrate corrosion. 
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Pigmented organic coatings can protect metal substrates from corrosion via the 

electrochemical mechanism, inhibiting corrosive reactions by sharing an anticorrosive 

pigment in passivation of metal, forming stable and strongly adhesive layers on the 

substrate or via barrier mechanism, inhibiting access of corrosive environmental 

agents to metal surface. 

Experimental 

Pigment preparation 

Pigment particles were synthesized by high temperature methods. We 

obtained morphologically various particles of zincite and periclase structures, many 

of them in form of agglomerates.  

Pigments based on zincite were prepared by thermal oxidation of zinc dust in a 

kiln at temperature of 930 °C, thermal decomposition of zinc carbonate in the kiln at 

temperature of 450 °C  and by calcination of precursor TIT 155 (Zn4(SO4)(OH)6) [4] in 

an oven at temperature of  450 °C. Resulting shape of synthesized ZnO particles is 

tetrapod-like, lamellar or generally isometric. 

Pigments based on periclase were prepared by thermal decomposition of 

magnesium carbonate (MgCO3) in the kiln at temperature of 1110 °C and its particle 

shape is isometric. 

Then, modified MeO pigment layers on selected mineral carriers were 

synthesized, namely ZnO/graphite (C), MgO/graphite (C), ZnO/wollastonite (CaSiO3) 

and MgO/wollastonite (CaSiO3), by calcination of homogenous mixture of zinc dust or 

magnesium carbonate (MgCO3) and the given mineral carriers. In order to study 

properties of these particles in organic coatings, the ZnO layers on nonisometric 

mineral carrier with more or less considerable aspect ratio were prepared. 

The eight pigments were prepared and two standards for comparison 

anticorrosive properties were chosen, namely microstructural ZnO with acicular 

particles (Zinc white purchased from Lachema) and nanostructural ZnO with 

spherical particles (purchased from Sigma Aldrich).  

The characteristics of pigments were determined by: oil absorption value (CSN 

67 035), density, size distribution, water extract pH (CSN EN ISO 787-9), water 
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extract specific conductivity, corrosion weight loss in water extract (CSN 03 8102), X-

ray diffraction and Scanning Electron Microscopy (SEM). 

Coatings preparation  

Two model paint systems were formulated. First, based on a solvent-borne 

epoxy ester resin (ChS Epoxy 101x50) with xylene as a solvent, pigmented with 

synthesized pigments or standards (Pigment Volume Concentration PVC = 5% and 

10%) and a content of additives. Second, based on a water-borne styrene-acrylate 

resin (Acronal S 760) pigmented with synthesized pigments or standards (Pigment 

Volume Concentration PVC = 5% and 10%) and content of additives. Model paints 

were prepared on dispersion equipment, on dissolver at 800-1000 rev min-1.  

Steel panels of size 220×45×0,9 mm and 150×100×0,9 mm were coated with 

one or two layers of the paint. The coatings were completed with an applicator whose 

opening was selected to provide a final dry film of approximately 100µm thickness. 

The drying of the coatings took place in an ambient conditions (23 °C and 50% of 

relative air humidity) for a period of 30 days. 

Similarly, model epoxy-ester coatings with combination of metal oxide 

pigments (PVC = 10%) and zinc dust (PVC = 50%) were prepared. 

Results and discussion 

Physicomechanical properties of coatings 

Steel-coated samples (PVC = 5 vol.%) were exposed to the following 

physicomechanical tests: cross-cut test (ISO 2409), falling-weight test (ISO 6272), 

cupping test (CSN EN ISO 1520), bend test (ISO 1519) and determination of film 

thickness (ISO 2808). Film hardness (CSN 67 3076) was tested on glass-coated 

samples. Results of these tests indicate adhesion and barrier properties of the 

coating. Tabs. 1.-3. show overall evaluation of physicomechanical characteristic of 

pigmented coatings. In case of styrene-acrylate resin, the addition of pigment 

entailed obvious improvement. Pigments in epoxy-ester resin subtly decreased 

coating adhesion, but barrier ability was kept. Styrene-acrylate coatings pigmented 

with zinc dust and synthesized pigment exhibited inferior physicomechanical 

properties because of high value of pigment volume concentration. 
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Tab 1. The overall evaluation of physicomechanical characteristic of water borne 

styrene-acrylate coatings with pigment content. 

Steel-coated sample Overall evaluation of physicomechanical 
properties (%) 

Tetrapod-like ZnO 100 
ZnO (Aldrich) 100 
Isometric ZnO 100 
Zinc White (Lachema) 100 
MgO/C 99 
ZnO/CaSiO3 99 
MgO 98 
MgO/CaSiO3 97 
ZnO/C 96 
Acronal S760 resin 86 

 
Tab 2. The overall evaluation of physicomechanical characteristic of epoxy-ester 

solvent based coatings with pigment content. 

Steel-coated sample Overall evaluation of physicomechanical 
properties (%) 

Zinc White (Lachema) 100 
ChS Epoxy resin 100 
MgO/CaSiO3 98 
ZnO/C 98 
Lamellar ZnO 98 
ZnO/CaSiO3 98 
MgO/C 98 
MgO 96 
Isometric ZnO 94 

 
Tab 3. The overall evaluation of physicomechanical characteristic of water borne 
styrene-acrylate coatings pigmented with zinc dust (PVC = 50 vol.%) and tested 
particles (PVC = 10 vol.%). 

Steel-coated sample Overall evaluation of physicomechanical 
properties (%) 

Zinc dust + MgO/CaSiO3 73 
Zinc dust + MgO 72 
Zinc dust + Tetrapod-like ZnO 71 
Zinc dust  (PVC = 60 vol.%) 70 
Zinc dust + ZnO/CaSiO3 69 
Zinc dust + Zinc White (Lachema) 67 
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Anticorrosion properties of coatings 

Steel-coated samples (PVC = 10 vol.%) were exposed to the following 

corrosion tests: the cyclic corrosion test in the condensation chamber with a general 

water condensation (CSN 03 8131), in the combined chamber with salt fog and 

humidity (ISO 9227) and in the condensation chamber with SO2 (ISO 6988). After 

1200 hours of exposure overall anticorrosion efficiency [5] was evaluated (Tab. 4.-5.). 

Tested coatings proved very good anticorrosive properties and overall improvement 

in comparison with the clear lacquers.  

 

Tab 4. The corrosion test in the condensation chamber with a general water 

condensation (after 1200 h exposure) of water-borne styrene-acrylate coatings. 

Steel-coated sample The overall anticorrosion efficiency (%) 

Isometric ZnO 98 
ZnO/C 98 
MgO 98 
ZnO (Aldrich) 95 
Tetrapod-like ZnO 95 
MgO/C 90 
ZnO/ CaSiO3 86 
Zinc White (Lachema) 75 
MgO/CaSiO3 65 
resin Acronal S760 44 

 

Tab 5. The overall anticorrosion efficiency of epoxy-ester coatings after 1200 hours 

of exposure in the condensation chambers. 

The overall anticorrosion efficiency (%) 
Steel-coated sample 

Condensation 
chamber Salt chamber Condensation SO2 

chamber 
MgO 83 83 93 
MgO/CaSiO3 76 81 81 
ZnO/ CaSiO3 73 58 75 
Lamellar ZnO 71 68 95 
Zinc White (Lachema) 69 58 75 
MgO/C 66 86 86 
ZnO/C 56 56 73 
Isometric ZnO 54 68 65 
ChS Epoxy resin 26 70 74 
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Tab 6. The overall anticorrosion efficiency of styrene-acrylate coatings with zinc dust 
(PVC = 50 vol.%) and synthesized pigment (PVC = 10 vol.%) after 1200 hours of 
exposure in the condensation chambers. 

The overall anticorrosion efficiency (%) 
Steel-coated sample 

Condensation 
chamber Salt chamber Condensation 

SO2 chamber 
Zinc dust + Tetrapod-like ZnO  100 81 100 
Zinc dust + ZnO/CaSiO3 100 86 100 
Zinc dust + MgO 90 88 100 
Zinc dust + MgO/CaSiO3 98 84 100 
Zinc dust + Zinc White 
(Lachema) 100 81 100 

Zinc dust (PVC = 60 vol.%) 98 81 100 
 

Both pigmented styrene-acrylate coatings and pigmented epoxy-ester coatings 

were more resistant to corrosion than cured clear lacquers, not only thanks to 

chemical activity but also, in case of Lamellar ZnO, to the barrier mechanism [6]. 

Chemical effect of zincite pigments which inhibits corrosion is based on neutralization 

of acidic substances passing through a coating. MgO pigments improve the 

protective performance of coatings via high water extract pH values which move pH 

to immunity area of steel [1]. Anticorrosive properties of small particles of 

nanostructured ZnO are based on reduction of transport paths of the corrosive 

electrolyte solution through the film, because free space between the particles is 

likely to be more frequent with large particles than with small particles.  

The addition of particles with nonisometric mineral carriers (ZnO/graphite, 

MgO/graphite, ZnO/wollastonite and MgO/wollastonite) improves efficiency of dyes, 

particularly adhesion, impermeability and film reinforcing due to nonisometric 

structure. 

Anticorrosive properties of zinc dust [7] are based on the electrochemical 

mechanism. It is so-called sacrificial electrode from which barrier mechanism with 

neutralization and production of corrosion products (ZnO, Zn(OH)2) results and these 

are partial corrosion inhibitors as well. Oxidation of zinc in the coating creates so-

called „white corrosion“ which is necessary to ensure the barrier protection. The 

addition of chosen pigments to the coatings with zinc dust improved anticorrosive 

protection due to the chemical activity of pigments and filling the pores between zinc 

dust particles in resin. 
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Conclusion 

In this research, various morphologically interesting particles of ZnO, MgO and 

ZnO, MgO layers on selected mineral carriers were synthesized and tested. 

Physicomechanical properties of pigmented coatings and their resistance to 

condensed moisture were determined.  

Futher, influence of combination of selected ZnO, MgO pigments and 

electrochemically active metallic pigment (zinc dust) on overall barrier and 

anticorrosive protection of coatings was determined. For determination of corrosion-

inhibitive efficiency there were carried out tests in simulated corrosion environments 

under laboratory condition. 

The addition of pigments to the organic coatings increases anticorrosion 

properties of the films. These anticorrosion effects depend on physical (size, shape) 

and chemical properties of pigments (pH, specific conductivity of water extract). 

Pigments based on zincite neutralize acid substances diffusing through the coating, 

form zinc soap and lamellar ZnO has a barrier effect. All this ensure protect of 

metallic base. Pigments based on periclase have alkaline character, which protects 

metallic base against corrosion. 
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Summary 
Modified Calcium Carbonate (MCC) is the description of a new generation 
of fillers based on natural ground calcium carbonate (GCC), developed by 
Omya AG, Switzerland. In this presentation the first dried product of this 
filler group, dedicated to the paint industry, will be introduced. Shape, 
structure and properties of MCC are completely different compared to 
traditional ground calcium carbonates and precipitated calcium carbonates 
(PCC). Despite of the relatively big particle size of the product, nano 
edges on the structure provide porosity in an optimum range of 0.1 – 0.2 
µm. The extremely high BET surface, porosity and structure leads in 
emulsion paints to extraordinary performance concerning opacity and 
hence ability in replacing titanium dioxide. Properties and performance of 
MCC will be compared to GCC, PCC and functional fillers like calcined 
and flash-calcined clays. 

 
 
Introduction 

Due to the relatively low refractive index of calcium carbonate and most other 

fillers, see table 1, no contribution to opacity can be expected in paints formulated 

below critical pigment volume concentration (CPVC). In interior emulsion paints 

which are formulated mostly above CPVC, entrapped air leads to a higher amount of 

interfaces between air and filler and so called dry-hiding power can be achieved. 
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Table 1. Refractive indices of different substances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beside refractive index, the frequency of light scattering has an influence on dry 

hiding power of emulsion paints. In general, the finer the filler, the more often light is 

scattered by fine particles per similar volume. This results in higher dry opacity of 

emulsion paints, but usually also sheen (gloss 85° angle) as can be seen in graph 1. 

Graph 1. Optical properties of emulsion test paint with various fine marbles. 
 
The emulsion test paints with pigment volume concentration (PVC) of 70 %, 

containing only one single filler were applied on black-white contrast cards with a 

draw down bar of 150 µm gap.  
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GCC’s (see image 1) have nodular and compact structures and so light scattering is 

closely linked to particle size. 

 
Table 3. Chalk    Limestone    Marble 

      

Since a diameter of around 0.7 – 0.9 µm turned out to be the lowest economic d50% 

value for dry GCC’s in paint applications, scattering power is limited. 

 

Materials 

Omya developed a modification process for GCC’s that leads to products with 

relatively high particle sizes, but markedly higher BET-surface areas and porosity.  
 
 

 

Image 2. Modified Calcium Carbonates. 
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Image 2 shows possible shapes of MCC’s and its working titles. It must be said, that 

the structures of the grades on this image are based on slurry products. For paint 

applications dried products are requested. Choosing the proper drying process, the 

MCC surface will be partly converted with enhanced optical properties in emulsion 

paints. 

Careful evaluation led to a first commercial dry product for emulsion paints based on 

“Roses”, called OMYABRITE™ 1100 – OM. The particle structure is shown in image 

3. 

 
Image 3. MCC for emulsion paints OMYABRITE™ 1100 – OM. 

 
Physical properties:  Top cut (d 98%)   5 µm 
    Mean particle size (d 50%) 1.6 µm 
    Brightness Ry (DIN 53163) 89 
    BET surface area   30 m2/g 
    Oil absorption   50 g/100g 
 
Properties in emulsion paints 

OMYABRITE™ 1100 – OM is a functional filler with clearly higher optical 

performance compared to GCC and PCC. Tests in emulsion paints with a PVC level 

of 50% (single filler) show dry opacity on a level of flash calcined clay and even 

titanium dioxide. 

Major advantage of MCC is its extremely low sheen compared to the other fillers and 

mainly titanium dioxide. This profile of very high opacity and low sheen makes MCC 
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unique. Optical properties of emulsion paints with filler under evaluation are 

summarised in graph 2 - 4. 

 

 
Graph 2. Dry opacity of emulsion paint with PVC 50%. 
 

Graph 3. Wet opacity of emulsion paint with PVC 50%. 
 

Graph 4. Sheen (Gloss 85°) of emulsion paint with PVC 50%. 
 

The potential for titanium dioxide reduction in emulsion paints has been 

evaluated in a heavily filled low budget formulation. Titanium dioxide content of 

initially 10% was reduced to 3%, further 12.5% of GCC were substituted with 19% 

MCC. As a result, dry opacity, brightness and sheen remains on the same level as 

can be seen in table 2. Even complete replacement of titanium dioxide led to quite 

reasonable optical properties (trial LBP 2)  

 

17Clay, flash-calcined
4.6Clay, calcined

62
3

2.5
23

TiO2

MCC

PCC
GCC

Sheen 
%

0 5045403530252015105

62

17Clay, flash-calcined
4.6Clay, calcined

62
3

2.5
23

TiO2

MCC

PCC
GCC

Sheen 
%

0 5045403530252015105

62

 

0 100908070605040302010

47Clay, flash-calcined
29Clay, calcined

97
45

25
35

TiO2

MCC

PCC
GCC

Wet opacity
%

0 100908070605040302010

47Clay, flash-calcined
29Clay, calcined

97
45

25
35

TiO2

MCC

PCC
GCC

Wet opacity
%

47Clay, flash-calcined
29Clay, calcined

97
45

25
35

TiO2

MCC

PCC
GCC

Wet opacity
%

 

94Clay, flash-calcined
72Clay, calcined

95
92

46
19

TiO2

MCC

PCC
GCC

Dry opacity
%

0 100908070605040302010

94Clay, flash-calcined
72Clay, calcined

95
92

46
19

TiO2

MCC

PCC
GCC

Dry opacity
%

0 100908070605040302010



 143

Table 2. Pigment filler composition and optical properties of low budget emulsion 

paint. 

 
Products with high oil absorption tend to decrease wet scrub resistance of 

emulsion paint films due to its high binder demand. Several tests confirm that this 

trend is far lower with MCC as could be expected.  

 
Table 3. Formulation scheme of emulsion paints with PVC 77%, results of wet scrub 

resistance test according to ISO 11998. 

 

We are convinced, that the polymer chains of the emulsions penetrate to a certain 

extent into the particle structure. This creates interpenetrating network with strong 

cohesion forces between binder and filler particles, see image 4. Also a kind of 

entanglement of the filler particles may cause reinforcement of the paint films. 
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However the binder penetration into the particles is incomplete, otherwise light 

scattering and therefore opacity would be low again as for usual GCC 

 
Image 4. MCC emulsion binder matrix. 

 
Conclusion 

The modification process leads to unique structures of modified calcium 

carbonates like OMYABRITE™ 1100 – OM disclose opportunities in paint 

applications. The unique property profile of very high opacity and low sheen as well 

as good mechanical durability enables the partial replacement as well as the 

complete substitution of functional fillers like aluminium silicates, calcined and flash 

calcined clays. 

Comprehensive preliminary tests show very promising results concerning 

optical and mechanical properties, hence potential for savings in raw material cost or 

increasing of paint quality. However, also rheological properties can be influenced by 

MCC’s – depending on the amount in the formulation – which too opens opportunities 

in saving raw material cost by e.g. reduction of thickening agents. 

We are convinced, that alternatives to silicate based functional fillers are well 

appreciated for paint formulations. 
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PERLEŤOVÉ PIGMENTY PRO NÁTĚROVÉ HMOTY 
 

EFFECT PIGMENTS FOR COATINGS 
 
Mirka Řehořová 
MERCK spol. s r.o., Říčany - Jažlovice 
 

Summary 
MERCK KGaA Darmstadt has been producer of effect pearlescent 
pigments, which are based on mineral substrate coated with non-toxic 
metallic oxides, for many years. The important feature for the pearlescent 
effect is high refractive index of metallic oxide as well as high difference 
between the refractive indices of air/oxide and oxide/pigment substrate. 
Oxides TiO2, in its modification rutile and anatase, Fe2O3 and Cr2O3 are 
used. Recently, effect pigments based on substrates mica, Al2O3, SiO2 
and borosilicate glass are produced. Some types are specially treated for 
the exterior applications additionally. Functional pigments are also 
produced – conductive pigments and IR-absorbing pigment. 
Key words: effect pigment, pearlescent pigment, functional pigments, 
mica, coating materials, weather resistance 

 
 
Úvod 

Nátěrové hmoty s metalickým nebo perleťovým efektem jsou často žádaným 

artiklem u různých výrobců od automobilového průmyslu přes firmy vyrábějící drobné 

zboží denní potřeby až po užití při povrchových úpravách krytů elektronického zboží  

či architektonických prvků. Leskem, třpytivostí, zajímavou barvou získávají výrobky 

na atraktivitě. Osvědčenou možností docílit zajímavých efektů perleťového nebo 

metalického vzhledu je použití pigmentů na bázi minerálního nosiče s nanesenou 

vrstvou  metalických oxidů. A protože se jedná o netoxické materiály, nacházejí 

široké uplatnění v mnoha oblastech průmyslové výroby od nátěrových hmot přes 

plasty, tiskové barvy až po kosmetiku. Takovéto pigmenty má už řadu let ve svém 

výrobním programu firma Merck KgaA Darmstadt a docílila na tomto poli řady 

zajímavých výsledků. 
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Perleťový efekt a jeho podstata 

Vedle běžných absorpčních a rovněž známých metalických pigmentů existují 

jako třetí typ pigmenty perleťové s odlišnou interakcí světla. Jejich částice jsou 

planparalelní šupinky transparentního nosiče (slída, Al2O3, SiO2, silikát) 

s nanesenou, rovněž transparentní vrstvou metalického oxidu o vysokém indexu 

lomu (TiO2, popř. Fe2O3 nebo Cr2O3). Perleťový nebo až metalický vzhled pigmentu 

vzniká na základě kombinace odrazu světla od hladkého povrchu částice, lomu 

světla na tenké vrstvě transparentního oxidu kovu, rozptylu světla na hranách částic 

a transmisi světla transparentními vrstvami oxidu kovu a nosiče. Čím větší je rozdíl 

v indexech lomu mezi vzduchem či materiálem obklopujícím částice pigmentu,  

vrstvou oxidu a nosičem a čím větší je úhel dopadu světelného paprsku,  tím lepší je 

také perleťový nebo až metalický efekt těchto nemetalických pigmentů.  

 
Tabulka 1. Indexy lomu vybraných látek. 

Látka Index lomu n 
Vzduch 1,0 

Voda 1,3 

Plasty, laky 1,4 – 1,6 

Slída 1,6 

TiO2 (anatas) 2,5 

TiO2 (rutil) 2,7 

Fe2O3 (hematit) 2,9 

 
Paprsky reflektované části světla, odražené na fázových rozhraních mezi 

vzduchem event. materiálem obklopujícím částice pigmentu a vrstvou metalického 

oxidu a mezi vrstvou oxidu a minerálním nosičem vystupují zpět směrem 

k pozorovateli paralelně a s fázovým posuvem. Mezi paprsky dochází k interferenci. 

Vzniká tak barevný efekt, který je závislý na metalickém oxidu a na tloušťce jeho 

vrstvy. 

Perleťové pigmenty na bázi přírodní slídy – osvědčená klasika 

Nejdéle vyráběnými, osvědčenými a dosud nejvíce používanými jsou 

perleťové pigmenty na bázi přírodní slídy s nanesenou vrstvou TiO2 případně Fe2O3 



 147

nebo Cr2O3 a mají obchodní název Iriodin®. Vyrábějí se ve čtyřech řadách: stříbřitě 

bílé, interferenční, zlatě lesklé, bronzově lesklé. 

Pigmenty stříbřitě bílé a interferenční mají na šupinách slídy nanesenou vrstvu 

TiO2. Nanášení vrstvy oxidu na minerální nosič probíhá mokrou cestou hydrolýzou 

titaničité soli v suspenzi slídy a následným sušením a kalcinací za vzniku oxidu 

titaničitého. Řízeným nanášením vrstvy TiO2 se dosahuje stříbřitého vzhledu nebo 

zabarvení od žluté přes červenou, modrou až po zelenou u interferenčních pigmentů 

– viz tabulka 2.  

 

Tabulka 2. Interferenční barvy u pigmentů Iriodin®. 

Tloušťka vrstvy TiO2 Barva odraženého světla Barva procházejícího světla 
40 – 60 nm bílá bílá 
60 – 80 nm žlutá modrá 
80 – 100 nm červená zelená 
100 – 140 nm modrá žlutá 
120 – 160 nm zelená červená 

 

Interferenční pigmenty Iriodin® se vyznačují ještě jednou zvláštností – změnou 

barvy v různých úhlech pohledu a v závislosti na barvě podkladu. Interferenční barva 

je nejvíce patrná v přímém úhlu odrazu. Barva pozorovatelná v jiných úhlech závisí 

na barvě a vlastnostech  podkladu. Na bílém podkladu vykazuje např. modrý 

interferenční pigment v úhlu odrazu modrou barvu, která představuje reflektovaný 

podíl dopadajícího světla. Transmitovaná komplementární část světla se difúzně 

odráží od bílého neprůhledného podkladu. V ostatních úhlech má tak vrstva žluté 

zabarvení. V případě černého podkladu je reflektovaný podíl světla rovněž modrý. 

Černý podklad ovšem pohlcuje transmitovanou část světla, takže v difúzním podílu 

světla se více projeví rozptyl světla na hranách částic a výsledkem je šedavý či 

šedomodrý vzhled mimo reflexní úhel. U barevných podkladů dochází k barevným 

kombinacím v závislosti na barvě podkladu. V případě průhledného podkladu (plasty, 

sklo) je v procházejícím světle vždy pozorována komplementární barva. 

Pigmenty Iriodin® s nanesenou vrstvou oxidu železitého, který sám je i 

absorpčním anorganickým pigmentem a má rovněž dostatečně vysoký index lomu, 
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získávají podle tloušťky vrstvy oxidu zabarvení od bronzové přes měděnou až po 

červenou. 

Kombinace vrstev oxidů nanesených na šupinky slídy poskytuje další barevné 

kombinace. Zlaté tóny různých odstínů se získají nanesením Fe2O3 na vrstvu TiO2. 

Vytvořením vrstvy směsného oxidu železito-titaničitého vede k vytvoření 

zlatozeleného pigmentu. Použity mohou být i jiné barevné metalické oxidy o 

dostatečně vysokém indexu lomu. Pomocí Cr2O3 je možné docílit modrozelených až 

mechově zelených odstínů. 

Další z vlastností perleťových pigmentů, která ovlivňuje výsledný efekt, je 

velikost částic. Slída je před nanášením oxidu rozemleta a rozdělena do sítových 

frakcí od cca 15 µm do až 500 µm . Tloušťka šupinek je cca 0,1 – 0,5 µm. Jemnější 

částice vytvářejí měkký, sametový až hedvábný lesk a mají větší kryvost, středně 

veliké částice poskytují brilantní efekt a s nižší kryvostí a největší částice jsou třpytivé 

a málo kryvé. 

Perleťové pigmenty na bázi syntetických substrátů – nové efekty 

Neustálá poptávka trhu po novinkách podněcuje trvalé úsilí o vývoj nových 

produktů. Výjimkou nejsou ani perleťové pigmenty. Slída si přes veškerou péči při 

výběru a zpracování zachovává vlastnosti přírodního materiálu – slabé zabarvení 

stopovými prvky, drobné nerovnosti povrchu šupinek – které se projeví na konečném 

efektu. Zavedením nového, technologicky velmi náročného krystalizačního procesu 

bylo možné vyrobit šupinky Al2O3 (SiO2, silikátů) s perfektně rovným povrchem a 

s úzkou distribucí částic. I v tomto případě je substrát pokryt vrstvou metalického 

oxidu s vysokým indexem lomu. 

Pigmenty Xirallic® mají jako nosný substrát šupinky oxidu hlinitého a silně 

reflektují dopadající světlo. Mají silný, krystalický třpyt s výrazně jiskřivě lesklým 

efektem, čímž se liší od předchozí řady. Nadto se vyznačují silnými a čistými 

barvami. Jejich efekt se posiluje přímým silným osvětlením (např. slunečním 

světlem). Barevné varianty včetně interferenčních pigmentů jsou analogické řadě 

Iriodin®. 

Ojedinělým vícebarevným efektem se vyznačují pigmenty Colorstream®, 

které mají jako základní substrát syntetický oxid křemičitý. Speciální technologie 

výroby tenkovrstvého SiO2 zaručuje dosažení ideálně planparalelních 
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transparentních šupinek s cílenou tloušťkou, se zcela hladkým povrchem a úzkou 

distribucí částic. Všechny tyto regulovatelné vlastnosti dovolují, aby se i substrát 

pigmentu stal součástí optického vícevrstvého systému. 

Pokrytím takovýchto částic SiO2 oxidy kovů s vysokým indexem lomu (TiO2, 

Fe2O3) vznikají pigmenty s velmi čistými brilantními interferenčními barvami a 

goniochromatickými vlastnostmi, tzv. „color travel“. Dříve zmiňované interferenční 

pigmenty Iriodin® mění barevný efekt podle úhlu pohledu skokově mezi dvěma 

doplňkovými barvami. Pigmenty Colorstream® oproti tomu mění barvu postupně přes 

několik barevných tónů a umožňují tak vícebarevný přechod (např. fialová – červená 

– oranžová – žlutá – zelená). Tyto barevné efekty zvláště vyniknou na oblých 

plochách. Kombinací s dalšími pigmenty, ať už jiným z řady Colorstream® nebo 

s transparentními barevnými absorpčními pigmenty či černými pigmenty lze docílit 

velmi zajímavých výsledných efektů, čímž se stylistům a návrhářům otevírá široké 

pole pro jejich kreativitu. 

Nejnovější vyráběnou řadou pigmentů jsou pigmenty Miraval®, které se 

skládají ze syntetického borosilikátového skla jako substrátu, který je pokryt 

ochrannou vrstvou SiO2 a vrstvou TiO2 v modifikaci rutilu. Vrstva TiO2 má různou 

tloušťku u barevných variant. Díky velmi hladkému a rovnoměrnému povrchu šupinek 

se tyto pigmenty vyznačují intenzívní barevností a čistotou barev. Ochranná vrstva 

zvyšuje mechanickou stabilitu, posiluje lesk a brilanci a zaobluje hrany částic. 

Šupinky substrátu mají na rozdíl od výše popisovaných pigmentů Colorstream® 

různou tloušťku. Proto jsou u jednotlivých částic pigmentu pozorovatelné různé 

interferenční barvy, takže např. v bílé variantě vedle hlavního barevného účinku 

stříbřitě bílé vzniká i výrazný duhový efekt. 

Aplikace perleťových pigmentů v nátěrových hmotách 

Aby bylo dosaženo maximálního možného a trvalého efektu při aplikaci perleťových 

pigmentů v nátěrových hmotách, ať už tekutých (na bázi rozpouštědel či disperzních) 

nebo práškových, je třeba dodržet některé zásady pro nakládání s nimi. Výrobce se 

také snaží u náročných, především venkovních aplikacích zajistit stabilitu efektu 

pigmentů. 

Zapracování pigmentů do barev musí probíhat šetrně, protože částečky jsou lámavé. 

Mísení ve válcových strojích, kulových mlýnech a v podobných zařízeních není 
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vhodné, vede k rozlámání šupinek pigmentu a ztrátě lesku. Díky dobré 

dispergovatelnosti pigmentu ale ani nebývá nutné. Perleťové pigmenty se do 

tekutých laků zpravidla zapracovávají vmícháním v posledním výrobním kroku.  

Zvláštní nároky má aplikace v práškových lacích. Zde jsou perleťové laky 

zapracovávány dvěma metodami – přimísením pigmentu k hotovým částicích 

práškové hmoty („dry blend“) nebo fixací pigmentu na částice laku po smíchání 

(„bonding“). U první varianty je zvláště důležité dobré ulpění pigmentu na částicích 

laku. Pro oba postupy jsou vyráběny speciální úpravy pigmentů. 

Maximálního perleťového efektu je dosaženo, když jsou částice ve vrstvě laku 

vodorovně orientovány. V tekutých lacích funguje samonivelační efekt. V práškových 

hmotách by to u běžného provedení pigmentů nemohlo být zaručeno, proto existují 

modifikace s přídavkem kyseliny stearové, která podporuje „plavání“ částic pigmentů 

při vytvrzování nátěrů teplem.  

Perleťový lesk je leskem z hloubky. Světlo vykoná v médiu, v němž je zapracován 

perleťový pigment, poměrně dlouhou cestu a odráží se i od hlouběji ponořených 

částic. Čím je tedy médium transparentnější, tím výraznější perleťový efekt získáme. 

Kryvé a zakalující přísady snižují lesk.  

Při venkovních aplikacích perleťových pigmentů, např. při povrchových úpravách 

autokarosérií či na architektonických prvcích, nelze opominout otázku dlouhodobé 

odolnosti ať už z hlediska stálosti barvy a lesku či odolnosti proti vlhkosti. U pigmentů 

s vrstvou Fe2O3 nepředstavuje dlouhodobé působení slunečního světla problém, jsou 

dostatečně odolné. Základní provedení pigmentů s vrstvou TiO2 vykazují při 

dlouhodobém působení vlhkosti a UV záření změny – změnu barvy (žloutnutí),  ztrátu 

lesku, ztrátu soudržnosti mezi pigmentem a pojivem. Proto byly vyvinuty varianty 

pigmentů s ochrannou vrstvou stabilizující pigment proti působení povětrnostních 

vlivů. Pigmenty na bázi slídy se stabilizací označenou WR I (vrchní vrstva Cr2O3) a 

WR II (Vrchní vrstva SnO2) jsou vhodné pro barvy na bázi rozpouštědel, s modifikací 

SW jsou určeny jak do rozpouštědlových, tak do disperzních laků. Pro pigmenty na 

bázi SiO2 byla vyvinuta speciální stabilizace s označením WNT.  
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Funkční pigmenty 

Firma Merck se zabývá vedle výroby perleťových pigmentů i pigmenty, jejichž 

hlavní funkcí není efektní vzhled, ale modifikace fyzikálních vlastností vrstvy nátěru. 

Prvními jsou vodivé pigmenty Minatec®, které vykazují permanentní vodivost 

a na rozdíl od rozšířeného grafitu mají světlou barvu, která neovlivňuje nijak výrazně 

barvu nátěrové hmoty. Používají do litých antistatických podlah, ale i pro vodivé 

nátěry. Ty mohou mít rovněž bezpečnostní antistatickou funkci nebo se používají 

jako vodivé základové nátěry, „primery“, u plastových dílů při elektrostatickém 

lakování. 

Nový funkční pigment Minatec® 230 A-IR se vyznačuje tou vlastností, že přes 

svou bílou barvu absorbuje infračervené záření. Tím poskytuje možnost výrazného 

zkrácení schnutí vrstev nátěru, je-li aplikován do běžných nátěrových hmot. 
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Zpracováno podle firemních materiálů MERCK KGaA Darmstadt a publikace. 
R.Maisch, M. Weigand, Perlglanzpigmente, Verlag Moderne Industrie, 
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Summary 
This paper deals with study application of metallic pigments in coatings. 
Thirty-three sorts of epoxy resin-based coatings and fifteen sorts of 
silicone resin- based coatings, which differed in there content metallic or 
non-metallic pigments, were prepared. The effectivity of the prepared 
coating systems were evaluated on the basic of there physical-mechanical 
properties and there coatings stability in an corrosion atmosphere. 
Key words: anticorrosion efficiency, metallic pigment, anticorrosive 
pigment, pigment volume concentration (PVC) 

 

 

1 Introduction 

 The problem of the modern-day is materials decline by corrosion influence 

despite to progress in corrosion knowledges and its treatments. Corrosion losses are 

around tens of miliards Czech crown in Czech Republic. Preclusion of metals decline 

is possible by application of organic coatings with content of anticorrosion pigments. 

The more increasingly emphassis on enviromentally unsound of the coatings is put 

emphassis that is devone by legislative norms. The objective is acquirement of highly 

effectual anticorrosive system (coatings) with low prices and low toxicity. Among 

significant nontoxic metal pigments belong for example zinc powder which impacting 

by barrier and electrochemical mechanism protection [1].  

2 Experimental 

Formulation and preparation of coatings 

 For the testing of anticorrosive performance, powder metallic pigments such as 

zinc, aluminium, magnesium, nickel, compared to non-metallic pigments such as 

graphite powder and aluminium oxide, were used. The properties of these pigments 
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were determined by employing morphology particles, specific density (g.cm-3), oil 

absorption and critical pigment volume concentration (CPVC) was determined [2].  

 The epoxy coatings of value quotient Q = 60% and silicon coatings of value 

quotient Q=45% were formulated. A concentration model sequence of an epoxy resin 

based coatings filled zinc powder were  formulated in the range of 10, 20, 30% of 

pigment volume concentration. Thus prepared coatings were adjusted to a value 

quotient Q 60 % by using additional metallic and non-metallic pigments. The coatings 

based on a silicone resin were filled with zinc powder to a value of PVC = 10%. 

These coatings were adjusted to value quotient Q = 45% by adding another metallic 

and non-metallic pigments. Another coatings containing one pigment alone at value 

quotient Q = 60% and Q = 45% were prepared. 

 The coatings were prepared by using the Dissolver Dispermat eguipment. The 

coating compositions were dispersed at 2500 revolutions per minute for 30 minutes. 

Consequently the coatings were applied on standard steel panels (220x50x0,5 mm 

and 200x100x1 mm) and on glass panels (200x100x5mm). The 33 sorts of epoxy 

resin-based coatings and 15 sorts silicone resins-based coatings were prepared and 

tested. They differed in a content and kind of metallic pigments or non-metallic 

pigment used. 

 
Tab 1. The example of formulation of the epoxy coatings with content aluminium 
powder at Q = 60% + zinc powder on given PVC. 
PVC Zn (%) 10(%) 20(%) 30(%)
Raw material % (weight)
Aluminium powder 20,17 11,74 5,11 
Zinc powder 26,73 46,88 62,63
ChS Epoxy 210-75X 37,92 29,56 9,22 
Telalit 160 15,17 11,82 23,04

 
Tab 2. The example of formulation of the silicone coatings with content aluminium 
powder at Q = 40%+ Baryt BP5 at Q=45%. 
Q (%) 45(%) 45(%) 
Raw material % (weight) % (weight) 
Silicone 53,68 60,2 
Aluminium powder 17,65 30,85 
Baryt BP5 7,78 8,95 
Zn PVC 10%  20,88 - 
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Testing of coatings 

 The resistance of these systemes were evaluated on the basic of physical-

mechanical properties (adhesion film by grating method on the glass, resistance film 

by impact (ČSN ISO 6272), bend (ČSN ISO 1519), hardness, Erichsen cupping test 

(ČSN ISO 1520)) and coatings resistance against corrosion atmosphere (salt-spray 

chamber and chamber with content of SO2). 

3 Results  

Physico-mechanical properties 

 The results of physico-mechanical tests by grating method on the glass, 

resistance film by impact, bending, hardness, Erichsen cupping test were included in 

the overall physical-mechanical resistance of coatings (Figure 1).  
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Fig 1. Overall physico- mechanical resisatnce of epoxide coatings. 
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Fig 2. Overall physico- mechanical resisatnce of epoxide coatings. 
 



 155

 The given results in figure 1 and 2 indicate that, all the pigmented epoxide 

coatings have showed very good properties except the coatings, which was 

pigmented by aluminium oxide powder. The lower resitance could be created due to 

a high hardness of this pigment. 

 The conection, between zinc volume concentration and physico-mechanical 

resitance, was founded. The overall physico-mechanical resistance increased with 

increasing PVC zinc powder in the coating.  
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Fig 3. Overall physico-mechanical resistance of silicone coatings. 

 

By majority coatings on basis of silicone resin (Figure 3) were idicated lower physico-

mechanical properties than in coatings on basis of epoxy resin. The coating 

pigmented only baryt BP5 achieved worst result. The low values were founded as 

well by films with content iron powder (Fe Q= 45%, Fe+Zn PVC10%). 

Measurement of hardnesses 

 The measurements were performed by means of a pendulum instrumenst of the 

Perzos type. Figure 4 and 5 show the dependence of epoxid coatings hardnesses on 

the zinc powder pigment concentrations. The given dependences in figures 3 and 4 

indicate that the majority coating hardnesses increased with the increasing 

concentration of zinc powder in a range of 0-30 %. Figure 5 shows high hardnesses 

all silicone coatings. These silicone coatings have had higher hardnesse than 

epoxide coatings.   
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Fig 4. Hardnesses of epoxy coatings. 
 

0

10

20

30

40

50

60

Zn Q
=6

0

Mn Q
=6

0

Mn+
Zn P

VC10

Mn+
Zn P

VC20

Mn+
Zn P

VC30

Al Q
=6

0

Al+Z
n P

VC10

Al+Z
n P

VC20

Al+Z
n P

VC30

Mg Q
=6

0

Mg+
Zn P

VC10

Mg+
Zn P

VC20

Mg+
Zn P

VC30

C+ A
l P

VC10

C+ A
l P

VC20

C+ A
l P

VC30

Epo
xid

e

H
ar

dn
es

s 
[%

]

3 days since applications
81 days since applications

 
 
Fig 5. Hardnesses of epoxy coatings. 
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Fig 6. Hardnesses of silicone coatings. 
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Determination of the corrosion resistance in a neutral salt fog 

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

agueous sodium chloride (NaCl) solution at a temperature of 35˚C. The test is 

performed by ISO 9227. The frequency and size of blisters on a scratch and on a 

area, corrosion on a scratch and ground corrosion were evaluated appropriate norms 

ASTM D 741-87, D 610-85, D 1654-92, ASTM D 741-87, D 610-85, D 1654-92 (table 

3). 

 
Tab 3. Corrosive test results of epoxy coatings in a salt spray chamber (1850 hours).  

Degree of 
blistering in a 

scratch 

Ground Degree of 
blistering  

Corrosion in a 
scratch 

Ground 
corrosion 

Coat 
Film 

thickness 
[µm] ASTM 

[degree] 
Evaluat. 
number

ASTM 
[degree]

Evaluat. 
number

ASTM 
[degree]

Evaluat. 
number 

ASTM 
[%] 

Evaluat. 
number

Overall 
evaluation

Zn Q=60 160 - 100 - 100 0-0,5 90 0,03 100 97 
Epoxy 150 2D 0 - 100 5-7 40 0,01 100 80 
Al Q=60 157 4D 5 - 100 3-5 50 3 70 73 
Al+Zn PVC10 168 6M 50 - 100 1-2 70 0,01 100 90 
Al+Zn PVC20 152 - 100 - 100 0-0,5 90 0,01 100 97 
Al+Zn PVC30 163 - 100 - 100 0-0,5 90 0,01 100 97 

Al2O3 Q=60 146 2D 0 - 100 7-10 30 0,1 95 75 
Al2O3+Zn 
PVC10 156 8F  75 - 100 0,5-1 80 0,01 100 93 
Al2O3+Zn 
PVC20 138 - 100 - 100 0-0,5 90 0,01 100 97 
Al2O3+Zn 
PVC30 136 - 100 - 100 0-0,5 90 0,01 100 97 
Fe Q=60 132 2D 0 2MD 20 7-10 30 100 0 17 
Fe+Zn PVC10 144 - 100 - 100 0-0,5 90 0,01 100 97 
Fe+Zn PVC20 137 - 100 - 100 0-0,5 90 0,03 100 97 
Fe+ZnPVC30 140 - 100 - 100 0-0,5 90 0,01 100 97 
Mg Q=60 153 - 100 - 100 0,5-1 80 10 60 80 
Mg+Zn PVC10 137 - 100 - 100 0-0,5 90 0,3 90 93 
Mg+Zn PVC20 147 - 100 - 100 0-0,5 90 0,1 95 95 
Mg+Zn PVC30 165 - 100 - 100 0-0,5 90 0,03 100 97 
 

Determination of the corrosion resistance in a condensation chamber with 
content of SO2  

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

humidity with a content of SO2 and temperature of 35˚C. The frequency and size of 

blisters on a scratch and on a area, corrosion on a scratch and ground corrosion 

were evaluated appropriate norms ASTM D 741-87, D 610-85, D 1654-92, ASTM D 

741-87, D 610-85, D 1654-92 (table 4). 
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Tab. 4 Corrosive test results of epoxy coatings in a chamber with content of SO2 

(3000 hours). 
Degree of 

blistering in a 
scratch 

Ground Degree of 
blistering  

Corrosion in a 
scratch 

Ground 
corrosion 

Coat 
Film 

thickness 
[µm] ASTM 

[degree] 
Evaluat. 
number

ASTM 
[degree]

Evaluat. 
number

ASTM 
[degree]

Evaluat. 
number

ASTM 
[%] 

Evaluat. 
number 

Overall 
evaluation

Zn Q=60 160 - 100 - 100 0-0,5 90 0,03 100 97 
Epoxy 150 2D 0 - 100 5-7 40 0,01 100 80 
Al Q=60 157 4D 5 - 100 3-5 50 3 70 73 
Al+Zn PVC10 168 6M 50 - 100 1-2 70 0,01 100 90 
Al+Zn PVC20 152 - 100 - 100 0-0,5 90 0,01 100 97 
Al+Zn PVC30 163 - 100 - 100 0-0,5 90 0,01 100 97 
Al2O3 Q=60 146 2D 0 - 100 7-10 30 0,1 95 75 
Al2O3+Zn 
PVC10 156 8F 75 - 100 0,5-1 80 0,01 100 93 

Al2O3+Zn 
PVC20 138 - 100 - 100 0-0,5 90 0,01 100 97 

Al2O3+Zn 
PVC30 136 - 100 - 100 0-0,5 90 0,01 100 97 

Fe Q=60 132 2D 0 2MD 20 7-10 30 100 0 17 
Fe+Zn PVC10 144 - 100 - 100 0-0,5 90 0,01 100 97 
Fe+Zn PVC20 137 - 100 - 100 0-0,5 90 0,03 100 97 
Fe+ZnPVC30 140 - 100 - 100 0-0,5 90 0,01 100 97 
Mg Q=60 153 - 100 - 100 0,5-1 80 10 60 80 
Mg+Zn PVC10 137 - 100 - 100 0-0,5 90 0,3 90 93 
Mg+Zn PVC20 147 - 100 - 100 0-0,5 90 0,1 95 95 

Mg+Zn PVC30 165 - 100 - 100 0-0,5 90 0,03 100 97 

 

4 Conclusions 

 In the majority epoxy-coatings hardnesses increased with the increasing 

concentration of zinc powder in a range from 10 to 30 %. All Silicone coatings have 

demonstrated very good hardnesses.  

 The best corrosion result with the coating pigmented aluminium powder and 

zinc powder at a value of PVC 10 % was obtained. 

 In the all coating systems was evident the dependence on the pigment volume 

concentration (PVC). The anticorrosive resistance increased with the increasing 

concentration of zinc powder in a range from 10 to 30 %  of PVC. 

 The results of corrosion tests are showed that as suitable partial replace of zinc 

powder is the aluminium powder. 
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POUŽITÍ TALKU A SLÍDY V NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 
 

THE USE OF TALC AND MICA IN PAINTS 
 
Ladislav Šťastný 
Grolman s.r.o., Olomoucká 89, Brno, L.Stastny@Grolman-group.com 
 

Summary 
The quality of the talc and mica from the point of view their mineralogical 
structure and its impact at the protection power of paints was discused.  
Key words: talc, mica, talek, paint, protection, LUZENAC, MISTRON, 
STEOPAC, PLASTORIT. 

 
 
Úvod 

Účelem dnešního příspěvku je informovat pracovníky vývoje a výroby 

nátěrových hmot o vlastnostech talku a slídy, které řadíme mezi t.zv. funkční plniva. 

Minerály ze kterých se vyrábí, se vyskytují v přírodě v různých modifikacích 

z hlediska chemického i fyzikálního. Tyto odlišnosti mají podstatný vliv na 

zpracovatelské i užitné vlastnosti plniva dostupného na trhu. Obecně je rozšířené 

mínění, že talek nebo slída je jednoduše definovaná a zaměnitelná surovina, lišící se 

nanejvýše zrnitostí nebo cenou. Pro kvalifikovaný výběr však toto nestačí a není 

náhodou, že významnější výrobci mají v obchodním sortimentu desítky značek 

zhotovených na míru pro specifické použití.  

Talek a částečně i slída, nalezly v posledních 20. letech použití v mnoha 

oborech, kde se dříve nevyskytovaly, např. v plastech, keramice, papíru, potravinách, 

léčivech, pryži, hnojivech, krmivech, stavebnictví.  

Uplatnění v NH je tradiční, zdaleka však není v ČR rozšířené tolik, jako 

v zahraničí. Důvodem je pravděpodobně absence výskytu těchto nerostů na našem 

území, nebo nedostatečná kvalita druhů dříve nabízených. Tento handicap je nyní 

odstraněn změněnou situací v Evropě. Otevřely se nám zdroje z blízkých nalezišť 

v Rakousku, která poskytují velmi vhodné typy talku i slídy pro NH. Všechny důležité 

druhy jsou k disposici k okamžitému odběru ze skladů na našem území, což činí tyto 

suroviny bez problémů dostupné. 
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Talek 
Synonyma:  

hydratovaný křemičitan hořečnatý, steatit, mastek, klouzek, soapstone, speckstein  

Vlastnosti:  

měkkost, destičkovitý tvar krystalů, hydrofobní charakter, organofilní charakter, 

inertní chování vůči povětrnostním i chemickým vlivům, specifický omak, barva 

Výskyt v přírodě:  

• z fyzikálního hlediska: mikro a makro krystalová struktura 

• z mineralogického hlediska: čistý talek, chloritový talek, karbonátové talky (příměsi 

vápence, dolomitu, magnesitu) 

Diskuse užitných vlastností závislých na struktuře: 

Fyzikální struktura 
• Mikrokrystalová struktura vytváří spíše částice kulového tvaru, které obsahují 

mikrolístky talku. Nevytváří typickou neprostupnou vrstvu v nátěrovém filmu, 

požadovanou u ochranných nátěrů. Tyto talky jsou vhodné pro tmely, nebo 

nebarvářské využití (talky typu Westmin).          

• Makrokrystalová struktura vytváří destičkové částice. Využívá se jejich orientace 

v nánosu NH do obtížně prostupné vrstvy, která uzavírá film pro plyny a kapaliny 

atakující podložku. Důležitá je schopnost rozpadu surového talku na jednotlivé 

krystaly (destičky) a jejich velikost a tvar. O tom více při diskusi mineralogie. 

                                             makro                          mikro 

Obr 1. Zobrazení fyzikální struktury 
 
Mineralogická (chemická) struktura 

• Čistý talek se vyskytuje vzácně, díky vyšší ceně nalézá použití spíše 

v nebarvářských oblastech (potraviny, léčiva, kosmetika, plasty). Z hlediska NH je 

nevýhodná jeho obtížná rozpadavost na jednotlivé destičky, výskyt aglomerovaných 

krystalů narušuje bariérovou vrstvu. Výhodou je bílá barva.   

• Chloritový talek obsahuje chemicky modifikovanou formu talku nazývanou chlorit 
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(příměs Al iontů). Jedná se o nazelenalý minerál, vlastnostmi se příliš neliší od 

čistého talku, propůjčuje však surovině vynikající rozpadavost na primární krystaly. 

Toto je velmi důležité při dispergaci plniva v samotné NH. Výroba se urychlí, 

v mnoha případech postačí disolver, kvalita NH, zvláště z hlediska antikorozních 

vlastností, je vysoká. Poskytuje dispersi bez aglomerátů jak v organických 

rozpouštědlech, tak ve vodních barvách. Nevýhodou je světle šedá barva, která by 

neměla být na závadu v základových NH, pro které je určen především. 

• Karbonátové talky se většinou vyznačují dobrou až výbornou bělostí. Obsahují 

však krystaly kubického tvaru, což znehodnocuje jejich použití v antikorozi, pokud 

nejsou tříděny na vysokou jemnost. Nalézají však výborné uplatnění v ostatních NH, 

především vodních, vnitřních i venkovních. Ceněný je inertní charakter a minimální 

nasákavost na povětrnosti ve srovnání s jimi plnivy ( CaCO3, kaolin). 

Obr 2.  Mineralogická struktura talku a chloritu. 
Důvody použití talku v NH: 

• antikorozní NH, vytvoření bariérové vrstvy ve  filmu NH 

• zvýšení přilnavosti nátěrového filmu (organofilní charakter) 

• inertní chování na povětrnosti, stavební NH 
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• chemická odolnost 

• minimální nasákavost 

• snížení napětí ve filmu NH, omezení vzniku trhlin  

• regulace reologie, tixotropie 

• zamezení tvorby úsad při skladování 

• podpora nebo částečná náhrada TiO2 

• matování 

• strukturní NH (Steopac) 

• brousitelnost 
 

 

 

 

 

 

Obr 3.  Příklad smáčitelnosti různých typů plniv za časovou jednotku. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 4.  Příklad absorpce vzdušné vlhkosti různých typů plniv. 

 

Doporučené typy: 

Antikorozní a průmyslové NH, vodní a rozpouštědlové NH: 

                                      LUZENAC ST 20                d50  3,7µm 
         (nyní nový název MISTRON 75-6A) 
                                      LUZENAC ST 30                d50  6,6µm 
                                      LUZENAC SA 20                d50  5,2µm 
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                                      LUZENAC ASE 10             d50  2,8µm 
Stavební dekorační NH: 
                                      LUZENAC EL 20                 d50  3,5µm 
                                      STEOPAC A                         d50  1,9µm 
 

Souhrn: 

Moderní talková plniva ovlivňují významně užitné vlastnosti NH. Jsou 

připravená ve formě zpracovatelné na disolveru, pokud prochází perlovým mlýnem, 

zanechávají minimální zbytek na filtru, což vede k úsporám všech surovin. V oblasti 

antikoroze jsou nezastupitelná, stále více je nacházíme v malířských a fasádních 

barvách, kde se cení odolnost proti kyselým spadům a minimální nasákavost.  

Chloritové talky z Rakouska od výrobce Rio Tinto Minerals (dříve Luzenac) dodává 

společnost Grolman. Podle dovozní statistiky je do ČR ročně dovezeno cca 11 tis. 

tun  talku. Rakouské talky se podílí na tomto množství 70%, čehož  příčinou je jistě 

blízkost a dostupnost zdroje, ale také kvalita ověřená již 10letým používáním našimi 

zákazníky.    

Slída 

Synonyma:  

křemičitan draselno-hlinitý, muskovit, leukophylit, mica, glimmer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 5.  Struktura modifikované slídy Plastorit.  

 

 

QuartzChlorite

Mica

Mica is the most lamellar product, UV reflecting, high

temperature resistant, but as pure mineral hard to disperse

Quartz is hard, easy to disperse and of non-lamellar shape

Chlorite, a mineral in many features 
similar to talc, is lamellar and also 

high temperature resistant

Plastorit® is from the mineralogical composition a 

LEUCOPHYLLITE, a product consisting of a coalescence of:
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Vlastnosti:  

destičkový tvar krystalů, pevnost, ohebnost, tvrdost  2 – 2,5 , inertní chování, barva 

Výskyt v přírodě:  

- Čistá slída, bezbarvý minerál, vzácný 

- Modifikovaná slída, nejčastěji s malou příměsi kovu ( železitá slída), ale také jako 

rostlý minerál ve směsi s jinými silikáty, např. kombinace s chloritem a kysličníkem 

křemičitým ( Plastorit, výskyt Rakousko) 

Diskuse užitných vlastností: 

Čistá slída, nebo slída modifikovaná kovem se vyznačuje obtížnou 

dispergovatelností. Afinita destičkových krystalů vůči sobě brání rozpadu na primární 

dispersi pří běžných způsobech zpracování. Výskyt aglomerátů znehodnocuje 

ochranou funkci tohoto plniva. Jinak se chová slída modifikovaná chloritem. Tento 

minerál je lehce rozpadavý, dispergace práškového plniva je rychlá a schůdná na 

běžných vrtulových míchadlech. Dodává se pod obchodním názvem Plastorit v různé 

zrnitosti pro využití ve stavebních i industriálních NH. Pevné a ohebné destičky 

vytvářejí ve filmu orientovanou vrstvu, která významně zlepšuje ochranné vlastnosti 

NH. Díky pevnosti a tvaru částic dochází k provázání filmu, ten odolává dilatacím 

podložky a není náchylný k tvorbě mikrotrhlin. Toho se využívá u nátěrů 

exponovaných na povětrnosti a u tepelně a mechanicky namáhaných antikorosních 

NH.  

Důvody použití v slídy NH: 

• antikorozní NH, vytvoření barierové vrstvy ve filmu NH 

• odolnost filmu proti mechanickému, tepelnému a chemickému zatížení 

• vliv na omezení tvorby mikrotrhlin 

• malý vliv na viskositu, využití ve vysokosušinových NH 

• zvýšení přilnavosti filmu díky tvaru částic 

• minimální retence vzduchu, nepodporuje pěnění ve vodních NH 

• zlepšení nanášecích vlastností u omítkovin 

• Plastorit:  bílá barva   
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Doporučené typy: 

Omítkoviny: 

                                           PLASTORIT 0,5                     d50    300um 

                                           PLASTORIT 0,25                   d50    100um 

Fasádní barvy:                   

                                           PLASTORIT 00                      d50     14um 

Industriální, antikorosní barvy: 

                                           PLASTORIT Micro               d50     5,5um 

Souhrn 

Slída, podobně jako talek, díky tvaru krystalů a všeobecné odolnosti zlepšuje 

vlastnosti NH. Destičkové částice jsou pevné a ohebné a tytéž vlastnosti propůjčují 

nátěrovému filmu. Dlouhodobě je využívána schopnost zamezit vzniku mikrotrhlin u 

stavebních NH exponovaných na povětrnosti, a tím značně prodloužit životnost 

nátěru. Použití v antikorozi souvisí se stále se zvyšujícími nároky na dlouhodobou 

ochrannou funkci NH. Mnozí naši zákazníci mohou potvrdit, že v kombinaci 

s vhodným pojivem a aktivním protikorozním systémem lze vyrobit vysoce účinné 

NH. Slídu Plastorit od výrobce Rio Tinto Minerals dodává spol. Grolman s.r.o., Brno.  
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EFFICIENCY OF EPOXYESTER COATINGS CONTAINING ZINC DUST 
AND FERRITES 

 

ÚČINNOST EPOXYESTEROVÝCH POVLAKŮ OBSAHUJÍCÍCH ZINKOVÝ 
PRACH A FERITY  

 

Jiří Havlík, Andrea Kalendova, David Veselý 
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav polymerních materiálů, 
Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků, Česká republika 

 
Summary 

This work deals with the study of anticorrosive efficiency of coatings 
containing a combination of zinc dust and non-metallic pigments. Six 
spinel-type pigments combined with zinc dust VM 4P16 were used. For 
each combination of pigments were prepared three or four types of 
epoxyester coatings with different pigment volume concentration. All 
coatings were pigmented to a degree of Q = 65 %. The effectiveness of 
these systems was rated according to the resistance of the coatings 
exposed to 5 % salt-spray in a salt-spray cabinet with NaCl solution and 
humidity condensation and to SO2 atmosphere in a humidity cabinet. The 
obtained results were analyzed by subjective evaluation methods.  
Keywords:  anticorrosive pigment,  zinc powder, anticorrosive efficiency 

 
 
1 Introduction 

Corrosion protection has been a very important issue lately. Designing of 

novel coating systems consisting of pigments with their characteristic properties, 

suitable binder, fillers and additives, appears to be crucial. It is important to bear in 

mind high anticorrosive action of entire coating system and environmental-friendly 

behaviour at the same time. 

Zinc dust particles have been used for many years as efficient anticorrosive pigment 

in heavy-duty coatings. Principle, by which zinc particles act in coatings is based on 

assumption of creating so called “scalling effects” and on consequent 

electrochemical processes. The process is called “cathodic protection” and once 

corrosive process has begun, zinc starts to behave as anodic side. Anticorrosive 

pigments termed “chemically active” are to a certain extend soluble. They contain 

soluble ingredients that may keep constant pH value in a coating layer. These 
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pigments are called “active” and their effect depends on their reaction at phase-

boundaries, interfaces between pigment and substrate and between a binder and 

pigment respectively. They may react with ions that penetrate within an organic 

coating as well. It is advantageous to combine both inhibitor types in a single 

formulation, which results in decrease of Zn dust in the coating by retaining constant 

anticorrosive efficiency [1], [2]. 

2 Experimental 

2.1 Types of Tested Pigments 

Pigments of the 3-2 spinel type based on mixed oxides containing Ca, Zn, Mg 

cations were synthesized.  

Spinels are compounds posing crystal lattice consisted of 32 oxygen ions. In 

between of each two oxygen ions there are incorporated cations of material tested. 

To make the spinel crystal lattice stable, the ion diameters and their ratios do not 

have to exceed certain, energetically and space limited values [3], [4], [5]. 

2.2 Spinel-Type Pigments Synthesis 

The spinel-type pigments were prepared using commonly accessible 

commercial products. Each pigment was subjected to 2-hour firing and then grinded 

in a ball grinder. The folowing pigments were synthesized: 

ZnFe2O4 

Preparation: 2FeO(OH) + ZnO → ZnFe2O4 + H2O   
Electric furnace: 2 firings….   1st firing……..500 oC  

                                               2nd firing…….950 oC 

MgFe2O4       

Preparation: MgCO3 + 2FeO(OH) → MgFe2O4 + CO2 + H2O 
Electric furnace: 3 firings….   1st firing…….500 oC  

                                               2nd firing ……900 oC 

                                               3rd firing…….900 oC 

CaFe2O4 

Preparation: 2FeO(OH) + CaCO3 → CaFe2O4+ CO2 + H2O 
Electric furnace: 2 firings….   1st firing…….500 oC 

                                               2nd firing ……900 oC 
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Zn0,5Mg0,5Fe2O4       

Preparation: 0.5MgCO3 + 0.5ZnO + 2FeO(OH) → Zn0,5Mg0,5Fe2O4 + 0.5CO2 + H2O 
Electric furnace: 3 firings…...1st firing……..500 oC  

                                               2nd firing……900 oC 

                                               3rd firing ……900 oC 

Mg0,5Ca0,5Fe2O4       

Preparatio: 0.5MgCO3 + 0.5CaCO3 + 2FeO(OH) → Mg0,5Ca0,5Fe2O4 + CO2 + H2O 
Electric furnace: 3 firings….  1st firing…….500 oC  

                                               2nd firing……900 oC 

                                              3rd firing ……900 oC 

Zn0,5Ca0,5Fe2O4       

Preparation: 0.5CaCO3 + 0.5ZnO + 2FeO(OH) → Zn0,5Ca0,5Fe2O4 + 0.5CO2 + H2O 
Electric furnace: 3 firings….   1st firing……500 oC  

                                               2nd firing……900 oC 

                                               3rd firing ……900 oC 
 

Examples of particular pigments (see Fig. 1,2) 

 

                     
 

     Fig. 1. Mg0,5Ca0,5Fe2O4   particle                                 Fig. 2. Zn0,5Ca0,5Fe2O4  particle 
 
2.3 The Pigments Efficiency Testing 

For the particular pigments the following properties were measured: density, 

oil consumption, water soluble particles content, pH of water leach, conductivity and 

x-ray structure analysis as well. 

2.4 Coatings Formulations 

Mixtures of Zn dust and a particular pigment were incorporated within resin 

based on epoxyester by using the model formulations. All the coatings posed equal 
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value of PVC/CPVC at 0,65 (Q = 65%). The values of PVC were set at 0%, 10%, 

20%, and 30%, when the amount of zinc powder was calculated from the Q = 65%. 

Furthermore coatings containing just pure pigments by their individual CPVC were 

prepared. Beside these, coatings pigmented with zinc powder together with inert 

pigment (TiO2 AV 01) and coatings pigmented with a combination of zinc powder and 

physically acting pigment (CaSiO3) were prepared. Then coatings containing pure 

zinc powder at a level of 0 %, 10 %, 20 %, 30 % and CPVC value were prepared. 

Finally non-pigmented coating a a reference one was prepared as well. 

2.5 Specimens Preparation 

Model formulations of coatings based on epoxyester binder were prepared in 

order to test the anticorrosive properties of the pigments under investigation. 

Particular coatings were prepared using zinc powder and pigments, which differ in 

chemical composition, their morphologies and total anticorrosive action. The 

preparation was carried out using Dispermat Disolver, dispersion time of 15 minutes 

and rotations of 1500 RPM. In order to avoid the particles settlement and better 

dispersion, 0,15 weight % of rheological additive Bentone SD-1 was employed. 

2.6 Coatings Application 

The coatings were applied on steel panels (150x10x0,9 mm). Prior applying, 

organic impurities from the panels were washed off with the acetone and chloroform. 

On so prepared surface the coatings were applied using applying ruler with a hole of 

250 µm. Once the first layer was totally dry, the procedure repeated using a ruler with 

a hole of 200 µm. Drying of the coatings was carried out at the ambient temperature. 

2.7 Salt Spray Chamber Cyclic Test 

The test specimens (panels with the coatings) were put through the salt spray 

test (test with a scratch located in the middle of the specimens). The dry film 

thickness was measured by magnetic thickness-meter according to the ISO 2808.  

The total anticorrosive efficiency was obtained by the creeps assessment 

according to the ASTM D 1654-92, substrate evaluation (ASTM D 610) and a degree 

of coatings’ blistering  (ASTM D 1654-92). The calculation of the total anticorrosive 

efficiency for the salt spray chamber tests is given in the following equation:  
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3
AAA

A 321 ++
=     

A- .total anticorrosive efficiency, A1 - a value of blistering, A2 - a degree of substrate 
degradation, A3 - a value is the creep evaluation 
 

3 Results and discussion 

3.1 Salt Spray Chamber Cyclic Test 

Tab1. Evaluation of the salt spray chamber performance (Zn dust,1500 hours). 

PVC 
[% of pigment] 

Dry film 
thickness 

[µm] 

Blistering 
(ASTM) 

Substrate 
corrosion 

(ASTM) 
Creep 

(ASTM) 
Total 

anticorrosive 
efficiency 

Zn 
10  75 4F 0,01 0 - 0,5 85 
20  120,6 - 0,01 0,5 - 1 93 
30  81,7 - 0,1 1 - 2 88 

CPVC 90,4 - 0,3 0,5 - 1 90 
 
Tab2. Evaluation of the salt spray chamber performance (combination of Zn dust and 

mixed metal oxides pigments, 1500 hours). 

PVC 
[% pigmentu]  

Dry film 
thickness 

[µm] 

Blistering 
(ASTM) 

Substrate 
corrosion 

(ASTM) 
Creep 

(ASTM) 
Total 

anticorrosive 
efficiency 

ZnFe2O4 + Zn 
10  67,2 6M 0,1 0 - 0,5 78 
20  75,1 8F 0,01 0,5 - 1 85 

ZnFe2O4 
CPVC 84,8 - 0,01 0 - 0,5 97 

MgFe2O4 + Zn 
10  77,3 - 0,01 0,5 - 1 93 
20  64,9 4F 0,01 0 - 0,5 85 

MgFe2O4 
CPVC 47,8 - 0,03 0 - 0,5 97 

CaFe2O4 + Zn  
10  86,9 - 0,03 0 - 0,5 97 
20  89,2 - 0,01 0,5 - 1 93 

CaFe2O4 
CPVC 88,8 8M 33 0 - 0,5 55 

 

Test principle is based on changing the exposure of the samples to the NaCl 

(5 % wt. NaCl) by 35 °C for 6 hours, exposure to humidity by 40 °C for 4 hours and  a 
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consequent drying by 23 °C for 2 hours. All the samples under investigation were 

cyclically tested for 1500 hours. The degree of blistering according to the ASTM D 

714-87 standard was evaluated in fixed periods while exposed. The total exposure 

period was chosen to generate sufficient differences in the anticorrosive efficiencies. 

The outcomes of the anticorrosive efficiency tests of the pigments containing 

zinc dust and mixed oxides are shown in Charts 2 a 3. The outcomes of corrosion 

tests of the coatings pigmented by zinc dust only are shown in Chart 1. 

 

Tab.3. Evaluation of the salt spray chamber performance (combination of Zn dust 

and mixed metal oxides pigments, 1500 hours). 

PVC 
[% pigmentu]  

Dry film 
thickness 

[µm] 

Blistering 
(ASTM) 

Substrate 
corrosion 

(ASTM) 
Creep 

(ASTM) 
Total 

anticorrosive 
efficiency 

Mg0,5Ca0,5Fe2O4 + Zn 
10  81,8 - 0,01 0 - 0,5 97 
20  66,1 4F 1 0,5 - 1 75 
30  67,3 - 0,03 0 - 0,5 97 

Mg0,5Ca0,5Fe2O4 
CPVC 55,9 2MD 100 0 - 0,5 37 

Zn0,5Mg0,5Fe2O4+ Zn  
10  67,2 6F 0,01 0 - 0,5 87 
20  52,8 4F 0,03 0 - 0,5 85 

Zn0,5Mg0,5Fe2O4 
CPVC 59,1 4D 100 0,5 - 1 28 

Zn0,5Ca0,5Fe2O4 + Zn  
10  79,9 6F 0,01 0,5 - 1 83 
20  85,9 6F 0,01 0 - 0,5 87 

Zn0,5Ca0,5Fe2O4 
CPVC 62,1 6MD 100 0 - 0,5 40 

 
From the osmotic blistering standpoint, the best efficiency showed the 

specimens pigmented with the combination of Zn dust and CaFe2O4 and 

Mg0,5Ca0,5Fe2O4 + Zn. All the coatings pigmented at the CPVC value showed low 

anti-blistering efficiency, except of the specimen pigmented with ZnFe2O4 and 

MgFe2O4. 
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     Zn0,5Mg0,5Fe2O4  (CPVC)   Mg0,5Ca0,5Fe2O4 (CPVC)   ZnFe2O4 (CPVC)              Zn (CPVC) 

 
Fig 3. Photographs of epoxyester coatings after a 1500-hour expositions exposition 

in a salt spray kabinet. 
 

Majority of the specimen substrates were free of defects. On the contrary, zero 

resistance against the substrate corrosion was found if the coatings were pigmented 

with Mg0,5Ca0,5Fe2O4, Zn0,5Mg0,5Fe2O4 and Zn0,5Ca0,5Fe2O4. 

The creep test corrosion in all coatings reached the value of 0-1 (acc. to ASTM 

norm). Examples of the outcomes are shown on Fig. 3. 

 

4 Conclusion 

The coatings pigmented with MgFe2O4, ZnFe2O4 by CPVC showed the best 

total anticorrosive efficiency as well as the coatings pigmented with Zn/CaFe2O4 

(PVC = 10%) and Zn/Mg0,5Ca0,5Fe2O4 (PVC = 10, 30%).On contrary, the worst total 

anticorrosive performance was found on the specimens pigmented with 

Zn0,5Mg0,5Fe2O4, Mg0,5Ca0,5Fe2O4 a Zn0,5Ca0,5Fe2O4  by CPVC. 

Coatings containing appropriate pigments or combinations of pigments show 

similar anticorrosive efficiency as the coatings high in zinc dust. The data obtained 

lead to the conclusion that the concentration of zinc dust in coatings can be 

decreased without significantly decreasing their anticorrosive efficiency. 
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EKOLOGICKÉ  PIGMENTOVÉ PASTY PRO NÁTĚROVÉ HMOTY VŠECH 
BÁZÍ 

 

ECOLOGICAL PIGMENT PASTES FOR COATINGS COMPOSITION OF 
ALL BINDING BASES 

 
Jan Rot , František Šedivý 
MB Sving  s.r.o. Modletice, Česká republika 
 

Summary 
Coloris Global Coloring Concept is an independent french company which 
specialzes in tinting systems and has more than 20  years of 
experience.Over the yaers it has developed from making tinting pastes 
based on glycol and additives to using new trends in tinting,which was 
caused by market demand and new EU legilsation.As a result,Coloris 
GCC has developed new dispersal polymers and began producing modern 
tinting pastes whit new technical and technological characteristics.In my 
contribution i will deal with products from the production range which boast 
these modern features. 
Coloris Global Coloring Concept je nezávislá  francouzská firma, 
specializující se na tónovací systémy s více než dvacetiletou 
zkušeností.Postupem vývoje se výroba změnila od tónovacích past na 
bázi glykolů a aditiv k novému směru v tónování,který vyvolal tlak trhu a 
nové evropské legislativy. Vlivem těchto důvodů se Coloris Global 
Coloring Concept dostal k nově vyvinutým disperzním polymerům a začal 
produkovat moderní tónovací pasty s novými technickými a  
technologickými vlastnostmi.V příspěvku jsou uvedeny produkty z 
výrobního sortimentu,které tyto moderní vlastnosti vykazují. 

Key words : Ecological pigment pastes 
 
 

Úvod 

Coloris Global Coloring Concept představuje svoji kompletní nabídku 

produktů,které zahrnují všechny systémy pro tónování barev.  Vyrábí tónovací 

pasty pro architektonické a dekorativní malířské barvy,pro průmyslové barvy i 

pro lazurovací laky, a to jak pro vodou ředitelné, tak i pro ostatní, ředidlové 

systémy. CGCC využívá při výrobě tónovacích past nově vyvinutého 

polymeru,který je společností patentovaný a pro Coloris jej vyrábí fa. Rhodia. 
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Disperzní polymer obsahuje zvláštní řetězec, který na sebe váže 

pigmenty, obalí se jimi a stabilizuje je proti vnějším vlivům.  Pasty vyrobené z 

těchto polymerů jsou stabilnější,mají dobrou možnost spojení,vynikající 

barevnost a jsou univerzální jak pro ředidlové,tak i pro vodní systémy. Takto 

zpracované pigmenty se lépe dostanou na povrch a aktivují přilnavost na 

tomto povrchu barvy. Pigmentové pasty Coloris mají nejširší pole použití. Jsou 

vyráběny pro všechny systémy v rozpětí od alkydových bází, přes akrylové, 

vinylacetátové, polyesterové a epoxidové až po disperzní vodní báze. Z 

hlediska ekologického jsou  prosté všech složek VOC, glykolů a detergentů. 

COLORIS GCC je rovněž propojen s výrobci tónovacích strojů a využívá k 

tomu databáze receptur společnosti DATACOLOR,která dodává software pro 

všechny výrobce tónovacích automatů.Tato databáze je schopna převést 

stávající receptury na odpovídající barevný systém CGCC. Pro ruční tónování 

může poskytnou vlastní receptury v programu Windows Excel  a  vlastní 

vzorníky, které odpovídají níže uvedeným  systémům. 

Rozdíl mezi tradiční technologií tónování založenou na glykolu a hydrofilních 

chemikáliích a Colorisem vyráběných tónovacích pastách bez těchto produktů 

V dlouhodobé praxi tónování se přišlo na to,jak negativně glykoly a hydrofilní 

chemikálie ovlivňují tónování nátěrových hmot.Při používání tradičních tónovacích 

past na bázi glykolu dochází k slabé kompatibilitě s bázemi, a tím se snižuje kryvost 

barvy. Dále dochází ke změně viskozity,zasychání,lesku a odolnosti hotového 

výrobku. Nedají se vybarvit všechny odstíny, povolené množství kolorantu se 

pohybuje okolo 8%.  

Koloranty Coloris GCC vzhledem k používání speciálních polymerů,umožňují 

vysokou kompatibilitu,optimální výběr pigmentů,povolené množství kolorantu až do 

20%.Důležitým faktem je i vytvoření širší škály jednotlivých odstínů a vyšší 

stálobarevnosti a odolnosti UV záření.Pro jeden odstín existuje jedna receptura pro 

každou skupinu barev. Další důležitý argument je i pozitivní vliv  kolorantů na životní 

prostředí. 

 

 



 

 177

Představení tónovacích systémů a jejich charakteristika 

CDB  COLORANTS - vodou ředitelné koloranty pro tónování dekorativních a 

fasádních vodných nátěrových hmot ve výrobě 

Kolorovací pasty CDB se vyrábí  pro vodou ředitelné systémy,používané 

převážně k výrobě dekoračních a fasádních barev.  Tyto pasty jsou díky nové 

technologii výroby, bez všech škodlivých složek,těkavých organických látek 

(VOC),glykolů,změkčovadel a detergentů. 

Pasty jsou složeny pouze z pigmentu,který se váže na speciální polymer a 

vody. Dodávají se v 16 základních barevných odstínech,pro škálu plných,středních i 

pastelových barev. Výrobky  s označením CDB, které společnost Coloris GCC uvádí 

na trh, prošly mnoha testy prováděnými jak samotným výrobcem a zákazníkem, tak i 

testy prováděné třetí nezávislou laboratoří. Prokázalo se, že koloranty CDB  

umožňují svým uživatelům při hodnocení dosáhnout na veškeré ekologické  známky . 

Jsou nejvíce prodávané ze všech systémů a proto není problém s jejich výrobou a 

dodávkami. Z ekologického hlediska, jsou všechny koloranty hodnoceny jako 

zdravotně nezávadné a vyhovují evropské normě EN 71/3, která se zabývá obsahem 

těžkých kovů ve výrobku. 

USF CUB UNIVERSAL COLORANTS - pigmentové pasty pro tónovací stroje a 

průmyslové tónování 

Universální koloranty USF-CUB na bázi izoparafínů, bez glykolu a hydrofilních 

přísad , se vyrábí  pro všechny typy dekorativních barev vodou ředitelných i 

rozpouštědlových. Pasty jsou složeny pouze z pigmentu,který se váže na speciální 

polymer a vody.Tím, že pasty neobsahují glykol a termoaktivní látky,jsou pigmenty 

navázané na polymer stálejší a lze dosáhnout vysoké barevnosti. Standardně se 

vyrábějí v 16 základních barevných odstínech,pro škálu plných,středních i 

pastelových barev. Pro pastelové odstíny,které jsou velmi čisté a jasné,se využívá 

kromě základních pigmentů i minerálních a vysoce koncentrovaných speciálních 

pigmentů. Colorisem patentovaná technologie používaných polymerů, umožňuje 

vyrábět vysoce kvalitní pigmentové pasty, které se slučují s evropskou legislativou 

obsaženou ve směrnici Evropské komise 2004/42 EC.  

Žádný z  kolorantů  USF-CUB neobsahuje jakýkoliv z následujících těžkých kovů, 

vyjmenovaných ve standardu EN 71/3: antimon, arsen, barium, kadmium, olovo, rtuť 



 

 178

a selen. Bariumsulfát, který používají k výrobě, je deklarovaný výrobcem v souladu s 

EN 71/3.  

OFT  COLORANTS– univerzální transparentní koloranty pro povrchovou 

úpravu dřeva 

Universální koloranty OFT jsou vyrobeny na bázi syntetických minerálních 

pigmentů (transparentní železité oxidy), neobsahují žádná organická rozpouštědla a 

nabízejí vysokou úroveň sytých a čirých odstínů.Řada universálních kolorantů 

představuje jedinečný tónovací systém pro barvení dřeva a jeho konečnou 

povrchovou úpravu.Jeho výhoda spočívá v nově vyvinutém polymeru a výběrem 

kvalitních pigmentů,které umožňují zlepšit technické vyhotovení barev a laků pro 

úpravu dřeva,přičemž splňují nároky na ochranu životního prostředí.Univerzálnost 

umožňuje barvení a lakování jakéhokoliv druhu dřeva,ve vodou ředitelném nebo 

rozpouštědlovém systému.Použité transparentní oxidy železa jsou netoxické a    ve 

spojení se speciálním polymerem dosahují koloranty vynikající odolnosti na UV 

záření.Pigmenty z barvy nemigrují na povrch a vytvořené odstíny zůstávají 

trvalé.Kromě dekorace a ochrany dřeva,umožňuje tento systém i renovaci velmi 

starého dřeva pomocí tzv. bronzingu, který při prvním nátěru,eliminuje vzhled starého 

dřeva (zšedlé  až zčernalé), a při dalších nátěrech odpovídajícího odstínu,uvede 

povrch do původní barvy.Systém obsahuje i matovací složku,se kterou lze docílit i 

matný nebo velmi matný povrch. 

Účelem tohoto nového konceptu bylo vytvořit větší počet dostupných odstínů k 

povrchové úpravě dřeva,využít koloranty na jakýkoliv druh a stáří dřeva,dosáhnout 

všech druhů lesku i matu a využít systému k renovaci velmi starých dřevěných 

podkladů,s použitím co nejmenšího  počtu komponentů.Tím vznikla řada šesti 

speciálních komponentů založených na CGCC polymerech v odstínech 

žlutého,červeného,černého a bílého kolorantu,matujícího aditiva a tzv. 

bronzingového aditiva. Celý systém je kompaktibilní s vodou ředitelnými i 

rozpouštědlovými  bázemi používaných k povrchovým úpravám dřeva. V současné 

době lze těmito šesti komponenty dosáhnou cca.60 odstínů,všech používaných 

druhů dřeva (dub, třešeň, ořech, teak, mahagon, cedr, sekvoj, borovice, jedle, olše, 

jasan, javor, oliva atd.) Na všechny odstíny jsou sestaveny receptury ,které jsou dále 

rozvinuty pro opravu dřeva podle jeho stáří,nebo na lesklou i matnou konečnou 

úpravu. 
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Tabulka 1. Přehled a technické parametry past USF – OFT. 

Code Colorant 
Designation 

Color 
Index Density % Dry 

Pigment 
Light Fastness 

0 - 8 
Weather Fastness 

0 - 5 

   
NF EN 

ISO 
2811-3 

 Deep 
tone 

Medium 
tone 

Pastel
tone 

Deep 
tone 

Medium 
tone 

Pastel 
tone 

SF.BA White White 6 1.70 51 8 8 8 5 5 5 

SF.JO Oxide 
Yellow 

Yellow 
42 1.55 45 8 8 8 5 5 5 

SF.RO Oxide 
Red Red 101 1.65 25 8 8 8 5 5 5 

SF.NO Carbon 
Black Black  7 1.45 5 8 8 8 5 5 5 

SF.VR Phthalo 
Green Green 7 1.35 26 8 8 8 5 5 5 

SF.BE Phthalo 
Blue 

Blue 
15:4 1.27 19 8 8 8 5 5 5 

SF.MA Magenta Red 282 1.18 20 8 8 8 5 5 5 

SF.VI Violet Violet 23 1.35 9 8 8 8-7 5 5-4 4 

           

SF.PV Lemon 
Yellow Yellow 3 1.18 29 8-7 N.U. N.U. 5-4 N.U. N.U. 

SF.JV Bright 
Yellow 

Yellow 
74 1.22 37 8-7 N.U. N.U. 5-4 N.U. N.U. 

SF.OV Bright 
Orange 

Orange 
5 1.15 26 7-6 N.U. N.U. 5-4 N.U. N.U. 

SF.RV Bright 
Red Red 112 1.22 25 8-7 N.U. N.U. 5-4 N.U. N.U. 

SF.BV Bright 
Claret Red 52:2 1.18 27 8-7 N.U. N.U. 5 N.U. N.U. 

           

SF.JP Pastel 
Yellow 

Yellow 
175 1.10 25 N.U. 8 8-7 N.U. 5-4 4 

SF.OP Pastel 
Orange 

Orange 
62 1.20 30 N.U. 8-7 7 N.U. 5-4 4 

SF.RP Pastel 
Red Red 242 1.22 16 N.U. 8-7 8-7 N.U. 5 5-4 

SF.BP Pastel Claret Violet 19 1.30 12 N.U. 8-7 8-7 N.U. 4-3 4-3 
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Tabulka 2. Přehled a technické parametry past CDB. 

 Code Colorant 
designation 

Color 
Index Density % 

Pigment
Light Fastness 

0 - 8 
Weather Fastness 

0 - 5 

    
NF EN 

ISO 
2811-3 

 Deep 
tone 

Medium 
tone 

Pastel 
tone 

Deep 
tone 

Mediu
m tone 

Pastel
tone 

ANORGANIC (MINERAL)          

1 DB.BA White White 6 2.27 73 8 8 8 5 5 5 

2 DB.JO Oxide Yellow Yellow 42 1.70 51 8 8 8 5 5 5 

3 DB.RO Oxide Red 
 Red 101 1.69 47 8 8 8 5 5 5 

4 DB.BX Oxide  Black  
Black 11 1.80 55 8 8 8 5 5 5 

5 SF.JX 
Bismut h 
vanadate 

Yellow 

 
Yellow 

184 
1.66 51 8 8 8 5 5 5 

6 SF.GX Chrome 
Green Green 17 2.04 64 8 8 8 5 5 5 

7 SF.BC Cobalt  Blue Blue 28 1.65 54 8 8 8 5 5 5 

ORGANIC GENERAL          

8 DB.NO Carbon 
Black Black  7 1.27 29 8 8 8 5 5 5 

9 DB.VR Phtalo 
Green Green 7 1.21 39 8 8 8 5 5 5 

10 DB.BE Phtalo 
Blue Blue 15:4 1.30 40 8 8 8 5 5 5 

11 DB.VI Violet Violet 23 1.30 13 8 8 8-7 5 5-4 4 

12 SF.MA Magenta Red 282 1.18 20 8 8 8 5 5 5 

ORGANIC FULL SHADE           

13 DB.PV Lemon 
Yellow Yellow 3 1.15 41 8-7 N.U. N.U. 5-4 N.U. N.U. 

14 DB.JV Bright 
Yellow Yellow 74 1.19 41 8-7 N.U. N.U. 5-4 N.U. N.U. 

15 DB.OV Bright 
Orange Orange 5 1.19 40 7-6 N.U. N.U. 5-4 N.U. N.U. 

16 DB.RV Bright 
Red Red 112 1.20 39 8-7 N.U. N.U. 5-4 N.U. N.U. 

ORGANIC PASTEL  (SUPERIOR)         

17 DB.OP Pastel 
Orange 

Orange 
62 1.18 35 8 8-7 7 8 5-4 4 

18 DB.RP Pastel 
Red Red 242 1.20 32 8 8-7 8-7 8 5 5-4 
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Závěr 

Cílem tohoto příspěvku je seznámit výrobce a prodejce nátěrových hmot s 

novou možností tónování s použitím pigmentových past, šetrných k životnímu 

prostředí. 

K celé problematice tónování je velké množství obrazové dokumentace, které 

předvedeme v průběhu prezentace a vystavíme formou výstavky propagačních 

materiálů a fandacků.    

V příspěvku bylo použito propagačních materiálů  a technických charakteristik 

výrobce - firmy Coloris Global Coloring Concept, Villeneuve – Francie a Rhodia 

PPMC a CZ.  

V případě dalších technických a obchodních dotazů se obraťte na naši společnost 

prostřednictvím  adresy  www.sving.cz,kde  na nás najdete kontaktní spojení. 
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ANTICORROSIVE INHIBITORS LOCATED ON PAPER AND THEIR 
TESTING  

 

ANTIKOROZNÍ INHIBITORY PRO PAPÍR A JEJICH TESTOVÁNÍ  
 
Jan Gojnýa, Jarmila Trčkováb 

aUniversity of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Department of Wood, Pulp 
and Paper, Studentská 95 Pardubice, 532 10 Pardubice, Czech Republic 
bNeograph a.s., Litoměřická 272, Štětí 41108, Czech republic  
 

Summary 
Anticorrosive inhibitor is a substance which retards corrosion when added 
to an environment in small concentrations1. One part of inhibitor is VCI - 
Volatile Corrosion Inhibitor - this kind of inhibitor is very useful for 
application on the surface of paper. This article deals with study of 
efficiency of selected VCI inhibitors in different ambient and compares the 
obtained results. Another part of study was focused on finding optimal 
strength inhibitor’s solution and establishing which one could offer the 
most effective protection for metal surface. 

 
 
Anticorrosive inhibitors 

It is well known that inhibitors function in one or more ways to control 

corrosion: by adsorption of a thin film onto the surface of a corroding material, by way 

of inducing the formation of a thick corrosion product or by way of changing the 

characteristics of the environment resulting in reduced aggressiveness.2 These 

mechanisms cover most of the observed effects and form the basis for experimental 

work leading to research, development and engineering applications of inhibitors. If 

we focus our attention on Volatile Corrosion Inhibitors we can see that all of them 

have a high vapor pressure. Almost all of them begin to work when the atmosphere 

in the package is humid. It means that inhibitors need some time and good conditions 

to be active. Some, like volatile amines, redissolve in adsorbed moisture and block 

active corrosion sites. Some, like nitrites, scavenge oxygen in condensed moisture. 

Typically, different compounds are used to protect different packaged metals. VCI’s 

have limited life unless the package is airtight; this behavior is not handicap but 

advantage. If the pack is unpacked the protected object is ready for use and there is 
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no other operation needed to clean object. The picture below shows the basic 

mechanism of the corrosion witch we are trying to stop.  

      
 

Picture 1. Basic mechanism of the corrosion. 
 
Three nitrite compounds - diisopropyl, diisobutyl and dicyclohexyl ammonium 

nitrite sublimate readily by room temperature and inhibit rusting by adsorbing onto 

exposed metal surface to form a protective film. A hydrophobic monolayer is formed, 

on top of which a loosely adhering layer of crystalline inhibitor may be deposited. The 

hydrophobic film has the contact angle of 55º for the diisopropyl and 50º for the 

dicyclohexyl ammonium nitrite at 20ºC2. The hydrophobic property is attributed to the 

polar-nonpolar structure of the substituted ammonium nitrite molecule. Because of 

the low molecular weight of the hydrocarbon portion of the organic nitrite molecule, 

prolonged contact with bulk water will result in dissolution or desorption of the 

protective film and allow corrosion of the substrate. Film desorption and solubility of 

the inhibitor in water lead to limited vapor-phase inhibition under conditions of 

extreme humidity. Recent developments suggest the use of a mixture of two or more 

corrosion inhibitors to provide corrosion protection in such extreme humidity 

conditions. There is an equation3, which is able to describe rapidity of evaporation of 

inhibitors: - speed of evaporation [mol/s], p - tension pressure of substance [Pa],f – 

surface [cm2], M - molecular weight [g/mol], universal gas constant R [J/Kmol], T 

temperature [K].  

 
n = 0,1. p.f .(1/2�RTM)0,5 
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We could find some information about protective efficiency of different inhibitors as 

you can see on the diagram below.4 

 
 

 
 
Chart 1. Information about protective efficiency of different inhibitors. 
 
Testing of inhibitors 

Two types of inhibitors were tested in this work, the first group included volatile 

inhibitors as dicyklohexylamin nitrite, benztriazol and urea, and the second group 

included contact inhibitor as ammonium nitrite or others. For experimental work these 

inhibitors were chosen in different concentrations of water solution. These solutions 

were applied on the paper. Thin layer of PE covers the second side of the paper. 

Testing panels were wrapped to this anticorrosive paper. For comparison samples 

without inhibitor and samples with sodium chloride were prepared. Some of testing 

panels were not wrapped on the paper. On this unwrapped panel we could see 

differences in comparison with the wrapped samples. Samples were placed in the 

testing chambers. There were two types of testing chambers. First chamber had 

relative humidity 100% and temperature around 37°C. In the second chamber there 

was 100% humidity, temperature around 38°C and sulfur dioxide was added to the 

atmosphere inside the chamber.  

The duration of testing was 20, 40, 90, 170 and 300 hours. The whole 

measuring was repeated twice. For testing two types of paper covered by PE were 

chosen. Papers had a different grammage of the paper and PE layer. The first type 

had grammage about 90g/m2 and the second one 60 g/m2. Method of image 

analysis, as you can see on the sample below, was chosen to compare the samples. 
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Conclusion 

On the pictures below there is a sample before and after the image analysis. 

Light blue color marks the surface attacked by corrosion.  

 

Sample with dicyklohexylamin nitrite 
0,5%wt., exposition 300 hours in 
chamber with 100% relative humidity 

 

 
 

 
 

Sample with dicyklohexylamin nitrite 
0,5%wt., exposition 300 hours in 
chamber with 100% relative humidity 
after analyze of image  

(corrosion on 17% of the sample’s 
surface) 

 

The illustration of data obtained from the condensation chamber after 90 hours 

of exposition are shown in the table below. Mixture of inhibitors means using urea, 

benztriazol and ammonium nitrite in concentration 1%, 2%, 3% and 5% of solution for 

application on the paper. 

Corrosion in condensation chamber was relatively low in the case of all 

inhibitors. Only when the exposition in chamber was longer than 170 and 300 hours 

there was a chance to recognize differences between the single inhibitors and their 

concentrations. For samples unwrapped and with sodium chloride it is easy to see 

big areas covered by corrosion products.  

The chart below shows the 300 hours of exposition in the condensation 

chamber, grammage 90g/m2. 
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Table 1. Data obtained from the condensation chamber after 90 hours of exposition. 

  sample no. 1 sample no. 2     

 inhibitor inhibitor 
g/m2 

% 
corrosion 

inhibitor 
g/m2 

% 
corrosion 

av. inhibitor  
g/m2 

av. % 
corrosion 

1%      mixture of 
inhihitors 2,7133 0 1,8067 0 2,26 0,0 

2%      mixture of 
inhihitors 3,2133 0 2,8467 4 3,03 2,0 

3%      mixture of 
inhihitors 4,5200 0 4,1000 0 4,31 0,0 

5%      mixture of 
inhihitors 9,5667 0 7,7000 0 8,63 0,0 

3%     urea 1,2267 5 1,2267 7 1,23 6,0 
3%     benztriazol 2,0400 4 3,6933 5 2,87 4,5 
3%     ammonium 
nitrite  2,4667 3 2,5800 3 2,52 3,0 

0,1%   
dicyklohexylamin 
nitrit 

1,0000 20 0,7662 30 0,88 25,0 

0,25% 
dicyklohexylamin 
nitrit 

1,6800 8 1,0600 20 1,37 14,0 

0,5%   
dicyklohexylamin 
nitrit 

1,9867 2 1,7067 0 1,85 1,0 

0,75% 
dicyklohexylamin 
nitrit 

2,1267 2 1,8333 3 1,98 2,5 

1%      
dicyklohexylamin 
nitrit 

1,4935 3 0,8636 10 1,18 6,5 

1,5%   
dicyklohexylamin 
nitrit 

1,9667 0 1,3333 0 1,65 0,0 

2%      
dicyklohexylamin 
nitrit 

1,5584 2 1,8117 1 1,69 1,5 

3%      
dicyklohexylamin 
nitrit 

1,8766 0 2,1104 0 1,99 0,0 

5%      
dicyklohexylamin 
nitrit 

3,1364 0 3,2857 0 3,21 0,0 

7%      
dicyklohexylamin 
nitrit 

6,5974 0 6,5455 0 6,57 0,0 

3%          sodium 
chloride 3,8800 80 3,1933 80 3,54 80,0 

      clean paprer 0,0000 40 0 5 0,00 22,5 
    uncovered paper 0,0000 100 0,0000 100 0,00 100,0 
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Chart 2. 300 hours of exposition in the condensation chamber for grammage 90g/m2. 

 
The mixture of inhibitors from low concentration and dicyklohexylamin nitrite 

up from 2% offer good anticorrosive protection for the metal sample in these 

conditions and for the testing time of about 300 hours or less. The urea proved to be 

not as good of an inhibitor as ammonium nitrite, which proved to be much better than 

other inhibitors.The results from condensation chamber with atmosphere of sulfur 

dioxide show that this acidic atmosphere is much more aggressive than the normal 

condensation chamber. All of the tested inhibitors had worse results than in the 

condensation chamber. Especially dicyklohexylamin nitrite had corrosion around 15 

% of the sample’s surface in higher concentration and in the chamber without SO2 

only around 2 or 3%. Good inhibitor for this condition is ammonium nitrite with 2% of 

corrosion on the sample’s surface. There are many more interesting results in this 

work and we are continuing in measurement and validation of the results. 
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METAL PIGMENTS – THE PROPER TYPE FOR YOUR APPLICATION 
 

KOVOVÉ PIGMENTY – SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI APLIKACI 
 

1Franjo Vizek  Sales Manager Decorative Pigments, 2Petr Bruna 
1Benda-Lutz Werke GmbH, 3134 Nussdorf ob der Traisen,  Austria, 23P-Chem 
 

Summary 
To find the proper metal pigment for your application you need to know 
much about metal pigments, which advantages and disadvantages for 
example a metallic or a silverdollar pigment has. Knowledge about leafing 
and non leafing property will help you to improve the appearance and shelf 
life stability and will prevent complaints. 
The proper pigment for your paint is as fine as necessary and as big as 
possible. With this rule of thumb you get a competitive coating with the 
best corrosion protection, best appearance and lowest price. 
 

 
Blitz leafing Aluminium Pigments 

We grind our metal pigments with full saturated fatty acids so aluminium grit 

becomes a leafing aluminium pigment. If you don’t use fatty acid, the pigments would 

stick because of “cold welding effect”. 

The surface of the leafing aluminium pigments is polar - see double layer of the fatty 

acids - and of solvent based paints non-polar. 

 
Leafing aluminium pigments are mostly oriented on the surface of the coating 

because of the bad wetting property of the surface of the pigments with the solvent of 

the paint. 

 

 



  189

The advantage of the orientation on the paint surface is the additional barrier effect 

for rays, heat and water, which protects the resin and the substrate. Another 

advantage is the brightness of leafing pigments. 

                                 
Unfortunately the adhesion of the pigments to each other is bad so the rub resistance 

and the intermediate addition is poor. 

Blitz non leafing Aluminium Pigments 

Non leafing aluminium pigments are produced with unsaturated fatty acids, so 

they can not build up a second layer of fatty acids. The surface of the pigment is non-

polar and can be wetted very well from the solvent in the paint. 

 
The advantages of non leafing aluminium pigments are, that you can (pre)mix it with 

wetting agents to create a nice sparkling effect or you can tint it with transparent 

organic pigments. (e.g. blue hammer finish paint)  
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Blitz Metallic - Non leafing Metallic pigments 

These pigments have a more regular surface than standard non leafing aluminium 

pigments. (see chart on last page)  

Because of this property and the narrower particle size distribution this pigments are 

brighter and have more sparkle than cornflake non leafing pigments. 

Blitz Maxal - Silverdollar Pigments 

Silverdollar pigments are very regular non leafing aluminium pigments.  

(see chart on last page). 

Unfortunately the covering power of the pigments is much lower than of the metallic 

or cornflake pigments. 

On the other side this pigment types give very clear and very bright colour. 

With adding of metallic pigments you can reduce costs and increase coverage 

power. 

Blitz Splendal - Vacuum Metallised Pigments (=VMP) 

If you need the brightest appearance you have to take the vacuum metallisated 

pigments which have an extreme regular surface. 

The achievable effect can be a non leafing chrome effect or an extreme bright fine 

sparkling effect. 

These pigments are only suitable for very high quality paints and inks, as the 

production of the pigments is very expensive. 

Water Stabile Aluminium Pigments 

You should always use special coated pigments for water based coatings, otherwise 

you will get immediately a gassing reaction. 

2 Al + 6 H2O  ->  2 Al(OH)3 + 3 H2 
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Nowadays, the most popular procedures , to protect metal pigments are as follows: 

• phosphor organic coat  ->  Blitz Aquaral 

• polymer coating  -> Blitz Hydroatab 

• silica coating  -> Blitz Stabil SI 
Blitz Zinc Flake Pigments 

If you have to create a very high corrosion protection with low film thickness 

you can use aluminium but with zinc flake you can top the results. 

 
One reason for this is, that zinc flakes have a density of 7,6 g/cm3 and 

aluminium “only” 2,7 g/cm3. In reaction with water zinc gives a much bigger volume 

expansion – we call this effect “compression effect”. Another reason is that Zinc 

reacts so fast that you should slow it down with the adding of aluminium sometimes. 

 
 
 

Blitz Gold Bronze Pigments 

These pigments give a very bright gold effect with much fireness which is not 

or only very difficult reachable with other pigments. 

Gold bronze pigments are an alloy of Copper and Zinc as follows 

 Colour    Zinc   Copper 
 Copper   -   100 % 
 Pale Gold   10 %   90 % 
 Rich Pale Gold  20 %   80 % 
 Rich Gold   30 %   70 % 
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The market for gold bronze is limited, as many labels and toys have to be free 

of Copper. Gold bronze will be replaced more and more with tinted aluminium, which 

safes money and increases hiding power, but you can not get the same brightness 

as with gold bronze pigments. 

Unfortunately the exterior stability of gold bronze is limited. 

These charts show the difference of metal pigments: 
 1- Pigment thickness 
                2- Standard particle sizes 
                              3- Particle size distribution 
                                           
- Microscope picture  
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Blitz Aluminium – Cornflake form 

Blitz Metallic  - Metallic form 

Blitz Maxal  - Silverdollar form 

Blitz Splendal – VM-Pigments 
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FERROCEN A JEHO DERIVÁTY JAKO KATALYZÁTORY PRO SIKATIVACI 
ALKYDOVÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT 

 

FERROCENE AND ITS DERIVATIVES AS DRIER CATALYSTS FOR 
ALKYD-BASED COATINGS 

 
Vít Šťávaa, David Veselýa, Milan Erbenb, Petr Kalendaa 

aUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav polymerních 
materiálů, Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků, Česká republika 
bUniverzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra obecné a 
anorganické chemie, Česká republika 

 
Summary 

The increased demand for Co-free driers for alkyd based paints leads to 
the development of new drier systems. Some recent studies describe 
catalytic activity of various complexes based on manganese and organic 
amino compounds. In this paper we demonstrate that metallocene 
complexes based on ferrocene and its derivatives introduce another 
possibility how to replace Co-driers in air-drying coatings. 
Keywords: driers, ferrocene, cobalt, autoxidation. 

 
 
Úvod 

Alkydové pryskyřice jsou polyestery polyfunkčních alkoholů s polyfunkčními 

karboxylovými kyselinami, kde alespoň jedna složka je troj- nebo více funkční. Je-li 

při výrobě alkydových pryskyřic přítomna ještě jiná třetí složka, hovoříme o tzv. 

modifikovaných alkydech. Modifikující složkou bývají nejčastěji mastné kyseliny 

vysychavých, polovysychavých i nevysychavých olejů. Alkydové pryskyřice 

modifikované vysychavými a polovysychavými oleji  patří do skupiny oxidačně 

zasychajících pojiv. Jejich základní vlastností je samovolná reakce se vzdušným 

kyslíkem, která vede ke vzniku trojrozměrné polymerní struktury [1]. Nátěrové hmoty 

na této bázi tedy vytváří po aplikaci pevný film bez přídavku dalších tvrdidel. Reakce 

oxidačně zasychajícího pojiva se vzdušným kyslíkem se obecně nazývá 

autooxidace. Podmínkou pro její průběh je přítomnost kyslíku difundujícího 

nátěrovým filmem a existence dostatečného množství reaktivních míst v pojivovém 

systému. U alkydů jsou tato reaktivní místa dvojné vazby vnesené do jejich struktury 
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pomocí bočních řetězců nenasycených mastných kyselin. Vlastní autooxidační 

reakce probíhá na aktivované methylenové skupině, která je v α-poloze vůči dvojné 

vazbě nebo je lokalizována mezi dvěma dvojnými vazbami. Tvorba polymerní sítě 

probíhá přes stupeň hydroperoxidů, relativně stabilních oxidačních meziproduktů. 

Jejich rozpad na volné radikály, nezbytný pro další průběh reakce, probíhá za 

pokojové teploty jen velmi zvolna. To má za důsledek pomalé zasychání nátěrového 

filmu s malou výslednou tvrdostí. Rozpad hydroperoxidů je ovšem možno urychlit 

použitím vhodných katalyzátorů, tzv. sikativ [2]. Doba zasychání se tak výrazně zkrátí 

a proběhne v řádu několika hodin. 

Jako katalyzátory pro rozpad hydroperoxidů se používají organické soli 

přechodných kovů [3]. Kovový ion se účastní vlastních katalytických reakcí, 

aniontová část molekuly (nejčastěji kyselina 2-ethylhexanová, neodekanová nebo 

naftenové kyseliny) zajišťuje rozpuštění kovového mýdla v pojivovém systému. Dle 

aktivity kovového iontu při autooxidační reakci můžeme kovy (či z nich připravená 

sikativa) rozdělit na primární a sekundární. Primární sikativa jsou aktivní při rozpadu 

hydroperoxidů, případně urychlují i další kroky autooxidační reakce. Mohou též 

působit jako nosiče kyslíku a ovlivňovat tak jeho rozpustnost a difúzi nátěrovým 

filmem, účastnit se iniciačních reakcí mezi kyslíkem a aktivními místy v pojivu, apod. 

Mezi primární sikativa patří zejména kobalt, dále pak mangan, vanad a za vyšších 

teplot i cer a železo. Sekundární sikativa jsou sama o sobě neúčinná, avšak vykazují 

synergický efekt ve směsi se sikativy primárními. V takovýchto směsných systémech 

pak vylepšují např. zasychání nátěrového filmu v celé jeho tloušťce, zvyšují celkovou 

tvrdost a mechanickou odolnost nátěru, upravují reologické vlastnosti, atd. 

Nejznámější sekundární sikativa jsou zirkon, vápník, baryum, zinek, draslík nebo 

dříve také olovo. 

V posledních letech značně roste poptávka po produktech s nízkou toxicitou, 

což znevýhodňuje některá velmi účinná, avšak ekologicky nevhodná sikativa. 

V současné době se jedná především o sloučeniny kobaltu [4]. Určité řešení při 

hledání jejich alternativ přináší použití manganatých sikativ ve směsi s některými 

dusíkatými organickými sloučeninami, schopné tvorby komplexních sloučenin 

s kovovým iontem [5]. Tyto organické ligandy ovlivňují katalytickou aktivitu kovu 

změnou elektronové hustoty kovového iontu ve vzniklém komplexu a tím i jeho redox 

potenciál. Centrální atom manganu v takovýchto komplexech má pak vyšší účinnost 
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při katalytických autooxidačních reakcích. Jinou možností je využití synergického 

účinku mezi jednotlivými kovy a vytvořit tak vysoce účinný sikativační systém. 

Tato studie se zabývá možností sikativace oxidačně zasychajících pojiv 

pomocí ferrocenu a jeho derivátů. Ferrocen je organokovová sloučenina sendvičové 

struktury, v níž je centrální atom železa lokalizován mezi dvěma paralelně 

umístěnými cyklopentadienylovými kruhy. Redox potenciál železa je u této 

sloučeniny možno měnit zavedením různých substituentů na cyklopentadienylové 

kruhy komplexu a tím i měnit katalytické vlastnosti látky. Tuto závislost katalytických 

vlastností na typu substituentu potvrzují i první experimentální výsledky. 

Experimentální část 

Příprava zkušebních filmů 

Do 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. 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. 

Stanovení zasychání nátěrových hmot 

Při zkoušce se zjišťuje doba zasychání, která je nutná k dosažení určitého 

stupně zasychání. Jednotlivé stupně se zjišťují postupně od nejnižšího. Stanovení se 

provádí ve vzdálenosti nejméně 20 mm od okraje nátěru, každá zkouška se provádí 

vždy na jiném místě povrchu nátěru. 

Zasychání do stupně 1: na povrch nátěru, umístěného ve vodorovné poloze se 

nasype cca 0,5 g balotiny. Balotina se nasype na povrch nátěru na plochu o průměru 

20 mm tak, aby jednotlivé kuličky ležely v jedné vrstvě. Po 60 s se zkoušený nátěr 

nakloní asi o 20° a lehce se několikrát přetře štětcem. Vyhodnocení stupně 

zasychání do 1 stupně je dosaženo tím, jestliže všechny kuličky odpadnou, aniž by 

zanechaly stopy na povrchu nátěru. 

Zasychání do stupně 2: na povrch nátěru se lehce položí čtvereček 

cigaretového papíru. Na něj se přiloží pryžový kotouček, na jehož střed se umístí 

závaží o hmotnosti 20 g. Po 60 s se sejme závaží a pryžový kotouček. Zkušební 
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nátěr se nechá delší hranou volně spadnout z výše 30 mm na dřevěný povrch. 

Vyhodnocení zasychání do 2 stupně je dosaženo, jestliže čtvereček papíru při tomto 

dopadu odpadne. Čtvereček papíru je možné odstranit i jiným způsobem, 

nepoškozujícím povrch nátěru. 

Měření tvrdosti filmů na skle 

Růst tvrdosti filmů byl v časovém odstupu několika dnů sledován na kyvadle 

Persoz v průběhu 2 měsíců. 

Výsledky a diskuse 

Katalytická účinnost daných sikativačních systémů byla sledována měřením 

doby zasychání nátěrů do definovaných stupňů (viz experimentální část) a dále pak 

měřením tvrdosti filmů na skle. Jako pojivo byla použita alkydová pryskyřice 

modifikovaná lněným olejem, jejíž olejová délka činí 60,5 % (ChS Alkyd L 652 W 60). 

Množství sikativa dávkovaného k pryskyřici vycházelo z hodnot doporučených 

výrobcem a bylo stanoveno na 0,05 % kovu na sušinu pojiva. Zkoumané ferrocenové 

deriváty byly srovnávány s komerčními sikativy kobaltu (Borchers Co) a manganu 

(Borchers Dry VP 0246). Mangan je v tomto sikativu modifikován organickým 

aminem a organickými solemi vápníku a zinku. Z ferrocenových derivátů byly 

zkoumány 1,1’-dimethylferrocen;1,1’-dikarbomethoxyferrocen;1,1’-dibenzoylferrocen 

a acetylferrocen. 

V grafu 1 jsou znázorněny výsledky zkoušek zasychání nátěrových filmů 

sikativovaných sledovanými ferrocenovými deriváty a jejich srovnání s komerčními 

sikativy. Z naměřených hodnot je jasně patrná závislost sikativačních vlastností 

derivátů na typu substituentu na cyklopentadienovém kruhu. Jako účinné se jeví 

deriváty s elektronově akceptorovými substituenty. Samotný ferrocen je prakticky 

neúčinný, katalytická účinnost derivátu s elektronově donorovými substituenty (1,1’-

dimethylferrocen) je ještě nižší. Naopak nejlepší vlastnosti vykazuje acetylferrocen. 

Doba zasychání do stupně 1 je u tohoto derivátu srovnatelná s komerčními sikativy 

Co či Mn, do stupně 2 zasychá film sikativovaný acetylferrocenem dokonce 

podstatně rychleji než film sikativovaný manganatým sikativem. Velmi dobré 

katalytické vlastnosti projevil i 1,1’-dibenzoylferrocen. Doby zasychání jsou sice o 

něco pomalejší než v případě acetylferrocenu, avšak stále zůstávají na hodnotách 



 197

blízkých komerčním sikativům. 1,1’-dikarbomethoxyferrocen stojí svými katalytickými 

schopnostmi na hranici mezi systémy s vyšší a nižší účinností. 
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Graf 1. Doby zasychání nátěrových filmů do stupně 1 a 2. Filmy jsou sikativovány 
uvedenými ferrocenovými deriváty a srovnány s komerčními sikativy Co a Mn. 
 

Výsledky měření tvrdosti nátěrových filmů v závislosti na čase zobrazuje 

graf 2. Jelikož nejsou rozdíly u jednotlivých závislostí již tak patrné, jsou pro 

přehlednost uvedeny pouze závislosti pro 1,1’-dimethylferrocen a acetylferrocen, 

které jsou opět porovnány s komerčními sikativy Co a Mn. I v tomto případě má 

acetylferrocen lepší vlastnosti než 1,1’-dimethylferrocen. Hodnoty tvrdosti filmu 

sikativovaného acetylferrocenem jsou po celou dobu měření (2 měsíce) vyšší, 

přičemž hodnoty tvrdosti po 60 dnech měření se liší asi o 10 %. Růst tvrdosti 

nátěrového filmu s acetylferrocenem je zhruba stejný jako v případě komerčního 

manganatého sikativa. Nejvyšších hodnot tvrdosti bylo dosaženo u filmu 

sikativovaného kobaltnatým sikativem. 
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Graf 2. Závislost relativní tvrdosti filmů na čase. Filmy jsou sikativovány uvedenými 
ferrocenovými deriváty a jsou srovnány s komerčními sikativy Co a Mn. 

 

Závěr 

Ze sledovaných ferrocenových derivátů vykazují velmi dobré katalytické 

vlastnosti při sikativaci alkydového pojiva deriváty s elektronově akceptorovými 

substituenty na cyklopentadienylových kruzích komplexu. Nejlepších výsledků bylo 

dosaženo v případě acetylferrocenu, jehož katalytická účinnost je srovnatelná 

s komerčními sikativy Co či Mn. Sikativační schopnosti derivátů bez silně 

akceptorových substituentů jsou pak nižší. Sloučeniny, jež vykazovaly perspektivní 

sikativační vlastnosti, budou předmětem dalšího výzkumu. 
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Summary 
Curing of epoxy resins with tertiary amines and acceleration of curing with 
tertiary amines. Curing was observed with differential scanning calorimetry 
(DSC). Chemical resistance and mechanical properties by this way 
obtained materials. 
Key words: chemical resistance, hardener, accelerator, DSC, amine, 
mechanical property 

 
 
Úvod 

Epoxidové pryskyřice jsou základní monomery, které je nutné pro konkrétní 

aplikaci vytvrdit, tedy zesíťovat. Vytvrzovací reakci lze provést širokou škálou 

tvrdidel, čímž vznikají poměrně značně odlišné druhy polymeru [4]. Iontovou 

katalýzou vzniká homopolymer. Příkladem takového tvrdidla jsou Lewisovy kyseliny a 

báze a komplexní katalyzátory. Druhým a běžnějším druhem polymeru jsou 

alternující kopolymery vznikající vytvrzením pomocí např. aminů, karboxylových 

kyselin, anhydridů karboxylových kyselin, isokyanátů, resp. polysulfidů. 

U některých tvrdidel však probíhají oba typy reakcí současně. Takovým 

případem jsou pomaleji vytvrzující aminy. Terciální aminy vznikají z aminů primárních 

a sekundárních v průběhu vytvrzování. Terciální aminy katalyzují aniontovou 

polymeraci. Rychlost aniontové polymerace je ale výrazně nižší než u běžných 

alifatických aminů a významněji probíhá až při vyšších teplotách. Proto se uvedené 

konkurenční reakce významněji projevují u aminů aromatických, jejichž rychlost 

vytvrzování je výrazně nižší. 

Základní vytvrzovací reakcí epoxidových pryskyřic s polyaminy je reakce 

epoxidové skupiny a aminovou, tedy polyadice. Podle počtu aktivních vodíků reaguje 
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příslušný amin s příslušným počtem epoxidových skupin [5]. Reakce má iontový 

charakter – tvrdidla, nezávisle na jejich povaze (tj. aminy, anhydridy, kyseliny apod.) 

mají volný elektronový pár a jsou tedy donory nukleofilního charakteru, zatímco 

epoxidová skupina elektronový pár přijímá za vzniku vazby mezi primárním uhlíkem 

a aminickým dusíkem. 

Základní vytvrzovací reakce epoxidové pryskyřice s aminickým tvrdidlem má 

schéma popsané reakcemi ( 1 ) a ( 2 ): 

R O
O

+ H2N R1 R O

OH

NHR1

   ( 1 ) 

R O

OH

N R1 O

OH

RR O

OH

NHR1 + R O
O

  ( 2 ) 

Byly popsány i vedlejší reakce epoxidové skupiny a vzniklé skupiny 

hydroxylové [6,7]. Při reakci za normální teploty s reaktivními alifatickými a 

cykloalifatickými aminy lze tuto vedlejší reakci prakticky zanedbat. Při použití méně 

reaktivních aminů a tedy při vytvrzování při vyšší teplotě začíná tato reakce nabývat 

na důležitosti: 
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 Druhou vedlejší reakcí je oligomerizace epoxidového kruhu v přítomnosti 

terciálních aminů [8-10]. Produkty této reakce přestavuje obr. 4 
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Z toho vyplývá, že zdaleka ne pro všechny vytvrzovací reakce je 

stechiometrický poměr epoxidových a aminických skupin ten nejsprávnější. Při 

vytvrzování anhydridy se s podobnými vedlejšími reakcemi počítá zcela samozřejmě 

a správný mísící poměr je stanovován empiricky. Při vytvrzování aminy se většinou 

bere jako správný mísící poměr právě stechiometrický. 

 

Dimethylaminopropylamin (DMAPA)  

 
 Jako základní terciální amin byl použit DMAPA. Důvodem k použití tohoto 

aminu je především jeho poměrně výrazný urychlující účinek s polyoxoalkylenpoly-

aminy (dále POAPA) [1-3], kdy se zároveň se svojí primární aminickou skupinou 

účastní běžné vytvrzovací reakce a zabudovává se tak do polymerní sítě.  

 

 
Obr. 5. Dynamický scan na DCS (1°C/min.) LER-A + : POAPA = peak při 86,919°C, 

DMAPA = peak při 79,657°C. 

 

Rychlost vytvrzování epoxidových pryskyřic s POAPA probíhá srovnatelnou 

rychlostí jako aniontová polymerace epoxidů katalyzovaná DMAPA. To bylo ověřeno 

měřením průběhu vytvrzování pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC). 

Z obr. 5 je patrné, že polyadiční reakce POAPA začíná dříve, ale maximum rychlosti 

je při vyšší teplotě než u aniontová polymerace. Při měření DSC se maximální 

rychlost reakce projeví jako maximum uvolňované energie; dynamický sken 

znamená konstantní růst teploty. Reakce se tak v krátkém čase dostane do prakticky 

NH3C
H3C

NH2
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úplné konverze oproti isotermickému uspořádání experimentu. Tento experiment byl 

potvrzen i při měření při laboratorní teplotě, kdy byl titračně sledován úbytek 

epoxidových skupin [3]. Z poměrů rychlostí obou reakcí vyplývá, že při vytvrzování 

směsí POAPA a DMAPA vznikají „tři druhy polymeru“ (v uvozovkách, protože tyto 3 

polymery jsou vzájemně prospojované ve společné polymerní síti):  

• alternující kopolymer DGEBA + POAPA 

• alternující kopolymer DGEBA + DMAPA 

• homopolymer DGEBA vzniklý polymerací katalyzovanou DMAPA 

Z toho vyplývá, že při urychlování POAPA pomocí DMAPA je vhodné pro získání 

maximální konverze epoxidových skupin a tím i maximální hustotu polymerní sítě 

dávkování katalyzátoru snížit. Takovéto teorie ovšem nemusí mít vždy praktické 

uplatnění, protože maximální hustota polymerní sítě ne vždy znamená maximální 

užitné vlastnosti. Proto bylo uvedené tvrzení následně podloženo měřením reálných 

vlastností vytvrzené hmoty. A to především chemických odolností a mechanických 

parametrů.  

Chemické odolnosti 

Chemické odolnosti byly sledovány metodou nasákavosti vytvrzených tělísek 

dlouhodobě ponořených do příslušných médií. Tělíska měla tvar kvádru o stranách 2 

cm a tloušťce 7 mm s jedním volně vytvrzeným povrchem. Ostatní povrchy byly ve 

styku s formou, resp. v řezu. Sledování tělísek bylo provedeno po jednom, sedmi, 

šedesáti a sto osmdesáti dnech.  Tvrdost byla měřena ve stupnici Shore D na volně 

vytvrzeném povrchu. Pokud v grafech chybí příslušný sloupec, znamená to nulovou 

změnu hmotnosti, resp. tvrdosti daného materiálu v daném činidle. 

Bylo provedeno porovnání chemických odolností epoxidové pryskyřice 

vytvrzené jednak čistým POAPA a jednak směsí POAPA s DMAPA. S čistým POAPA 

byl mísící poměr stechiometrický, se směsí POAPA s DMAPA byl poměr také 

stechiometrický a dále 93 % a 85 % stechiometrického množství směsi tvrdidel 

(počítalo se i s aktivními vodíky DMAPA). Doby expozice jsou u každého 

sledovaného média záměrně vybírány různé z důvodu lepšího porovnání výsledků – 

u agresivnějších činidel došlo u některých tělísek po delší expozici k destrukci, 

naopak u kratších expozic v méně agresivních činidlech jsou rozdíly mezi systémy 

malé. 
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Obr 6.  Porovnání chemických odolností DGEBA s POAPA urychleným DMAPA 

v různých mísících poměrech – nasákavost. 
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Obr 7. Porovnání chemických odolností DGEBA s POAPA urychleným DMAPA 

v různých mísících poměrech – změna tvrdosti Shore D. 

 

Z obr. 6 je patrné, že chemické odolnosti ve všech sledovaných médiích vykazují 

stejný trend, tj. se snižujícím se mísícím poměrem, tj. s poddávkováním tvrdidla roste 
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chemická odolnost (tedy klesá nasákavost) a nejlepší chemickou odolnost vykazuje 

systém vytvrzený POAPA, s výjimkou agresivních rozpouštědel, kde obecně jsou 

POAPA méně vhodná tvrdidla. Podobný trend vykazuje i sledování povrchové 

tvrdosti Shore D měřené spolu s vážením tělísek po expozici v daném činidle. V obr. 

7 byly zvoleny stejné doby expozice pro každé médium jako v obr. 6. DMAPA při 

stechiometrickém dávkování chemické odolnosti zhoršuje poměrně výrazně. Hlavní 

příčinou je nízká vytvrzovací rychlost POAPA. V analogické studii [2] kdy byl DMAPA 

urychlován isoforondiamin se zhoršení odolností neprojevilo tak dramaticky. Celé 

toto měření bylo cíleno jako modelová studie pro reálný systém pro použití ve 

stavebnictví, proto byla tělíska vytvrzována za laboratorní teploty po dobu 14-ti dnů. 

Dalším krokem bylo měření chemických odolností systémů vytvrzených pouze 

DMAPA. Toto měření bylo provedeno pro porovnání chemických odolností 

kopolymeru DGEBA a DMAPA a homopolymeru vzniklého aniontovou polymerací. 

Vzhledem k tomu, že obě reakce probíhají současně a u aniontové polymerace je 

střední molekulová hmotnost (resp. stupeň zesíťování) závislá na koncentraci 

katalyzátoru, bylo toto měření prováděno pro několik různých mísících poměrů. Mimo 

jiného chemického složení uvedených dvou polymerů, tedy jiných druhů vazeb mezi 

jednotlivými monomery, jsou oba polymery velmi výrazně odlišné i svým fyzikálním 

charakterem. DMAPA má dva aktivní vodíky, DGEBA má dvě epoxidové skupiny. 

Jak je patrné z rovnic (1) a (2), vždy jedna epoxidová skupina reaguje s jedním 

aktivním vodíkem. Reakce DGEBA s DMAPA je tedy reakce dvou dvoufunkčních 

monomerů, při které vzniká lineární polymer. Stupeň zesíťování je velmi nízký a 

ovlivněný vedlejšími reakcemi: reakcí hydroxylové skupiny (rovnice 3) a aniontovou 

polymerací. Při aniontové polymeraci představuje každá epoxidová skupina 

dvoufunkční monomer, takže DGEBA je čtyř-funkční monomer. Síťová hustota 

produktu této reakce je tedy velmi vysoká. 

Samotný DMAPA jakožto alifatický amin je výrazně reaktivnější než POAPA a 

je-li dávkován stechiometricky, tak je polyadiční reakce výrazně preferována oproti 

aniontové polymeraci. Se snižujícím se mísícím poměrem se na určitý podíl 

epoxidových skupin nedostává aktivních aminických vodíků a tím mají možnost 

reagovat aniontovou polymerací a zvyšovat tak hustotu polymerní sítě.  
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Obr 8. Porovnání chemických odolností DGEBA s různým dávkováním DMAPA, 

vytvrzováno při laboratorní teplotě – nasákavost. 
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Obr 9.  Porovnání chemických odolností DGEBA s různým dávkováním DMAPA, 

vytvrzováno při laboratorní teplotě – změna tvrdosti Shore D. 
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Obr 10. Porovnání chemických odolností DGEBA s různým dávkováním DMAPA, 
vytvrzováno 2 h při 150°C – nasákavost. 
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Obr 11. Porovnání chemických odolností DGEBA s různým dávkováním DMAPA, 

vytvrzováno 2 h při 150°C – změna tvrdosti Shore D. 

 

Aniontová polymerace probíhá pomaleji a obecně se s ní jakožto vytvrzovací reakcí 

počítá především pro vytvrzování za zvýšené teploty. Proto byly chemické odolnosti 
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měřeny jak u vzorků vytvrzených při laboratorní teplotě, tak u vzorků dotvrzených 2 h 

při 150°C. 

• Chemická odolnost je závislá na dvou důležitých faktorech. Jednak je to stabilita 

chemických vazeb polymeru vůči působení testovaného činidla. Epoxidové 

pryskyřice vytvrzené aminy obsahují v řetězci mimo vazeb C-C vazby etherické 

(C-O-C) a vazby C-N-C, které jsou vůči působení testovaných činidel za 

normálních podmínek stabilní. Aniontovou polymerací vytvrzené epoxidy se 

omezují pouze na vazby C-C a vazby etherické. Druhým faktorem ovlivňujícím 

chemické odolnosti je hustota polymerní sítě spolu s její rigiditou. Tím je ovlivněna 

možnost průniku činidla do tuhé matrice polymeru.  

• Obrázky 8 až 11 toto v podstatě potvrzují. Nejhorší chemickou odolnost má 

systém vytvrzený stechiometrickým poměrem. Se snižováním dávkování tvrdidla 

se chemická odolnost zlepšuje a ve většině činidel je nejlepší právě při 

katalytickém dávkování tvrdidla 100+2,3. Při nižším dávkování (100+1,2) nebylo 

možné testování provést, protože systém dostatečně neztvrdl, dolepoval a byl 

extrémně křehký. Dotvrzování u stechiometricky vytvrzovaných systémů nemělo 

velký význam. Zato dotvrzením katalytického systému vedlo k odolnostem 

excelentním, výrazně lepším než poskytuje např. tvrdidlo P11 (diethylentriamin). 

Při dalším snižování dávkování (tj. poměr 100+1,2) již opět došlo ke zhoršení 

odolností, především u rozpouštědel. Tak malé množství katalyzátoru již 

nedosáhlo za uvedených podmínek vytvrzování dostatečné konverze. 

• Při zkoušení jak malé množství DMAPA je schopné DGEBA vytvrdit byl použit 

mísící poměr 100+0,16. Při teplotě 37°C viskozita systému během týdne vzrostla 

zhruba na stonásobek, během dvou měsíců byl systém stále plastický a dolepoval. 

Viskozita byla řádově tisíce Pa.s. Hlavní závěr z toho pokusu je, že i velmi malé 

množství DMAPA (obecně terciálních aminů) může znehodnotit velké množství 

pryskyřice.   

Mechanické parametry 

Mechanické parametry které byly sledovány: pevnost v tahu, ohybu a tlaku, 

deformace při přetržení (tažnost) a rázová houževnatost. Mechanické parametry jsou 

hustotou polymerní sítě ovlivňovány poněkud jiným způsobem než chemické 
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odolnosti. Především vyšší hustota sítě většinou přináší vyšší tuhost materiálu na 

úkor pružnosti.  

Pro porovnání vlivu katalyzátoru aniontové polymerace byly proměřeny 

mechanické parametry i u DGEBA vytvrzeného dalšími dvě terciálními aminy: 

trisdimetylaminofenolem (DMP 30) a pentamethylendipropylentriaminem (PMDPTA). 

Tyto dva katalyzátory se od DMAPA výrazně liší tím, že nemají aktivní aminický 

vodík, takže i při vyšším dávkování nemohou reagovat polyadičně. 
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Obr 12. Mechanické parametry DGEBA vytvrzeného aniontovou polymerací 

katalyzovanou uvedenými terciálními aminy, dotvrzení 2 h při 150°C po 24 h 

vytvrzování při 23°C.  

 
Z obr. 12 je patrné, že poměrně velký vliv má druh použitého katalyzátoru na 

pevnost v ohybu. Naopak na pevnost v tlaku a tažnost druh katalyzátoru vliv nemá. 

Nižší dávkování katalyzátoru má pozitivní vliv na houževnatost materiálu. 

Nedotvrzené systémy nebyly porovnávány, protože systémy katalyzované DMP 30 a 

PMDPTA nebyly vytvrzeny ani během 48 h.   

Druhá série měla porovnat vliv na mechanické parametry množství DMAPA a 

podmínky vytvrzování – obr. 13. Velmi dobré mechanické parametry má systém 

s mísícím poměrem 100+18,8, tedy vytvrzovaný polyadiční reakcí. Nízká hustota 

polymerní sítě umožňuje velkou houževnatost materiálu. Bohužel se nepodařilo odlít 

tělíska na tahové zkoušky (příliš nízká viskozita po namíchání, vytékalo z formy). 
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Naopak evidentně nedotvrzený, velmi křehký zůstal systém s mísícím poměrem 

100+2,3, tedy katalytickým množstvím. Díky tomu se nepodařilo připravit tělíska na 

tlakovou zkoušku. Dotvrzené systémy byly komentovány u obrázku 12.  
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Obr 13. Mechanické parametry DGEBA vytvrzeného DMAPA v různých poměrech a 

za různých podmínek vytvrzování: 14 dní při 23°C, resp. dotvrz. – 2 h při 150°C. 
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Obr 14. Mechanické parametry DGEBA vytvrzeného POAPA urychleným DMAPA 

v různých mísících poměrech. Vytvrzení 14 dní při 23°C.. 

 
Poslední porovnávací sérií byly mechanické parametry DGEBA pomocí 

POAPA při urychlování DMAPA v různých mísících poměrech (obr. 14). Stejně jako u 

chemických odolností vytvrzování bylo provedeno pouze při laboratorní teplotě. 

Hodnoty mechanických parametrů nevykazují žádný výrazný trend. To samo o sobě 

svědčí o faktu, že vytvrzování skutečně probíhá i jiným než polyadičním 
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mechanizmem, protože poddávkování běžného aminického tvrdidla o 30 % se na 

mechanických parametrech projeví výrazně, a to především poklesem pevností a 

růstem tažnosti. 
 
Tato práce navazuje na přednášky z minulých dvou ročníků KNH [1-3]. 
 
Seznam zkratek  
DGEBA  diglycidylether bisfenolu A (hl. zástupce epoxidové pryskyřice) 
DMAPA  dimethylaminopropylamin 
DMP 30 trisdimethylaminofenol 
PMDPTA pentamethylendipropylentriamin 
POAPA  polyoxoalkylenpolyamin 
 
Závěr 

Při používání DMAPA jako urychlovače polyaminů pro vytvrzování 

epoxidových pryskyřic je nutné mít na zřeteli jeho vysokou katalytickou účinnost pro 

aniontovou polymeraci. Poměr obou konkurenčních reakcí bude záležet na každém 

konkrétním systému, a proto je potřeba hledat vhodný mísící poměr empiricky na 

základě požadovaných vlastností při uvedených podmínkách vytvrzování. Lze 

předpokládat, že vhodný mísící poměr bude mezi 50 až 100 % poměru 

stechiometrického. Je nutné upozornit, že všechny výše uvedené závěry, především 

o lepší chemické odolnosti při sníženém dávkováním tvrdidla platí pouze pro 

DMAPA, který je specifický právě obsahem jak aktivních vodíků, tak terciálního 

aminu. Při poddávkování obvyklých tvrdidel samozřejmě dojde ke zhoršení 

chemických odolností. 
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NOVEL ACRYLIC BLOCK COPOLYMER PIGMENT DISPERSANTS FOR 
WATER-BASED COATINGS 

Advances in polymer chemistry translated to high efficient additives 
 

NOVÉ DISPERGÁTORY PIGMENTŮ NA BÁZI BLOKOVANÝCH 
KOPOLYMERŮ PRO VODOUŘEDITELNÉ NÁTĚROVÉ HMOTY 

Pokrok v polymerní chemii ve vysoce účinných aditivech 
 
Clemens Auschra1, Frank Pirrung1, Peter Harbers2, Lothar Engelbrecht2, Marcel van 
der Sluis2, Manfred Jorna2  
1Ciba Specialty Chemicals, Segment Coating Effects, CH-4002 Basel, Switzerland    

2) NL-8440 AN Heerenveen, Netherlands 
 

Summary 
Modern novel polyacrylate pigment dispersants offer highly efficient 
solutions for the production of water-based pigment concentrates for high-
end coating applications. The optimized polyacrylate block copolymer 
structure is achieved by the relatively new technology of Controlled Free 
Radical Polymerization (CFRP), which has only recently been introduced 
to industrial manufacturing. Specificly designed water-soluble block 
copolymers offer a higher efficiency and wider compatibility when 
compared to dispersants made by traditional polymer technology. The 
advantages of this new class of water-based polyacrylate dispersants can 
be demonstrated in terms of rheology and coloristics. 

 
 
Introduction 

The pigment dispersion process and selection of efficient dispersant additives 

continues to be a key challenge for the future development of environmentally 

friendly water-based coatings, specifically for the development of high–end coatings 

systems like: Automotive and OEM coatings[1]. The optical quality of the final coating 

critically depends on reproducible coloration by making use of pigment concentrates. 

Specific, non-polar organic pigments require well-selected dispersants to achieve the 

best wetting, dispersing and stabilizing properties in water-based systems, moreover 

the dispersant must be compatible with the resin system and other components in 

the paint formulation, otherwise flocculation of the pigments will occur[2]. Good 

compatibility with different resin systems and other dispersants guarantees a broad 
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applicability for the dispersant in many coatings systems as well as mixtures with 

other pigment concentrates.  

Compared to low molecular weight surfactants, polymeric pigment dispersants have 

gained a more practical importance in paint formulation due to the fact that their high 

molecular weight structure offers a better stabilization effect for pigment particles. 

This improved stabilization is realized by the strong adsorption of the polymer on the 

surface of the pigment particle in conjunction with the steric hindrance of the solvent 

compatible polymer chain. Particularly in water-based systems it is possible to create 

an additional electrostatic stabilizing effect by incorporating anionic charges on the 

dispersant polymer. 

Controlled Free Radical Polymerization (CFRP) technology offers new possibilities 

for optimizing the polymer structures. This hold especially true for well defined 

polyacrylate block copolymers, which cannot be synthesized by conventional radical 

polymerization technology[3]. The advantages of CFRP-based dispersants will be 

demonstrated using the example of a block copolymer with a steric hindrance 

mechanism and the performance will be compared to conventional dispersant 

structures. 

Dispersant structure determines the stabilizing mechanism 

The polymer architecture and monomer building blocks selected will determine 

the efficiency of the dispersant, because the adsorption capability as well as the 

steric and electrosteric hindrance are controlled and set by this [4,5]. Simple 

polyelectrolyte dispersants like polyacrylic acid work by a non-specific adsorption 

mechanism. The adsorbed anionic polymer provides an electrostatic repulsion by 

building up a diffuse double layer. The stabilizing mechanism is primarily electrostatic 

repulsion (figure 1A). This mechanism is mainly effective with inorganic pigments, 

because non structured polyelectrolyte dispersants can only adsorb well on polar 

pigment surfaces. The most effective products for non-polar organic pigments are 

structured copolymers like e.g. block, or comb copolymers, because they are able to 

give a stronger adsorption due to a topologically ordered adsorption situation[6]. They 

contain well defined anchor blocks and long polymer sequences that will create steric 

hindrance when they are well solved in the media (figure 1B and 1C). On the other 

hand, simple statistical (conventional radical) copolymers are less favored because 
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anchoring and steric hindrance are usually weaker and therefore the stabilization is 

less good (figure 1D). By the incorporation of anionic groups e.g. derived from acid 

groups, the steric stabilization can be complemented with an electrostatic 

stabilization. This leads to dispersants with an “electrosteric” stabilization 

mechanism[7]. Depending on the positioning of anionic groups and the polymer 

architecture, the chemist has many options to create the best electrosteric hindrance 

polymer (figures 1E till 1G). 

 

 
Figure 1. Structure and working mechanism of water-based dispersants. 
 

Dispersants which work by electrosteric stabilization are theoretically superior, 

because they offer the combined working mechanism. However, in practice such 

polyelectrolyte based dispersants can show compatibility issues with other 

components in a coatings formulation e.g. resins. Electrostatic dispersants with a too 

strong salt character can also create problems with moisture, humidity and corrosion 

resistance in the final cured paint film. Due to the expected broader compatibility, in 

this study we focused on block copolymer dispersants with steric stabilization 

mechanism of the type shown in figure 1B. 
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Dispersant polymers 

Polyacrylate block copolymers were made through nitroxyl-controlled free 

radical polymerization technology (NOR-technology). The broad variety of the 

chemistry of Nitroxyl-polymerization regulators[8,9,10] and their use in the manufacture 

of paint additives has been already described in other communications [11,12,13] . The 

mechanism of the controlled polymerization is based on the thermal reversible 

activation of the growing polymer chain by stable nitroxyl radicals. By sequential 

polymerization, well defined amphilic block copolymers can be made by using 

different monomers (figure 2). The broad availability of different polar and functional 

acrylate and vinylmonomers opens many possibilities for building AB-block 

copolymers (figure 3). To build the stabilizing blocks, polar monomers or monomer 

mixes should be used to achieve good water solubility. The right choice of monomer 

mix is also important to secure a wide compatibility in different resin systems. By 

incorporation of acid groups the electrosteric block copolymers (as described in 

figure 1E) are possible. The pigment affinic anchor block can be built-up from non-

polar monomers with aromatic groups and amine functional groups. These groups 

demonstrate good adsorption on organic pigments[14] . Based on the monomers in 

figure 3, many AB-block copolymers were synthesized and in several block 

copolymers very good results could be achieved in the application of water-based 

pigment concentrates. Representative for the class of block copolymers with steric 

stabilization mechanism, the product BC-1 will be compared with application tests 

against conventional dispersants  C-1 to –C-3. BC-1 has been selected due to the 

fact that it has a wide compatibility in different paint systems and good adsorption on 

organic pigments.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Synthesis of block copolymers by making use of NOR controlled radical 
polymerization. 
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The reference products C-1 toC-3 are well known benchmark products for stabilizing 
organic pigments in high-end paint systems. 
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Figure 3. Building blocks for synthesizing water-based block copolymer dispersants. 
 
Characteristic data of the block copolymer BC-1 as well as the references C-1 to C-3 

are listed in table 1. The block copolymer BC-1 and the polyacrylate C-1 (comb 

polymer) contain amine anchoring groups. Both polymers function according to the 

steric hindrance principle and are more or less the same in monomer chemistry and 

amine value. The references C-2 and C-3 are graft copolymers  based on styrene 

maleic acid anhydride copolymers. The electrostatic nature of the graft copolymer C-

2 is higher compared to C-3, as can be seen from the higher acid value. 

 

Table 1. Characteristic data of the tested dispersants; *) relative molecular weight 
determined via GPC; PD = polydisperzity. 

 

P ro d u ct
%  

so lid s  
in  w a te r

chem ica l
 d escrip tio n S tab iliza tio n M n M w P D

am in e  N o  
[m g  

K O H /g  
p o lym er]

ac id  N o  
[m g  

K O H /g  
p o lym er]

B C -1 50% p o lyacryla te  b lo ck  co p o lym er
(C FR P ) ste ric 11500 17200 1 .50 40 0

C -1 50% p o lyacryla te  co m b  co p o lym er
(co n v. p o lym eriza tio n ) s te ric 8900 14300 1 .61 54 0

C -2 40% g ra ft c o p o lym er ba s e d  o n  s tyre n e -m a le ic  
an hyd rid e  co p o lym er e lec tro ste ric 3700 7100 1 .91 19 51

C -3 40% g ra ft c o p o lym er ba s e d  o n  s tyre n e -m a le ic  
an hyd rid e  co p o lym er e lec tro ste ric 2700 12200 4 .52 13 25
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The molecular weights and polydispersities shown in table 1 are measured via GPC 

by analyzing the main peak, and reflect relative molecular weights by calibration with 

PMMA standards. A better comparison between the polymers is given in a total 

overview of the GPC in an elution diagram, where the low molecular weight fractions 

can also be seen (figure 4.) The block copolymer BC-1 shows (in comparison with 

the references) a very homogeneous molecular weight distribution. As expected, the 

conventional comb and graft copolymers do contain significant low molecular weight 

fractions aside from the main peak. The very well defined synthesis of block polymer 

BC-1 has the advantage that  unwanted volatile organic impurities like e.g. residual 

monomers or solvents can be avoided. BC-1 complies with the criteria of being 

complete VOC-free according to the ISO 11890-2 standard. 
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Figure 4. GPC analyses of the tested products. 
 
Application tests in pigment concentrates 

In testing the efficiency of the dispersants, Resin Free Pigment Concentrates 

(RFPC) have been made in comparative test series. The dispersing was done with 
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glass beads as grinding media for 4 hours in a Skandex dispersing equipment (DIN 

53238-13). Table 2 shows the basic formulations as well as the characteristic data of 

the used pigments. The final pigment pastes were characterized by rheology 

measurements at 23°C with a cone and plate rheometer (Paar Physika UDS 200) 

and tested in different automotive and industrial paint systems. Representative for all 

systems, the results will be shown in a car refinish system. Full shades were made in 

the resin Autowave AW 665 and the white reduction were done with the white base 

paint Autowave AW 98. 

 
Table 2. Basic formulations of Resin Free Pigment Concentrates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rheology as an instrument in selecting the best dispersant- e.g. Carbon black 
pigment 

Studying the rheology behavior of a pigment concentrate is a very powerful 

tool to characterize the interaction between the pigment particles and dispersant. In 

particular with very fine pigment like e.g. carbon black the interaction of the pigment 

particles amongst each other causes very high viscosities and pseudoplastic flow 

behavior. At low levels of dispersant this interaction can not been reduced and will 

result in very high viscosities of the concentrates (figure 5). With FW 200 using e.g. 

the dispersants C-1 and C_3, only at relatively high dosage levels of dispersant, 

starting at about 50% w/w active on pigment, is it possible to create a significant 

improvement to the flow behavior of the pigment paste. In the case of  C-2, even at 

higher dosage levels, the rheology cannot be improved. In comparison to all 

references, the  block copolymer BC-1 shows already at 40% w/w addition levels 

Black Blue Violet Red
Color index PBk 7 PB 15:3 PV 19 PR 177

Pigment Type Pigment black  HCC Phthalocyanine Blue Quinacridon Amino anthrachinon
Specific surface area BET (m2/g) ca. 250 57 64 62

Pigment concentrate:
Water 63.60 42.60 60.00 50.60

Dispersant (50% solid) 16.00 11.00 9.60 14.00
Carbon black FW200 20.00

Irgalite Blue PG 46.00
Cinquasia Violet R RT-101-D 30.00

Cromophtal Red A2B 35.00
Defoamer EFKA 2550 0.30 0.30 0.30 0.30

Biocide 0.10 0.10 0.10 0.10
Total 100.00 100.00 100.00 100.00

Active dispersant on pigment 40% 12% 16% 20%
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very good results and at levels of 50 - 60%, good flow is achieved even at low shear 

rates. 

Figure 5. Rheology of pigment concentrates with 20% carbon black FW 200 and 
variable amounts of dispersant levels (W/W % dispersant on pigment). 
 
The performance level of the different dispersants can best be judged if the 

viscosities generated by different levels of dispersant are compared at medium shear 

rates e.g. 10 s-1 (figure 6). The minimum in this “response curve” is usually a good 

first indication for the required optimum level of dispersant. In practice this “optimum” 
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or “dispersant demand” often correlates well with the coloristic properties of the final 

coating. The comparative viscosity data in figure 6 again shows the high efficiency of 

the block copolymer BC-1 compared to the references. Already at 40% addition level 

good pigment stability is achieved. 
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Figure 6. Performance of different dispersants in pigment concentrates with 20% 
carbon black FW 200.  
 
The rheology data of the pigment concentrates show a good correlation with the 

stabilization of the pigment in the coating. The block copolymer BC-1 gave already at 

addition levels of 40% stable high gloss values in the full shade let down paints 

(figure 7). High gloss values show that also in the cured dry coating film, the 

pigments are stabilized. At too low addition levels or in case of less efficient 

dispersants, flocculation of the pigments can occur, that will cause scattering and 

therefore result in low gloss levels. As expected, the formulations with high gloss 

levels also  showed good  transparency. 
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Figure 7. Development of gloss with Carbon Black in relation to the level of 
dispersant (w/w % on pigment); Gloss in full shade P/B = 0.075. 
 
Rheology and color development – e.g. Phthalocyanine blue 

Also with Phthalocyanine blue pigments the block copolymer BC-1 

demonstrates a better rheology behavior (figure 8). At levels of 12% dispersant, the 

optimum flow behavior of the concentrate is achieved, with a significantly lower 

viscosity when compared to the references. 
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Figure 8. Performance of different dispersants in pigment concentrates with 46% 
Irgalite Blue PG.  
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At optimum dosage levels of the block copolymer dispersants (12% on blue pigment) 

clear advantages can be realized in the development of color strength. Figure 9 

shows the relative color strength in a white reduction. In comparison to the 

references, the block copolymer BC-1 shows a 15% stronger color development. 

Additional rub-out tests of this formulation gave very low Delta E values between the 

rubbed section and the non rubbed section. This demonstrates that the achieved 

strong color development of the pigment with the block copolymer BC-1 is a real 

effect created by better dispersing of the pigment and not an apparent effect caused 

by flooding of the pigment to the surface. The advantage of this rheology behavior is 

that it enables increased efficiency in the production of pigment concentrates by 

allowing higher pigment loads in the millbase. To realize such advantages, it is 

important to use the optimum dispersant level. Too low dosage levels or too high 

dosage levels of dispersant can lead to disadvantages in both rheology and coloristic 

properties. The optimum level of dispersant required for each pigment can be 

determined by rheological testing of the millbase with a dispersant concentration 

series. (See figure 8). 

Similar advantages for dispersant BC-1 in the area of color strength development of 

organic pigments have been found in other paint systems e.g. water-based 

decorative coatings based on acrylate binders. 
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Figure 9. Color development of the pigment concentrates with Irgalite Blue PG in a 
white base paint. Ratio organic pigment : TiO2 = 1:10. 
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Test results with other organic pigments: Violet and Red 

The block copolymer BC-1 demonstrates very high efficiency with many 

organic pigments, due to its specific chemistry i.e. the pigment affinic anchoring 

groups which allow very good adsorption to nonpolar surfaces and therefore “fits” 

well to many organic pigments. 

Two more examples with high-end organic pigments demonstrate this. 

Figure 10 shows the viscosities of the pigment concentrates made from a transparent 

Quinacridone pigment in combination with different dispersants. The dispersant BC-1 

again demonstrates a better viscosity profile compared to the references. Already at 

18% BC-1 a free-flowing concentrate is achieved, with excellent properties in the final 

paint application with respect to transparency and gloss in full shades as well as in 

color development. 

Also in case of the Aminoanthraquinone red pigment, BC-1 provided the best results 

in flow behavior of the concentrate (figure 11). Already at 15% addition level  the 

optimum rheology is achieved, in line with good transparency and good color 

development. Based on the very low millbase viscosities,  in this example the 

pigment level could easily be increased in the grind. 

The improved efficiency of the block copolymer dispersant BC-1 in comparison with 

the references was also found with other organic pigments. 
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Figure 10. Performance of different dispersants in pigment concentrates with 30% 
Cinquasia Violet R RT-101-D. 
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Figure 11. Performance of different dispersants in pigment concentrates with 35% 
Cromophtal Red A2B. 
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Summary and outlook 

Polyacrylate block copolymers have only recently become commercially 

available through the introduction of controlled radical polymerization on an industrial 

scale. Since the introduction of the first products for solvent-based systems, the 

technology has been further developed and has opened the route to water soluble 

polymers with very well defined structures. The new  block copolymer BC-1, which 

works by steric stabilization, offers especially with many organic pigments, significant 

advantages concerning the rheology of pigment concentrates and in pigment 

stabilization. Based on their wide compatibility with different paint systems, BC-1 

demonstrates a broad applicability. It offers advantages for the  technical optimization 

of  pigment concentrates and also for the rationalization of water-based color 

concentrates. 

The technology of controlled polymerization enables many options for, in 

particular, water-based dispersants. By having better control of polymer architecture 

it is possible to improve the efficiency of electrostatic, steric as well as electrosteric 

dispersants. Several new developments with very interesting application properties 

are in the pipe-line. Block copolymers of the electrosteric type are for example very 

efficient for transparent inorganic pigments. 

Aside from the field of pigment dispersants, it can be expected that in future 

water-based functional polymers made by controlled polymerization, also will find use 

in other application areas. 
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ENZYMOVÉ KATALYZÁTORY V POLYMERNÍ CHEMII 
 

ENZYME CATALYSTS IN POLYMER CHEMISTRY 
 
Tomáš Vlček 

SYNPO, a.s., Česká republika 
 

Summary 
Lipase types of enzymes are becoming a new class of catalysts applicable 
in polymer chemistry. They can efficiently catalyze polycondensation, 
(trans)esterification, “ring-opening”, and oxidation reactions. Therefore, 
they are highly perspective namely in production of polyester resins, alkyd 
resins, polyamides, and epoxidized oils. Lipases are regarded as 
environmentally friendly catalysts that improve efficiency and selectivity of 
chemical reactions, and compared to conventional catalysts significantly 
lower energy demands of polymers production.  
Key words: Enzyme, lipase, catalyst, polycondensation, 
transesterification, epoxidation, alkyd, polyester, epoxidized oil, vegetable 
oil 

 
 

Úvod 

Enzymy patří do skupiny tzv. „biokatalyzátorů“, které vynikají především 

schopností velmi účinně a vysoce selektivně katalyzovat chemické procesy, dále 

výrazně snižovat hodnoty aktivačních energií reakcí a tak potlačovat jejich 

energetickou náročnost. Enzymy si proto díky svým výjimečným vlastnostem našly 

cestu také do chemického průmyslu, kde skrývají obrovský potenciál pro výrobu 

technických polymerů, které jsou připravovány především pomocí 

polykondenzačních, esterifikačních, transesterifikačních, „ring-opening“ a 

epoxidačních reakcí.  

Rozpracovány jsou např. studie přípravy konvenčních a modifikovaných 

urethanových alkydových pryskyřic, nasycených a nenasycených polyesterových 

pryskyřic, hypervětvených a biodegradovatelných polyesterů, polyesterurethanů, 

bezformaldehydových fenolických pryskyřic, polyesteramidů, polykarboxysilanů, 

nebo oxidovaných olejů. 
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Uvedené materiály nacházejí uplatnění v řadě různých průmyslových odvětví. 

Z těch nejdůležitějších lze jmenovat výrobu nátěrových hmot, lepidel, kompozitů, 

konstrukčních či obalových materiálů.  

Lipázy 

V případě polymerizačních reakcí jsou jako biokatalyzátory používány enzymy 

ze skupiny lipáz, které vykazují hydrolytickou a esterifikační aktivitu. Uplatní se velmi 

dobře také při oxidačních reakcích apod., a to v závislosti na typu lipázy. Základní 

typy lipáz jsou komerčně běžně dostupné ve formě vodného roztoku nebo ve formě 

enzymu imobilizovaném na pevném nosiči (např. zeolitu). Lipázy mohou účinně 

katalyzovat jak ve vodném prostředí, tak i v prostředí některých organických 

rozpouštědel či v tavenině.  

Z hlediska perspektivy průmyslového uplatnění se jeví nejlépe lipázy v 

imobilizované formě, které v porovnání s enzymy v kapalné fázi a především pak 

konvenčními typy chemických katalyzátorů poskytují následující výhody. 

• Zvýšení selektivity chemických reakcí. 

• Zvýšení stability a účinnosti enzymu. 

• Zvýšení odolnosti proti organickým rozpouštědlům. 

• Zlepšení tepelné stability.  

• Snížení toxicity katalyzátoru. 

• Možnost regenerace a opakovaného použití při zachování katalytické účinnosti. 

• Zlepšení manipulace s katalyzátorem během dávkování.  

• Možnost snadné isolace z produktu filtrací. 

• Možnost použití katalyzátorů pro míchané reaktory bez nutnosti úprav stávajících 

zařízení syntézy polymerů. 

Mezi největší světové výrobce enzymů patří firmy Novo Industry, Novo 

Nordisk, Sigma Chemical Co., Enzymatix nebo Amano.  

Zatím jediným známým průmyslovým výrobcem polymerů připravených 

pomocí enzymatických katalyzátorů je britská firma Baxenden Chemicals Ltd. [1]. Za 
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povšimnutí stojí také nebývale intenzivní zájem o průmyslově použitelné postupy ze 

strany některých nadnárodních chemických koncernů jako např. BASF, Dow apod. 

Příklady aplikací 

V oblasti výzkumu a vývoje enzymaticky katalyzovaných polymeračních 

procesů dochází v posledních několika letech, v úzké návaznosti na současný 

bouřlivý rozvoj molekulární biologie, k velmi intenzivnímu a dynamickému rozvoji. Za 

povšimnutí stojí především komerčně využitelné reakce, mezi které patří esterifikace, 

transesterifikace, polykondenzace a epoxidace. 

(Trans)esterifikace [2-4] 

Triglyceridy rostlinných olejů lze v přítomnosti lipáz snadno hydrolyticky nebo 

glykolyticky štěpit na směs diglyceridů, monoglyceridů a mastných kyselin a jejich 

hydroxyesterů. V případě použití 1,3-regioselektivních lipáz jsou pak produktem 

transesterifikace 2-monoglyceridy. Konverze této reakce se v závislosti na zvoleném 

typu a koncentraci hydroxy funkčního monomeru, jako např. glycerolu nebo 

diethylenglykolu, může variabilně pohybovat až do 90%. Monoglyceridy je možné 

připravit za pomocí stejných enzymových katalyzátorů i opačným procesem, tj. 

esterifikací mastných kyselin s glycerolem. Esterifikace i transesterifikace většinou 

vyžadují koncentrace lipáz vyšší než 1 hmot. %. Obě reakce patří mezi méně časově 

náročné. K ustanovení kinetické rovnováhy reakce dochází již po 4h.      

Znalost technologie enzymaticky katalyzované přípravy monoglyceridu je 

výhodně aplikovatelná při syntéze alkydových pryskyřic, kde jsou monoglyceridy 

rostlinných olejů připravovány ve fázi alkoholýzy. Největší výhodou použití 

regioselektivních lipáz namísto konvenčních transesterifikačních katalyzátorů je 

možnost vedení alkoholýzy při teplotách nepřesahujících 50°C při dosažení stejného 

složení alkoholyzátu v časovém úseku srovnatelným s konvenčním postupem 

zahrnujícím mimo samotnou alkoholýzu i časové prodlevy způsobené ohřevem a 

poté chlazením reakční směsi.   

Polykondenzace [5] 

Polykondenzační reakce zpravidla probíhají při teplotách nad 200°C a jejich 

společným znakem je značná energetická náročnost. Oproti tomu enzymatické 

syntézy umožňují provádět tyto reakce při teplotách obvykle v rozmezí 60 až 95°C. 
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Polykondenzací dikyselin (např. kyselina adipová a sebaková) s dioly a polyoly (např. 

butandiol, glycerol, pentaerythritol, sorbitol apod.) nebo laktony (např. ε-kaprolakton) 

v přítomnosti 0.1 až 1.5 hmot. % lipázy lze připravit polyestery s molekulovou 

hmotností od 20 000 až do 200 000 g/mol a polydispersitou pod 1,5. Tyto reakce jsou 

vedeny za nízkého tlaku (>0.1 mm Hg) pomáhajícím odstraňovat kondenzační vodu 

z reakčního systému. Regioselektivita těchto reakcí je vysoká a pohybuje se 

v rozmezí 75 až 90%. Jistou nevýhodou polykondenzačních reakcí katalyzovaných 

lipázami je reakční doba, která se v závislosti na použitých vstupních surovinách 

může měnit od 2 až do 24h. V některých případech je možné docílit maximálních 

konverzí až po několika dnech. Zkrácení reakčních dob enzymaticky katalyzovaných 

polykondenzací je předmětem intenzivního výzkumu v této oblasti.  

Epoxidace [6]  

Triglyceridy rostlinných olejů mohou být snadno epoxidovány za mírných 

podmínek pokud je jako katalyzátor použitý enzymový katalyzátor Novozym 435. 

Studie optimalizace reakčních podmínek ukázala, že konverze dvojných vazeb na 

epoxidové skupiny může v přítomnosti Novozymu 435 převýšit 90%. Těchto hodnot 

lze docílit při reakční teplotě 50°C, použití minimálně 4 hmot. % katalyzátoru, 

molárním poměru peroxid vodíku/dvojné vazby větším než 1, obsahu toluenu jako 

reakčního media 108 hmot. %, a přídavku do 25 mol. % volných mastných kyselin. 

Hlavní výhodou enzymaticky katalyzované epoxidace rostlinných olejů je vysoká 

selektivita a eliminace nežádoucích „ring-opening“ reakcí. Za určitých podmínek je 

možné iniciovat částečnou hydrolýzu vedoucí k odštěpení až 5 hmot. % mastných 

kyselin. Experimentální práce dále potvrdily, že lze epoxidace provádět i bez 

přítomnosti mastných kyselin  a to až do 80% konverzí.  

 

Závěr 

Enzymové biokatalyzátory typu lipáz lze označit za nově nastupující generaci 

ekologických katalyzátorů efektivně využitelných v oblasti syntézy polymerních 

materiálů zahrnujících především produkty (trans)esterifikačních, polykondenzačních 

a epoxidačních reakcí. Jejich největším přínosem v porovnání s konvenčními 

katalyzátory je bezesporu výrazná úspora energií výrob způsobená možností 

provádět chemické reakce při teplotách nepřesahujících 100°C. V některých 

případech lze pracovat dokonce i při teplotách 25°C. Použití enzymových 
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katalyzátorů přispívá také ke zvýšení účinnosti výroby a kvality technických polymerů 

(regioselektivita reakcí a eliminace vedlejších reakcí) a v neposlední řadě ke zvýšení 

bezpečnosti práce (omezení toxicity).  
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NETOXICKÉ SIKATIVY 
 

NON-TOXIC SICCATIVES 
 

Jarmila Násadová 
Synpo,akciová společnost, Pardubice, Česká republika 
 

Summary 
Coatings containing drying oils and fatty acid derivates from drying oil 
such as alkyds dry by oxidative cross-linking. The most of them contain 
cobalt driers. Cobalt compounds are in general considered very toxic to 
aquatic organisms. Manganese and vanadium based driers have been 
tested as alternatives to cobalt driers. 
Key words: alkyds, cobalt drier, manganese drier 

 
 

Úvod 

Nátěry, které obsahují vysychavé oleje a deriváty mastných kyselin z 

vysychavých olejů jako jsou alkydy, epoxy estery a uretanové alkydy, zasychají 

oxidačním síťováním. Většina na vzduchu zasychajících systémů obsahuje kobaltové 

sikativy, často v kombinaci s dalšími kovy. Sikativy působí jako katalyzátory při 

oxypolymeraci dvojných vazeb pojiva vzdušným kyslíkem a zajišťují tak přechod 

kapalné fáze nátěru do  zesíťovaného tvrdého a pružného filmu.  

Kromě urychlení povrchového zasychání mohou sikativy příznivě ovlivnit i 

rovnoměrnost zasychání v celé vrstvě nátěru, zlepšit mechanické vlastnosti, odolnost 

vůči vodě a povětrnostním vlivům. Při výrobě nátěrových hmot mohou usnadnit 

dispergaci pigmentů, zlepšit reologické vlastnosti a stabilitu skladování. 

Sikativy 

Z velkého množství vícemocných kovů, které urychlují autooxidaci se uplatnily 

kobalt, olovo, mangan, dále potom měď, nikl, zinek, železo, vanad aj.. Nejúčinnějšími 

katalyzátory jsou sloučeniny kobaltu. Toxicita kobaltu je známá již velmi dlouho. 

V souvislosti s novými legislativními předpisy se hledají náhrady za velmi účinné 

kobaltové sikativy.  
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Alkydové pryskyřice 

Pro hodnocení nových  netoxických sikativů byla vybrána alkydová pojiva. 

Alkydové pryskyřice jsou užívány pro široké spektrum typů nátěrových hmot, od 

základových barev, přes antikorozivní vrchní nátěry, až po speciální typy tixotropních 

nátěrů.  

Mezi důvody vedoucí k používaní alkydových pryskyřic patří příznivá cena, 

dobrý poměr cena/užitné vlastnosti, využití obnovitelných surovin. 

Lakařské hodnocení 

Jako možné náhrady za Co-sikativy byly využity čtyři Mn-sikativy a jeden V-

sikativ. Standardem pro hodnocení byl vždy systém s doporučeným množstvím Co-

sikativu. U vybraných pojiv bylo sledováno zasychání, byly měřeny hodnoty tvrdostí 

kyvadlem, přilnavost, stabilita vzorků (měření viskozity a sušiny po 1, 3, 6, 12, 24 a 

48 měsících).  

Pro komplexní dlouhodobé lakařsko-technologické hodnocení byly vybrány 

systémy, které se naměřenými hodnotami nejvíce přiblížily standardu obsahující Co-

sikativ. 

Hodnocené systémy 

Pro alkyd AP 1 (55% roztok alkydové pryskyřice modifikované 40% sojového 

oleje) byly vybrány dva sikativační systémy, Mn-sikativ (4 % hmot./ suš. pojiva) a V-

sikativ (0,6 % hmot./suš. pojiva). 

 Pro alkyd AP 2 (55% roztok alkydové pryskyřice modifikované 50% talovými 

mastnými kyselinami a isokyanátem) byly vybrány dva sikativační systémy, Mn-

sikativ (4 % hmot./suš. pojiva) a Mn1-sikativ (0,5 % hmot./formulaci laku).  

Vliv netoxických sikativů byl hodnocen také v emailu. Testován byl bílý email NSE 

6406 na bázi alkydové pryskyřice modifikované 62% sojového oleje v lakovém 

benzinu se sníženým obsahem aromátů (max. 0,1 %).  
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Tabulka 1. Lakařsko-technologické hodnocení alkydu AP 1.  

 
 
 

 
 

 
 

AP 1 
V-sikativ (%hm./suš.pojiva)   0,6 
Mn-sikativ (%hm./suš.pojiva)  4  
Co-sikativ (%hm./suš.pojiva) 5,43   
ONL (% hm.) 53,9 54,8 55,4 
Viskozita (mPa.s) 2052 2100 1636 

I 75 min 75 min 75 min 
II 2,5 h 4 h 7-24 h 
III 4 h 7-24 h 14 d 
IV 7-24 h 14 d 20 d 

Zasychání nátěrů 
(doba) 

V > 28 d > 28 d > 28 d 
Tloušťka filmu (µm) 50 50 60 

1 12 14 9 
7 17 17 17,2 

14 23,2 23,2 22,5 
Tvrdost kyvadlem  (%) 
po dnech zasychání 

28 39,1 39,1 29,9 
7 0 1 0 

Přilnavost (stupeň) 
28 1 1 0 
7 > 8 > 8 > 8 

Odolnost hloubení (mm) 
28 > 8 > 8 > 8 
7 <5 / 40 5 / 50 5 / 50 

Odolnost úderu (cm) 
28 <5 / 20 <5 / 20 <5 / 50 
7 < 3 < 3 < 3 Ohybová zkouška (mm) 

(průměr trnu) 28 < 3 < 3 < 3 
7 42 42 43 Tloušťka filmu (µm) 

plech 0,5 mm 28 41 44 37 
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Graf 1. Vliv sikativačního systému na tvrdost kyvadlem u alkydu AP 1. 
 

 
Graf 2 . Vliv sikativů na stabilitu laků na bázi alkydu AP 1. 
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Tabulka 2. Lakařsko-technologické hodnocení alkydu AP 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AP 2 
OZNAČENÍ VZORKU 70/0 71/0 72/0 
Mn-sikativ (%hm./suš.pojiva)   4 
Mn1-sikativ (%hm./formulaci)  0,5  
Co-sikativ (%hm./suš.pojiva) 4   
ONL (% hm.) 53,2 53,6 53,2 
Viskozita (mPa.s) 800 792 776 

I 30 min 30 min 20 min 
II 3 h 3 h 7-24 h 
III 4 h 4 h 7-24 h 
IV 6 h 6 h 1 d 

Zasychání nátěrů 
(doba – hod.) 

V < 28 d < 28 d < 28 d 
Tloušťka filmu (µm) 50 50 50 

1 8,5 9 10,5 
7 18,3 17,8 16,7 

14 24,8 33,4 30,3 
Tvrdost kyvadlem  (%) 
po dnech zasychání 

28 45,1 37,7 34,4 
Tloušťka filmu (µm) 55 50 50 

7 0 0 5 
Přilnavost (stupeň) 

28 0 0 3 
7 > 8 > 8 > 8 

Odolnost hloubení (mm) 
28 > 8 > 8 > 8 
7 < 5/40 < 5/50 < 5/5 

Odolnost úderu (cm) 
28 5/70 10/100 < 5/50 
7 < 3 < 3 < 3 Ohybová zkouška (mm) 

(průměr trnu) 28 < 3 < 3 < 3 
7 40 41 41 Tloušťka filmu (µm) 

plech 0,5 mm 28 34 39 36 
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Graf  3. Vliv sikativačního systému na tvrdost kyvadlem u alkydu AP 2. 
 

 
Graf 4. Vliv sikativů na stabilitu laků na bázi alkydu AP 2 
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Tabulka 3. Lakařsko-technologické hodnocení emailu NSE 6406. 

  NSE-1 NSE-3 NSE-7 NSE-8 
Email NSE 6406 (g) 100 100 100 100 
Co-sikativ (g) 2 - - 2 
Mn-sikativ (%hm./suš.pojiva)  4 4  
Ca-sikativ (g) 1 1 1 1 
Antioxidant 1 (g) 0,5 0,5 - - 
Antioxidant 2 (g) - - 0,16 0,16 

I 3h 7h 7-24h 5h 
II 5,5h 7-24h 7-24h 7h 
III 7,5h 1d 2d 7-24h 
IV 1d 15d 6d 3d 

Zasychání nátěrů 
(doba) 
 
 
 

V >28d >28d 25d >28d 
1 6,7 7,6 2 6,8 
7 11,4 13,4 12,3 14,7 

14 22,7 18,6 16,7 23 

Tvrdost kyvadlem  (%) 
po dnech zasychání 
 
 

28 24,2 17,3 16,9 25,6 
Tloušťka filmu (µm) 50 50 50 50 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 5. QUV panel – změna bělosti, žloutnutí a lesku. 
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Závěr 

Pro alkyd AP 1 byly vybrány dva sikativační systémy, Mn-sikativ (4 % hmot./ 

suš. pojiva) a V-sikativ (0,6 % hmot./suš. pojiva). Nové sikativy měly pozitivní vliv na 

stabilitu laků. Při použití V- sikativu byla hodnota viskozity po 6 měsíčním uskladnění 

při teplotě 23°C téměř o polovinu nižší než u standardu. Viskozita systému s Mn-

sikativem byla na stejné úrovni jako viskozita  standardu s Co-sikativem. 

U laků na bázi alkydu AP 1 byly provedeny urychlené zkoušky (uskladnění 

vzorků při teplotě 50°C po dobu 1 měsíce), současně byl sledován vliv nízké teploty 

při skladování (uskladnění vzorků při teplotě kolem 5°C).  Bylo sledováno zasychání, 

byly měřeny hodnoty tvrdostí kyvadlem, byla sledována stabilita vzorků (měření 

viskozity, ONL). Mechanické vlastnosti byly měřeny na počátku  a na konci 

hodnocení – tj. po 4 týdnech v sušárně a v ledničce. V případě použití Mn-sikativu se 

neprojevil vliv teplot na žádnou z hodnocených veličin. Hodnoty viskozity byly 

srovnatelné s hodnotami viskozity standardu po celou dobu hodnocení. V případě 

použití V-sikativu došlo k nárůstu viskozity asi o 50 % při uskladnění v ledničce (5°C), 

již po týdnu se na hodnocených vzorcích vytvořil škraloup. 

Také pro alkyd AP 2 byly vybrány dva sikativační systémy, Mn-sikativ (4 % 

hmot./suš. pojiva) a Mn1-sikativ (0,5 % hmot./formulaci), které byly porovnány s Co-

sikativem. Z grafu 4 je patrný výrazný nárůst viskozity u systému s Co-sikativem již 

po 3 měsíčním uskladnění při 23 °C. S  Mn1-sikativem zůstala hodnota viskozity 

zcela konstantní, lakařské vlastnosti byly na úrovni standardu. Při použití Mn-sikativu 

došlo po 6 měsících k mírnému nárůstu viskozity. Použití Mn-sikativu negativně 

ovlivnilo přilnavost filmů na kovový podklad. 

Na základě provedených hodnocení byl pro email NSE 6406 doporučen 

sikativační systém sestávající s Mn-sikativu a Ca-sikativu. Současně byl testován vliv 

netoxického antioxidantu (Antioxidant 2). Kromě lakařského hodnocení byly 

provedeny urychlené zkoušky v QUV panelu. Z vyhodnocených výsledků vyplynul 

pozitivní vliv doporučeného sikativu a antioxidantu na hodnoty žloutnutí, bělostí a 

lesků. 

 
Tento projekt byl realizován za finanční podpory ze státních prostředků 

prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. 
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EPOXIDOVÁ TVRDIDLA FIRMY AIR PRODUCTS 
 

AIR PRODUCTS EPOXY CURING AGENTS  
 
Michal Poledno 
NORCO, spol. s r.o., Pekařská 12, 155 00 Praha 5, Česká republika, www.norco.cz 

 
Summary 

This article deals with epoxy curing agents of company Air products. Air 
Products offers broad portfolio of epoxy curing agents for industrial 
applications. 
Key words: epoxy curing agents, anticorrosion coatings, concrete 
coatings 

 
 
1. Úvod 

Dvousložkové epoxidy jsou díky svým vlastnostem velmi rozšířené pro širokou 

škálu aplikací. Jejich použití našlo také uplatnění pro nátěrové hmoty a pro různé 

systémy ve stavebnictví.  

Výběr vhodného tvrdidla má významný vliv na výsledné vlastnosti daného 

systému, a proto je velmi důležité mu věnovat větší pozornost. Nejčastěji používaná 

epoxidová tvrdidla jsou na bázi alifatických aminů, cykloalifatických aminů, polyamidů 

a aminoamidů. Následující tabulka zobecňuje výhody a nevýhody různých typů 

tvrdidel. 

 
Tabulka 1. Obecné porovnání různých typů epoxidových tvrdidel. 

typ tvrdidla adheze flexibilita korozní 
odolnost 

chemická 
odolnost 

polyamid + + + - 
aminoamid + - + - 
cykloalif. amin + - + + 
alifatický amin + - + + 

typ tvrdidla viskozita pot life rychlost 
vytvrzování karbamace 

polyamid - + - - 
aminoamid + - - - 
cykloalif. amin + - + + 
alifatický amin + - + - 
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2. Alifatické aminy 
Vlastnosti: 

• Rychlé vytvrzování za nízkých teplot 

• Vysoká reaktivita 

• Excelentní chemická odolnost  

Použití: 

• Urychlovače pro ostatní tvrdidla 

• Průmyslové podlahy, opravné hmoty 

• Vysokosušinové nátěrově hmoty 

Nejpoužívanější typy: 

Ancamine 2609 

Mannichova báze bez obsahu nonylfenolu s vysokou tolerancí k vlhkým podkladům a 

vysokou reaktivitou (až k 5°C).  

Použití: bezrozpouštědlové a vysokosušinové nátěrové hmoty. Urychlovač pro 

cykloalifatická tvrdidla. Vhodné i pro nátěry přicházející do styku s potravinami. 

Ancamine 2603DEV 

Adukt polyaminu s rychlým vytvrzováním za vlhkosti a za nízkých teplot (až k 0°C). 

Použití: průmyslové nátěrové hmoty, nátěry lodí. 

Ancamine 2500 

Mannichova báze s rychlým vytvrzováním až k 0°C. Vyznačuje se velmi dobrými 

mechanickými vlastnostmi a flexibilitou. 

Použití: bezrozpouštědlové nátěrové hmoty, opravné a injektážní hmoty.  

Ancamine 2432 

Modifikovaný amin s excelentní chemickou odolností. 

Použití: urychlovač pro ostatní tvrdidla, vysoce chemicky odolné nátěrové hmoty. 

Ancamine 2089M 
Urychlený amin s vysokou reaktivitou a nízkou viskozitou (100 mPa.s). 

Použití: bezrozpouštědlové nátěrové hmoty, opravné a injektážní hmoty. 

Ancamine 1608 

Modifikovaný aminový adukt s vysokou odolností rozpouštědlům a alkoholům. 

Použití: bezrozpouštědlové a vysokosušinové nátěrové hmoty. 
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3. Cykloalifatické aminy 
Vlastnosti: 

• Velmi dobrá chemická odolnost 

• Vysoký lesk 

• Dobré vytvrzování za nízkých teplot 

Použití: 

• Bezrozpouštědlové nátěrové hmoty 

• Průmyslové podlahy 

• Spárovací hmoty a lepidla 

Nejpoužívanější typy: 

Ancamine 2608 

Modifikovaný cykloalifatický polyamin amin s rychlým vytvrzováním a dobrou odolností 

proti karbamaci. Průmyslový standard bez obsahu nonylfenolu. 

Použití: průmyslové podlahy, bezrozpouštědlové a vysokosušinové nátěrové hmoty. 
Ancamine 2605 

Modifikovaný polycykloalifatický amin s dobrým vytvrzováním a dobrou odolností proti 

karbamaci. Vynikající poměr: cena/výkon. 

Použití: průmyslové podlahy, bezrozpouštědlové a vysokosušinové nátěrové hmoty. 
Ancamine 2280 

Modifikovaný polycykloalifatický amin s vynikající chemickou odolností a odolností proti 

karbamaci. Označení Xn. 

Použití: chemicky odolné nátěrové hmoty a průmyslové podlahy. 
Ancamine 2579 

Modifikovaný cykloalifatický aminový adukt s dobrou chemickou odolností a vynikající 

odolností proti žloutnutí v porovnání s ostatními cykloalifáty.  

Použití: chemicky odolné nátěrové hmoty a průmyslové podlahy. 
Ancamine 2514 
Modifikovaný cykloalifatický aminový adukt s dobrou flexibilitou a výbornou odolností 

proti karbamaci. Rychleschnoucí tvrdidlo s delší dobou zpracovatelnosti. 

Použití: chemicky odolné nátěrové hmoty a průmyslové podlahy. 
4. Polyamidy 
Vlastnosti: 

• Vynikající antikorozní vlastnosti 
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• Dobrá flexibilita 

• Dlouhý pot life 

Použití: 

• Nátěrové hmoty do silně korozního prostředí 

• Nátěry lodí 

• Lepidla pro stavebnictví 

Nejpoužívanější typy: 

Ancamide 2353 

Modifikovaný polyamid s výbornou korozní odolností rychlým vytvrzováním až k 5°C. 

(Pro ještě rychlejší vytvrzování za nižších teplot lze použít přídavek terciálního aminu 

Ancamine K54 nebo vhodného alifatického aminu). Dobrá adheze na vlhké podklady. 

Nejlepší chemická odolnost mezi polyamidy. 

Použití: vysokosušinové antikorozní nátěrové hmoty. 
Ancamide 2573 

Modifikovaný polyamid s výbornou korozní odolností a rychlým vytvrzováním až k 5°C. 

Dobrá adheze na vlhké a špatně předupravené podklady. 

Použití: vysokosušinové antikorozní nátěrové hmoty, nátěry na beton. 
Ancamide 2634 

Modifikovaný polyamid s rychlým vytvrzováním až k 5°C. Výborná korozní odolnost při 

nízké ceně. 

Použití: vysokosušinové antikorozní nátěrové hmoty.  
5. Aminoamidy 
Vlastnosti: 

• Nízká viskozita 

• Dobrá adheze k betonu a vlhké podklady 

• Dobré vytvrzování za vlhka 

Použití: 

• Lepení betonu, injektážní a zalévací hmoty, vyrovnávací podlahy 

• Antikorozní nátěrové hmoty. 

Nejpoužívanější typy: 

Ancamide 2386 

Modifikovaný aminoamid s dlouhou dobou zpracovatelnosti a dobrým vytvrzováním 

v tenké vrstvě.  
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Použití: injektážní a opravné malty a samonivelační průmyslové podlahy. 
Ancamide 2396 

Modifikovaný aminoamid s vynikající adhezí na studený a vlhký beton. Vynikající 

mechanické vlastnosti. 

Použití: speciálně vyvinutý pro injektážní a zalévací hmoty a samonivelační průmyslové 

podlahy, vysokosušinové nátěrové hmoty. 
Ancamide 503 

Alifatický aminoamid s vynikající adhezí na beton.  

Použití: spárovací hmoty, nátěry betonu, injektážní a zalévací hmoty. 
6. Vodou ředitelná tvrdidla 
Epilink 701 

Epilink 701 je polymerní emulze s 55%ní sušinou. Epilink 701 je schopný, díky své 

teplotní a střižné stabilitě, emulgovat kapalné epoxidové pryskyřice. Systémy na bázi 

Epilinku 701 lze, díky své paropropustnosti, aplikovat na čerstvý vlhký beton (24 hodin 

starý). Epilink 701 se vyznačuje poměrně vysokou rychlostí vytvrzování (i při 5°C a 

85%ní relativní vlhkosti). Vytvrzuje v jakékoli vrstvě, proto lze vyvinout celou škálu 

systémů včetně spárovacích hmot, samonivelačních podlah, opravných malt, atd. 

Systémy na bázi Epilinku 701 mají, v porovnání s rozpouštědlovými nebo 

bezrozpouštědlovými epoxidovými systémy, vyšší odolnost proti žloutnutí. Epilink 701 

má viditelný potlife. Epilink 701 má vynikající antikorozní vlastnosti, včetně odolnosti 

proti bleskové korozi, proto je vhodný pro antikorozní nátěrové hmoty.  

Použití: 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. 

Anquamine 287 

Anquamine 287 je vodou ředitelné tvrdidlo na bázi aduktu Mannichovy báze. 

Jednoduchý systém: Anquamine 287 + kapalná epoxidová pryskyřice + voda. Systém je 

možno naředit až na 15%ní sušinu. Lze použít na čerstvý beton (24 hodin starý).  Tento 

systém penetruje hluboko do vrstvy betonu a velmi rychle vytvrzuje. 

Použití: penetrace, uzavírací vrstva a zpevnění betonu v jednom systému. 

Anquawhite 100 
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Epoxidové disperzní tvrdidlo s velmi nízkou viskozitou (200 mPa.s). Pro použití 

s epoxidovými disperzemi i kapalnými epoxidy. Rychleschnoucí s dlouhou dobou 

zpracovatelnosti. Odolnost proti odtrhu horkými pneumatikami. Dobrá odolnost proti 

žloutnutí a kyselinám. Tvoří transparentní film i ve vrstvě 500 µm. Dobrá korozní 

odolnost. 

Použití: nátěry stěn (nemocnice, jídelny), nátěry betonu, průmyslové nátěry, 

bezbarvé laky. 
Anquamine 419 

Vodný roztok modifikovaného aminového aduktu určený pro vytvrzování 

s epoxidovými disperzemi. Vyznačuje se rychlým vytvrzováním, excelentní odolností 

proti korozi a vlhkosti. 

Použití: průmyslové nátěrové hmoty, nátěry na kov,  vrchní i základní nátěry lodí. 
 

 

Literatura 
[1] materiály firmy Air Products dostupné na: http://www.airproducts.com 
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POJIVA A ADITIVA FIRMY CYTEC SURFACE SPECIALTIES PRO  
FORMULACE NÁTĚROVÝCH HMOT S NÍZKÝM/NULOVÝM  OBSAHEM 

VOC 
 

BINDERS AND ADITIVES OF CYTEC SURFACE SPECIALTIES COMPANY 
FOR FORMULATION OF PAINTS WITH LOW/ZERO VOC VALUE 

 
Lubomír Vochyán 
Cytec Surface Specialties, Praha 
 
 

Firma CYTEC - divize Surface Specialties -  je nástupcem tradičních výrobců 

surovin pro formulace nátěrových hmot  Vianova, Hoechst, Solutia a UCB Chemicals.  

Výrobcům nátěrových hmot dodáváme široké spektrum pojiv, tvrdidel  a aditiv pro 

formulace rozpouštědlových,  vodou ředitelných, UV tvrditelných, práškových aj. NH  

pro nejrůznější aplikace  pod obchodními značkami: 

• Resydrol ®; Vialkyd ®:  vodouředitelné a rozpouštědlové  alkydy 1K + 2K 

• Viacryl ® ; Ucecryl ®:   ropouštědlové a vodné akryláty 

• MAcrynal ®  rozpouštědlové akryláty pro 2K PU 

• Beckopox ®:  konvenční + vodné epoxidy a tvrdidla  

• Beckocoat® ; Daotan®: 1K rozpouštědlové a vodné  PU 

• Cymel ®, Viamin®; Resamine®: síťující amiinopryskyřice 

• Phenodur®:  rozpouštědlové a vodouředitelné phenolické pryskyřice  

• Viapal®: nenasycené PE 

• Ebecryl ® Ucecoat®:  UV síťovatelné 100% a vodné pryskyřice 

• Crylcoat ®: nasycené PE pryskyřice pro PNH 

• Additol ®; Modaflow®:  additiva pro kapalné a práškové NH 
Ve vývoji nových typů pojiv se firma Cytec dlouhodobě orientuje na 

vodouředitelné typy, které umožňují formulace NH s velmi nízkým nebo dokonce 

nulovým obsahem VOC, což je v souvislosti s limity platnými pro vybrané aplikace v 

EU od roku 2007 a zvláště 2010 velice aktuální. Příspěvkem k tomu jsou i 2 nové 

typy akryl-uretanem modifikovaných vodouředitelných alkydů jako alternativy k 

rozpouštědovým uretanalkydům + srovnatelnými vlastnostmi.  
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Prvním z nich je Resydrol® AZ 6190w/43WA: 

Oxidativně zasychající, akryl- (alifatickým) uretanem modifikovaná alkydová emulze 

neutralizovaná čpavkem. Hlavní přednosti: 

• vhodný pro nanášení štětcem, stříkaní 

• výborný  rozliv 

• dostatečně dlouhá otevřená doba 

• vysoký lesk (20°~ 75%) s dobrou povětrnostní odolností  

• velice dobrá kompatibilita s ostatními vodnými alkydy a akryláty 

• obsah VOC formulací < 100 g/l 
Pro porovnání byly připraveny 2 formulace bílého emailu na bázi AZ 6190w +  
v kombinaci s akryl-alkydem Resydrol AY 586w: 
Vrchní email bílý, lesklý  výrobce  HW 375/4  HW 356/15 
 Resydrol AY 586w/42WA  Cytec  0  38,95 
Resydrol AZ 6190w/ 43WA  Cytec 63,50  25,40 
Amoniak / 25%   0,20 0,20 
Additol VXW 6206 (sikativ) Cytec 0,40 0,45 
Additol XL 297 (antiskin) Cytec 0,20 0,20 
Tint Ayd WD 2018  Daniel Products 0,05 0,05 
Additol XL 121 (rozliv) Cytec 0,30 0,30 
Tafigel PUR 80 Münzing Chem. 1,00 1,00 
Additol VXW 6386 (odpěňovač) Cytec 0,20 0,20 
Pigmentová  pasta*   33,90 33,85 
Demi voda   0,25 0,25 
Celkem   100,00 100,00 
        
Pigmentová  pasta*       
Demi voda   11,15 11,15 
Additol VXW 6208 (dispergátor) Cytec 6,00 6,00 
Propylen glykol   6,00 6,00 
Additol XW 020 (biocid) Cytec 0,10 0,10 
Additol VXW 4973 (odpěňovač) Cytec 0,75 0,75 
Kronos 2310 Kronos Titan 75,00 75,00 
Aerosil 200 Degussa 1,00 1,00 
Celkem   100,00 100,00 

a byly vyhodnoceny jejich základní parametry: 
  HW375/4 HW356/15 

Nelepivost  prstem VLN 043 AZ 6190w AY 586w + AZ 
6190w 

Tloušťka 152µ mokrý film 1,5 hod. 4,5 hod. 
Pískový test -  300µ mokrý, po 16 hod   

Přichycený písek v  % ca 5% ca  5% 
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Lesk – tloušťka 150µ mokrý   
Reflektometr ( DIN EN ISO 2813 )                          20° 78 77 

60° 86 86 
Zákal ASTM 430 13 17 

Stupeň zasychání po 24hod. ( DIN 53151 ) 4 4 
Lesk – odolnost:  Reflektometr ( DIN EN ISO 2813 ) 

Aplikace 100µ mokrý; lesk  20° / 60°/zákal HW375/4 HW356/15 

Po 1 dnu 76 / 85/ 14 75 / 85 / 26 
Po 2 dnech 75 / 84 / 16 74 / 84 / 30 
Po 3 dnech 73 / 83 / 20 74 / 84 / 24 
Po 4 dnech 73 / 84 / 30 74 / 84 / 25 
Po 1 týdnu 72 / 84 / 40 74 / 84 / 26 

Po 2 týdnech 73 / 84 / 42 74 / 84 / 35 
Po 3 týdnech 73 / 83 / 53 74 / 85 / 34 
Po 4 týdnech 70 / 82 / 59 72 / 84 / 41 
Po 8 týdnech 75 / 85 / 58 71 / 84 / 46 

Po 12 týdnech (konec) 76 / 86 / 58 71 / 82 / 45 
Tvrdost kyvadlem ( König ), 100µ mokrý   

Po 1 dnu 64 s 23 s 
Po 2 dnech 79 s 40 s 
Po 3 dnech 83 s 47 s 
Po 4 dnech 85 s 48 s 
Po 1 týdnu 87 s 54 s 

Po 2 týdnech 92 s 71 s 
Po 3 týdnech 98 s 73 s 
Po 4 týdnech 97 s 73 s 
Po 8 týdnech 117 s 83 s 

Po 12 týdnech (konec) 127 s 90 s 

Z uvedených výsledků je zřejmé rychlejší zasychání Resydrolu AZ 6190w, velmi 

dobrá odolnost lesku při urychlených povětrnostních  zkouškách a hlavně vyšší a 

rychlejší nárůst tvrdosti filmu a z toho vyplývající menší tendence ke slepování (anti-

blocking). 

Charakteristika Resydrol AZ 6150w 
Oxidativně zasychající, akryl-uretan (alifatický) modifikovaná alkydová emulze 
neutralizovaná čpavkem 
Dodávaná forma 
43% emulze ve vodě bez pomocných org. rozpouštědel 
Vzhled: hnědá, opalescetní  
Obsah oleje: Ca. 40 % speciální mastné kyseliny (jako triglyceridy) 
Parametry produktu 
Dynamická viskozita DIN EN ISO 3219 [mPa.s]   3000 - 8000  
(10 s -1; 23 °C) 
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Hodnota pH DIN ISO 976         7,0  - 9,0 
(10 % ve vodě) 

Netěkavé látky DIN 55671[%]              42,5 - 45,5  
(1g ,120 °C; 5 min) 

Bod vzplanutí (Pensky_Martens) DIN ISO 2719 [°C]   > 100  
 

Resydrol AZ 6150w 

Doporučené použití  

Resydrol AZ 6190w neobsahuje organická rozpouštědal a je možné ho použít jako 

samostatné pojivo pro vrchní, základní barvy a lazury na dřevo 

Kompatibilita 

Resydol AZ 6190w je mísitelný v jakémkoliv poměru s ostatními alkydovými 

pryskyřicemi Resydrol např. AY 586w, VAY 6100wsca, Resydrol VAF 6111w nebo 

Resydrol VAS 6110w.  

Kombinace s akryláty např.Viacryl VSC 6279w nebo Mowilith LDM 7451 je také 

možná. 

Zpracování 

Resydol AZ 6190w je stabilní při vysokém střihovém napětí (3500 ot/min) takže je 

možné  mletí v perlových mlýnech, avšak pro formulace vysoce kvalitních vrchních 

emailů  doporučujeme fromulaci s pigmentovými pastami. Jako vhodné dispergátory 

doporučujeme Additol VXW 6208 (Cytec) nebo Disperbyk 190. Resydol AZ 6190w 

doporučujeme pro formulace vrchních barev a  (ne)pigmentovaných lazur bez 

obsahu VOC při použití vodorozpustných pigmentovcýh past např. Luconyl® (BASF), 

Disperfin® (Brockhues) nebo Napronyl® (Clariant) Na dřevu s vysokým obsahem 

taninu jako např. dub nebo mahagon se může projevit pomalejší zasychání a 

zabarvení. Pro Resydol AZ 6190w jsou vhodná pouze emulgovatená sikativa 

přednostně bez APEO jako např. Additol VXW 6206 (Cytec). Doporučené dávkování 

je ca 1% sikativa na  sušinu pojiva. 

Druhým příspěvkem k formulacím nízko VOC dekorativních NH je vývojový produkt 
UEA 203/18A: 
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Oxidativně zasychající, akryl- (alifatickým) uretanem  modifikovaná alkydová emulze 

neutralizovaná čpavkem. Vodou ředitelná alternativa rozpouštědlových uretanalkydů. 

Hlavní přednosti: 

• vhodný pro nanášení štětcem, stříkáním  
• velmi dobrý  rozliv 
• dostatečně dlouhá otevřená doba 
• lesk 20°~ 70% 
• vysoká tvrdost filmu 
• velmi dobrá odolnost vodě 
• dlouhodobá skladovatelnost (stabilita) 
• velice dobrá kompatibilita s ostatními vodnými alkydy a akryláty 
• obsah VOC  formulace NH  < 100 g/l 
 

Byly připraveny 4 formulace  bílého emailu s různým poměrem  UEA 203/18a  a 

Resydrolu AF 6120w a porovnány jejich vlastnosti: 

  HW364/1 HW364/2 HW364/3 HW375/3 

  UHEA 
203/18a 

UEA 203/18a
AF6120 
50 : 50 

UEA 203/18a 
AF6120 
40 : 60 

UEA 203/18a 
AF6120 
30 : 70 

Pískový test: 
300 µ mokrý, 16 hod      

Zachycený písek % ca 5% ca 3% ca  5% ca 10% 
          

Lesk :150µ mokrý   Reflektometr  ( DIN EN ISO 
2813 )     

20° 68 76 75 79 
60° 88 92 92 92 

Zákal, ASTM 430 65 68 96 67 
Stupeň zasychání 24 

hod. ( DIN 53151 ) 4 4 3 4 

Tvrdost kyvadlem  
( König ), 100µ mokrý        

Po 1 dnu 65s 29s 34s 32s 
Po 2 dnech 98s 55s 64s 48s 
Po 3 dnech 110s 68s 72s 55s 
Po 4 dnech 118s 71s 72s 57s 
Po 1 týdnu 130s 85s 83s 62s 

Po 2 týdnech 142s 87s 92s 68s 
Po 3 týdnech 144s 99s 97s 56s 
Po 4 týdnech 146s 99s 94s 78s 
Po 8 týdnech 153s 110s 112s 103s 

Po 12 týdnech (konec) 149s 114s 126s 124s 
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Z uvedených výsledků je zřejmé že oproti  předchozímu Resydrolu AZ 6190w, má 

samotný UEA 203/18a  o něco nižší lesk, který je možno vylepšit přídavkem akryl-

alkydu např.  Resydrol AF 6120w,  zato vyšší  tvrdost filmu a lepší  odolnost abrazi a 

poškrábání,  které jsou výhodné pro některé aplikace (nábytek apod). 

Charakteristika vývojového produktu UEA 203/18a  (předběžná data) 

Oxidativně zasychající akryl-(alifatickým) uretanem modifikovaná alkydová emulze 
Dodávaná forma 
40% emulze ve vodě (bez pomocných rozpouštědel) 
Vzhled: hnědá, opalescentní 
Obsah oleje: 
Ca 28 % speciální mastné kyseliny (jako trilyceridy) 
Parametry produktu: (stanovováno pro jedntl. šarže) 
Dynamická viskozita DIN EN ISO 3219 [mPa.s]  200 - 1200  
(100 s -1; 23 °C) 
Hodnota pH DIN ISO 976     7,5  - 9,0 
(10 % ve vodě) 
Netěkavé látkyDIN 5561 [%]     38,5 – 41,5 
(1g; 120 °C; 5 min) 
Doporučené použití  

Lab.produkt UeA 203/18a neobsahuje organická rozpouštědal a je možné ho použít 

jako samostatné pojivo pro vrchní, základní barvy a lazury na dřevo 

Kompatibilita 
Lab.produkt UeA 203/18a je mísitelný v jakémkoliv poměru s ostatními alkydovými 

pryskyřicemi Resydrol např. AY 586w, VAY 6100wsca, Resydrol VAF 6120 w nebo 

Resydrol VAS 6110w.  Kombinace s akryláty např.Viacryl VSC 6279w nebo Mowilith 

LDM 7451 je také možná. 

Zpracování 

Lab.produkt UeA 203/18a je stabilní při vysokém střihovém napětí (3500 ot/min) 

takže je možné  mletí v perlových mlýnech,  avšak pro formulace vysoce kvalitních 

vrchních emailů doporučujeme fromulaci s pigmentovými pastami. Jako vhodné 

dispergátory doporučujeme Additol VXW 6208 (Cytec) nebo Disperbyk 190. 
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Lab.produkt UEA 203/18a doporučujeme pro formulace vrchních nátěrů a (ne-) 

pigmentovaných lazur bez obsahu VOC při použití vodorozpustných  pigmentových 

past např. Luconyl® (BASF), Disperfin® (Brockhues) nebo Napronyl® (Clariant). Na 

dřevu s vysokým obsahem taninu jako např. dub nebo mahagon  se může projevit 

pomalejší zasychání a zabarvení.  

Pro Lab.produkt UEA 203/18a jsou vhodná pouze emulgovatená sikativa přednostně 

bez APEO jako např. Additol VXW 6206 (Cytec). Doporučené dávkování je ca 1% 

sikativa na  sušinu pojiva. 

 

Mlecí pryskyřice a dispergátory Additol®  pro přípravu pigmentových past 

Další možností snížení  obsahu VOC ve formulacích NH je technologie přípravy 

pigmentových past: 

 

 

 
 
Cytec Surface Specialties je výrobcem dispergátorů pro přímé mletí nebo  

bezpojivové pasty (koncentráty) + nové generace 100%  mlecích pryskyřic 
Additol®,  které nevnášejí do formulací  další VOC a  zabezpečují: 

• Vysoká kvalita past a flexibilita přípravy 

• Vysoká koncentrace pigmentů 

• Široká škála pigmentů 

• Vynikající kvalita filmu (1k nebo 2K síťovatelné) 

• Dlouhodobá skladovatelnost (stabilita past) 

Bezpojivové
 pasty 

 
pigment + 
dispergátor

Mlecí 
pryskyřice 
+pigment 

+ smáčedlo 
 

 
Vysoká kvalita 

 
Nízká flexibilita 

Ovlivnění kvality 
(dispergátor) 

Vysoká flexibilita 

 
Vysoká kvalita 

 (pojivo) 
Vysoká flexibilita

 
Přímé mletí 

Pojivo + 
pigment+ 
smáčedlo 
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• Úspora výrobních nákladů 

• Snazší dosažitelnost VOC limitů 
 

© Cytec 25.03.2007 10

Cytec Surface Specialties

Pigment

Rozpouštědlo

Soulad s limity VOC 

☺

STARŠÍ NOVÉ STARŠÍ NOVÉ STARŠÍ NOVÉ

TiO2Saze Phthalo cyanin

- 40% 

-46% - 19%

Srovnání starší a nové generace mlecích pryskyřic

Mlecí 
pryskyřice

 
 
Vývojový produkt HGX/1316 
• vhodný zejméne pro rozpouštědlové high solid systémy 

• pro vypalovací a 2K průmyslové barvy a autolaky 

• síťovatelný  => nezhoršuje kvalitu nátěrového filmu 
Additol XW 6528 
• vhodný pro VODNÉ vypalovací a 2K průmyslové barvy a autolaky 

• síťovatelný  => nezhoršuje kvalitu nátěrového filmu 

• zlepšuje chemickou odolnost a antikorozní ochranu 

• vysoký obsah pigmentů 
Additol XL 6515 + nové vývojové typy 
• vhodný pro nízko/bez VOC dekorativní formulace 

• široká škála pigmentů – barevných odstínů 

• vhodný pro rozpouštědlové i vodné (po neutralizaci) systémy 
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• pasty bez použití pomocných dispergátorů 
 

© Cytec 25.03.2007 16

Pigmentové
pasty pro 

vodné NH

Bezpojivové pasty   
pro sb/wb NH

Pigmentové pasty
pro nízko VOC NH

Additol
VXL 6237N

VXW 6208/60LG
(sb)                  

Lab produkt
HGX/ 1316
(2K HS, síťovatelný)

Additol
XL 6515

(DIY, also wb) 

Additol
XW 6528

(1K/2K, síťovatelný)

Additol
VXW 6208
VXW 6394

XW 330
VXW 6200
VXW 6205

(wb)       

nový

Navigátor Navigátor –– pigmentové pastypigmentové pasty

 
Dispegátory Additol®  pro bezpojivové pasty + přímé mletí: 

• Additol VXW 6208: možné použít pro bezpojivové koncentráty nebo jako 
dispergátor pro přímé mletí. Vhodný pro široké spectrum anorganických i 
organických pigmentů.  

• Additol VXW 6394: nejúčinnější  aditivum pro bezpojivové koncentráty => velice 
stabilní  bezpojivové  pasty. Vysoké smáčencí a dispergační  schopnosti vč. 
Problematických organickcýh pigmerntů – možné použít i pro anorganiku. 

• Additol XW 330: vysoce  polárí dispergátor pro matné  nátěry zdí, doporučený 
zvl. pro bílou barvu (nejlacinější varianta)  

• Additol VXW 6200: středně polární vysoce účinný dispergátor  vhodný pro 
koncentráty  anorganických  pigmentů (např. oxidy kovů) 

• Additol VXW 6205:stejné použití jako VXW 6200 pro bezemisní  (neutr. NaOH)  a 
nízko/bez VOC formulace 

• Additol VXL 6237N: nejúčinnější aditivum pro pigmentové koncentráty pro rozp., 
vysoká smáčivost, vhodný pro všechny typy pigmentů, možné i pro přímé mletí.  

• Additol VXW 6208/60LG: vhodná alternativa pro pigmentové koncentráty se 
středně nebo nízkopolárními rozpouštědly.  Univerzální aditibvum pro s/b + w/b 
systémy  
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NOVÝ ODPĚŇOVAČ A ZÁHUSTKA NA BÁZI PŘÍRODNÍCH 
OBNOVITELNÝCH SUROVIN PRO MODERNÍ BARVY, LAKY, VLÍDNÉ  

K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 
 

NEW ANTIFOAMING AND THICKENING AGENT BASED ON NATURAL 
RENEWABLE RESOURCES FOR PAINTS, LACQUERS, ENVIRONMENTAL 

FRIENDLY 
 
Heinz-Günther Schulte, Silke Wetzig, Gabriela Crkoňová, Roman Huml, IMCD Group 
 
 
A/ Nový odpěňovač na bázi přírodních surovin 

Typy odpěňovačů :  

• Na bázi minerálních olejů - cenově výhodné, univerzální  

•  Na bázi silikonů - pro vysoce lesklé a  průmyslové laky, tiskařské barvy 

•  Emulzní odpěňovače - cenově výhodné, univerzální, jednoduché zapracování 

•  Polymerní odpěňovače - neobsahují minerální oleje, - neobsahují silikony 

•  Práškové odpěňovače - pro bezvodné práškové produkty 

“Nové”Kategorie:  Odpěňovače na bázi dorůstajících surovin:  přirozené 
oleje (Triglyceridy)   
- Rýžový olej  

- Sojový olej  

- Řepkový olej  

- Slunečnicový olej 

Dnešní požadavky na moderní odpěňovače: 

• cenově výhodný 

• výkonný 

•  bez zápachu  

•  bez obsahu VOC, bez obsahu SVOC   

•  bez migrace 
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Obr. 1 Působení odpěňovače v rozdílných disperzích, porovnání s odpěňovači na 

bázi min. olejů 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2 Účinnost odpěňovače při aplikaci pomocí pěnového válečku 

Systém: barva hedvábný lesk na bázi Mowilith LDM 1871 
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Obr. 3 Zkouška lesku 

Systém: barva hedvábný lesk na bázi Mowilith LDM 1871 

 
 
Zhodnocení odpěňovačů: 

• Nové formulace odpěňovačů na bázi přírodních surovin, s kterými lze udržet 

původní cenovou  úroveň  

• Stejně dobrá účinnost jako u tradičních odpěňovačů na bázi minerálních olejů 

• Zřetelně lepší pokud jde o SVOC / Migraci 

• Skladování ne pod + 4°C 

OOddppoorruuččaannýý  pprroodduukktt::  ooddppěěňňoovvaačč  FFOOAAMMAASSTTEERR  335500  
 
 
B/ Nová hvězda mezi záhustkami 
Spočívající převážně na bázi přírodních obnovitelných surovin pro moderní barvy, 
laky a plasty, vlídné k životnímu prostředí DSX 3800 
 
 
Dnešní nároky konečného odběratele: 
• Vplyv na zdravie:  bez zápachu a obsahu VOC 
• Trvanlivost:   dobrý vzhled, vylepšená životnost 
• Zpracování:  lehce zpracovatelný, jeden nátěr 
• Udržatelnost:   přírodní obnovitelné suroviny 
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Obr. 4 Reologické – křivky podle rozdílných okruhů použití 
 
 
Výhody asociativních PUR-Záhustek 

• výborný rozliv 
•  vysoký nátěrová pevnost 
•  nepatrné stříkání při rolování 
•  lepší otěruvzdornost 
•  stabilizace celého systému 
•  výborná snášenlivost ve vysoce lesklých nátěrech 
•  pH-Wert- není důležitý 
•  lehce zpracovatelný 
•  dobrá biologická stabilita 

 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
Obr. 5 Nová‚ hvězdicovitá struktúra   
 
 

Obrátky (s-1) 

 

Nalévací lak, 
Parketový lak, 
excellentní rozliv, 
tixotropie není nutná  

Typická stavební barva, dobrá odolnost 
proti statickému namáhání, vysoká síla 
mokrého filmu 

Typický průmyslový lak, kompromis mezi 
rozlivem a stabilitou  

0.1 

1 

10 
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 VISKOSITA (Pas) 

Barva bez 
reologického 
additiva 
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Obr. 6 Reologický profil nového TYPU hvězdicového tvaru  porovnán s    běžnými 

typy ve vysoce lesklém laku na bázi NeoCryl XK 90 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
          
 
 
 
Obr. 7 Odolnost proti oděru 2 disperzní barvy: a) Vinylacetát  b) Styrolakrylat 
 
 

(NeoCryl XK 90)         
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Obr. 8 Odpor při nanášení /rozliv - Vysoce lesklý nátěr, čistý akrylat  
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
Obr. 9 Lesk a závoj (Haze) - Vysoce lesklý parketový lak, Uretan-Akrylat   
        (NeoPac E 106) 
 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
 
Obr. 10 Chemická odolnost - Vysoce lesklý nátěr, čistý akrylat, (NeCryl XK 90 ) 
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Obr. 11 Snížení viskozity při tónování - Přísada 5% oxidu železa tónovací pasta, 
disperzní barva, Vinylacetát 

 
Zhodnocení:  
Nová reologická záhustka je výrazný „highlight“ ve směru: 
 
•  Bez těžkých kovů, Alkylfenoletoxylátů, VOC 
•  Při tónování je viskozita téměř stabilní 
•  Výborná odolnost proti stříkání při aplikaci válečkem 
•  Snadné zapracování 
•  Dobré vyvážení mezi odolností a rozlivem  
•  Dobrá odolnost proti oděru 
•  Dobrá barvitelnost 
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CHARAKTERIZACE A KLASIFIKACE FOSFOREČNANU ZINEČNATÉHO 
 

CHARACTERISATION AND CLASSIFICATION OF ZINC PHOSPHATE 
 

Petr Antoš, Vít Šprta, Petr Koutník 
Výzkumný ústav anorganické chemie a.s., Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem, 
Česká republika 
 

Summary 
Specifications and methods of test zinc phosphate pigments for paints are 
described in ISO 6745:1990. Relates to zinc phosphate pigments suitable 
for use in corrosion-inhibiting paints They are classified as one of the 
following three types: loss on ignition at 600 °C greater than 8,5 %, but 
less than or equal to 10,0 %, loss on ignition at 600 °C greater than 10,0 
%, but less than or equal to 13,0 %, loss on ignition at 600 °C greater than 
13,0 %, but less than or equal to 16,0 %. It describes the determination of 
loss on ignition and moisture, the determination of phosphate content by 
X-ray fluorescence spectrometry and X-ray diffraction analysis. For the 
determination of the phosphate content, the gravimetric method was used 
as the referee method.  For the determination of particules size distribution 
was used laser beam diffraction.  
Key words: zinc phosphate pigments, X-ray fluorescence analysis, X-ray 
powdered diffraction. 

 
 
Úvod 

Fosforečnan zinečnatý v podobě hydrátů (dihydrátu nebo tetrahydrátu, event. 

jejich směsi) nebo jeho směsi s jinými látkami, které v některých případech podporují 

antikorozní účinky fosforečnanu zinečnatého, v některých případech pouze působí 

jako extender a mají význam pouze ekonomický nikoliv technologický. Pro 

posuzování pigmentů na bázi fosforečnanu zinečnatého  je používána norma ISO 

6745:1990.  Podle této normy jsou pigmenty rozděleny do tří skupin podle ztráty 

žíháním při teplotě 600 °C [1]. První skupina pigmentů má ztrátu žíháním mezi 8,5-10 

% (dihydrát fosforečnanu zinečnatého), druhá skupina mezi 10-13 % (směsi 

dihydrátu a tetrahydrátu) a třetí skupina 13-16 % (tetrahydrát fosforečnanu 

zinečnatého). Jako referenční metoda pro stanovení obsahu fosforečnanů (jako 

P2O5) je používána gravimetrická metoda. Vzhledem k pracnosti a časové náročnosti 

vážkového stanovení fosforu byla zkoumána možnost využití rentgenové spektrální 
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(fluorescenční) analýzy pro stanovení obsahu fosforu. Pro stanovení fázového 

složení pevné fáze, tj. zda se jedná o dihydrát nebo tetrahydrát fosforečnanu 

zinečnatého nebo jejich směs, byla užita rentgenová difrakční analýza. Distribuce 

velikosti částic jako základní technologická veličina rozhodující při aplikaci pigmentů 

byla měřena metodou rozptylu laserového paprsku (laserová difraktografie). 

Popis experimentálních metod 

 Gravimetrické stanovení fosforu spočívá ve vysrážení fosforu v podobě 

fosfomolybdenanu chinolinu z kyselého roztoku po rozkladu pigmentu směsí kyseliny 

dusičné a kyseliny chlorovodíkové (lučavka královská) [2]. Fosfomolybdenan je 

usušen při 250 °C a zvážen [3]. 

Difrakční fázová analýza byla prováděna na rentgenovém difraktometru 

Philips MPD 1880. 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. 

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.  

 Velikost částic byla měřena na přístroji Mastersizer 2000 od firmy Malvern ve 

vodní suspenzi za použití ultrazvuku 0-10 minut. 

Výsledky a diskuse 
 Pro srovnání vybraných analytických metod byly použity čtyři vzorky 

fosforečnanů zinečnatých běžně dostupných a používaných v lakařském průmyslu 

ČR. Vzorek 1 - země původu Francie, vzorek 2 - země původu Čína, vzorek 3 - země 

původu Polsko, vzorek 4 - země původu Rakousko.  U vzorků byla stanovena ztráta 

sušením (vlhkost) sušením při 105 °C po dobu 2 hodin. Ztráta žíháním byla 

stanovena žíháním při teplotě 600 °C po dobu 2 hodin. Srážením roztokem 

molybdenany byl stanoven obsah P2O5, který byl přepočítán na vyžíhaný vzorek. 

Výsledky gravimetrických analýz jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 1. Výsledky gravimetrické analýzy. 

Parametr Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 
P2O5 (%hmotn.) nestanoveno 28,0 36,0 35,9 

Ztráta žíháním (% hmotn.) 12,2 7,4 11,4 15,0 
Vlhkost (% hmotn.) 1,4 0,9 1,1 5,0 

 
Rentgenová spektrální analýza umožňuje při jedné analýze stanovení všech prvků 

od sodíku výše, což je výhodou při současném stanovení minoritních prvků, které by 

mohly být na závadu, např. z důvodu péče o životní prostředí či hygieny práce a 

prvků účinné složky tj. zinku a fosforu. Výsledky v tabulce 2 vypovídají o tom, že 

vzorky 1, 3 a 4 jsou čisté fosforečnany zinečnaté, vzorek 2 je naředěn složkou 

s převažující vápenatou sloučeninou. Rozdíly mezi výsledky dosaženými vážkovým 

stanovením a výsledky získanými z rentgenové analýzy se pohybují mezi 0-3 % rel., 

což je možno považovat za velmi dobrou shodu výsledků.   

 
Tabulka 2. Výsledky rentgenové spektrální analýzy. 

Složka Vzorek 1 Vzorek 2 Vzorek 3 Vzorek 4 
P2O5 (% hmotn.) 35,70  29,00 35,80 35,90 
ZnO (% hmotn.) 63,00  31,70 63,90 64,00  
SiO2 (% hmotn.) - 4,70  - - 
CaO (% hmotn.) 0,27  24,4  - -  
MgO (% hmotn.) 0,50  6,00  0,09 - 
Fe2O3 (% hmotn.) 0,32  0,21  - - 
Al2O3 (% hmotn.) - 0,62  - - 
CdO (% hmotn.) - 0,40  - - 
PbO (% hmotn.) 0,04  1,32  - - 

As2O3 (% hmotn.) - 0,10 - - 
SO3 (% hmotn.) - 1,36  - - 

 
Pro zjištění fázového složení pigmentů byla použita rentgenová prášková difrakce, 

která umožňuje stanovit jak typ hydrátu fosforečnanu zinečnatého tak i případné 

další krystalické sloučeniny, kterých je užito jako extendrů. Vhodnost této metody je 

demonstrována na následujících obrázcích (obr.1-4) a v tabulce 3. 
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Obrázek 1. Difraktogram vzorku 1. 
 

 
Obrázek 2. Difraktogram vzorku 2. 

P o s i t i o n  [ ° 2 T h e t a ]

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0

0

5 0 0 0

1 0 0 0 0

 A 7 5 0

 
 
Obrázek 3: Difraktogram vzorku 3. 
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Obrázek 4. Difraktogram vzorku 4. 
 
Tabulka 3. Identifikace krystalické fáze rentgenovou difrakcí. 

Vzorek číslo Identifikované fáze - vzorec1 Krystalická fáze 

1 Mg0,62Zn0,38Zn2(PO4)2·4H2O 
ZnO 

Hopeit (Mg-vým.) 
Zinková běloba 

2 
CaZn2(PO4)2 · 2H2O 
CaMg(CO3)2 
Mg0,03Ca0,97CO3 

Parascholzit 
Dolomit 
Dolomitický vápenec 

3 
Zn3(PO4)2·4H2O 
Zn3(PO4)2·2H2O 
ZnO 

Hopeit 
Fosforečnan zinečnatý - dihydrát 
Zinková běloba 

4 Zn3(PO4)2·4H2O 
ZnO 

Hopeit 
Zinková běloba 

 
Tabulka 4. Měření velikosti částic. 

Označení 
vzorku 

Ultrazvuk 
(minuty) 

D(0,1) 
(µm) 

D(0,5) 
(µm) 

D(0,9) 
(µm) 

D(4,3)
(µm) 

0 1,907 10,979 33,606 14,932
1 1,919 10,842 33,130 14,721
3 1,888 10,654 32,671 14,499
5 1,868 10,537 32,308 14,333
8 1,841 10,395 31,944 14,170

Vzorek 2 

10 1,829 10,336 31,793 14,095
0 3,894 12,213 34,260 22,164
1 3,119 10,087 28,495 13,691
3 2,970 9,775 27,742 13,222
5 2,913 9,696 27,691 13,163
8 2,864 9,618 27,522 13,045

Vzorek 3 

10 2,845 9,611 27,665 13,090

                                                 
1 Tučně vyznačena majoritní fáze 
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0 4,956 11,819 22,043 12,773
1 3,567 9,436 18,671 10,405
3 3,282 8,988 18,173 9,998
5 3,152 8,823 18,006 9,848
8 3,044 8,705 17,892 9,740

Vzorek 4 

10 2,984 8,651 17,840 9,688
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Obrázek 6. Distribuce velikosti částic – vzorek 2 (10minut ultrazvuk). 
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Obrázek 7. Distribuce velikosti částic – vzorek 3 (10minut ultrazvuk). 
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Obrázek 5. Distribuce velikosti částic – vzorek 4(10 minut ultrazvuk). 
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Závěr 
Rentgenová spektrální analýza a rentgenová prášková difrakční analýza jsou 

nedestruktivní analytické metody, které se vzájemně doplňují.  Pro analýzu pigmentů 

fosforečnanového typu byla využita rtg fluorescence pracující metodou bez 

standardů, využívající software založeném na známých matematických vztazích.  

Dosažená přesnost ve srovnání s uzanční metodou – gravimetrií je dostatečná. Při 

rentgenové fluorescenci je stanoven obsah jednotlivých prvků (od fluoru po uran) a to 

jak účinných, tak i znečišťujících nebo záměrně přidaných složek, 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. Charakteristika pigmentů 

byla doplněna o měření velikosti částic. Výsledky jednoznačně potvrdily nebo 

vyvrátily přítomnost doplňujících a nastavovacích látek typu hydrátu fosforečnanu 

zinečnatého a s dostatečnou přesností určily obsah účinných látek.  
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Prezentované výsledky vznikly při řešení projektu „Plniva na bázi kalcinovaných 
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Summary 

The aim of this work was to study the influence of Pigment Volume 
Concentration (PVC) and particle shape of pigments on mechanical 
properties of PMMA coatings. Polymer composites based on 
polymethylmethacrylate (PMMA) were prepared with different PVC and 
different particle shape of fillers. The mechanical properties were 
measured using the dynamic thermomechanical analysis (DTMA) i.e. the 
module of elasticity (E’) and the glass transition temperature (Tg) of the 
test specimens were specified. 
Keywords: PMMA, DTMA, PVC, particle shape, Tg 

 
 

Introduction 

Polymer-based materials are commonly used e.g. in prosthetic dentistry and 

their strength can be improved with reinforcing fibers [1]. Organic–inorganic hybrid 

materials have been widely investigated in order to improve their matrix properties [2-

6]. There have been many attempts using various techniques to develop high 

performance organic–inorganic hybrid materials, which combine the features of 

inorganic and organic substances. Such hybrid materials have been investigated at 

various scales from the level of microscale order to molecular order.  

Organic polymer materials exhibit excellent flexibility, toughness, moldability, 

and adhesiveness, but their heat resistance properties are inferior to those of 

inorganic materials. On the other hand, inorganic materials show high elastic 
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modulus, heat resistance, corrosiveness, weather resistance, solvent resistance, and 

mechanical strength, but they are very brittle and their moldability is very poor.  

Organic–inorganic hybrid materials obtained by combining organic polymers 

with inorganic compounds at the nanoscale or molecular level are expected to exhibit 

high performance in all properties. The materials properties of conventional organic–

inorganic hybrid materials produced by mixing or dispersing inorganic materials in 

organic polymers are mainly determined by the nature of the interface between the 

organic and inorganic components, as well as by the size and dispersibility of the 

inorganic filler material.  

In order to obtain high performance hybrid materials, the inorganic component 

must be dispersed minutely and homogeneously in the organic polymer matrix, and 

there must also be good adhesion at the interface between the inorganic and organic 

components. However, in the conventional composite materials described above, 

poorer physical properties are often observed in the composite material when minute 

inorganic filler particles are used, due to the difficulty of achieving homogeneous 

dispersion [7-9]. 

The mechanical properties of organic matrix are influenced to a great extent 

by PVC and by particles shape respectively. In this study, poly(methylmethacrylate) 

were used as a polymer matrix and particles with different shape (zinc dust, TiO2, 

wollastonite, talc, graphite, micaceous iron oxide- MIO) were admixed as reinforcing 

fillers. The mechanical properties and Tg were evaluated by testing thermo-

mechanical properties (dynamical thermo-mechanical analysis-DTMA). 

Experimental 

Pigments and fillers 

Pigments and fillers with different particle shape were used for studying of 

reinforcing of PMMA. 

 
Micaceous iron oxide 

Euro – mica SG 

Detter Mineralien GmbH 

Oil absorption 18g / 100g pigment 

Density 4.75 g/cm3 
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Constitution      foliated micaceous iron oxide containing 89-93%Fe2O3,9%SiO2 

Zinc dust 

Harzer Zinkoxyde Heubach GmbH & Co. 

Oil absorption 7.18g / 100g pigment 

Density 7.04 g/cm3 

Constitution spherical particles of metallic zinc 

 

 

Titanium dioxide - anatas 

Titanium dioxide  AV01, Precheza a.s., Czech Rep. 

Oil absorption 23g / 100g pigment 

Density 3.88 g/cm3 

Constitution 99.3 % TiO2, asymmetric 

particles 

 
Wollastonite 

Kemolit S-3, Václav Zedník – MINKO, Czech Rep. 

Oil absorption 32.71g / 100g pigment 

Density 2.92 g/cm3 

Constitution 49.52% SiO2, 47.04% CaO, 0.6% 

Al2O3, 0.43% Fe2O3, 0.29% 

MnO2, 0.11% K2O 

 
Graphite 

Detecha, v.d. 

Oil absorption 51g / 100g pigment 

Density 2.4 g/cm3 

Constitution foliated hexagonal modification of                

 carbon 

 
Talc 

Talk Naintsch A-60-Naintsch Mineralwerke GmbH, 

Graz 

Oil absorption 41g / 100g pigment 
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Density 2.8 g/cm3 

Constitution 60% SiO2, 31.5% MgO, 1%  Al2O3, 0.8% Fe2O3, 0.6% CaO 

Binder 

Poly(methylmethacrylate) as a polymer matrix were used. 

PMMA 
Umaflor P, Pliska Podlahy s.r.o., Czech Republic 
Umaflor P is a solution of acrylate polymer in mixture of reactive solvents and special 
additives – poly(methylmethacrylate), methylmethacrylate, N,N-dimethyl-4-toluidin, 
diethylenglycoldimethacrylate 
Preparation of the coatings and test specimen 

All composites were prepared using high-speed stirrer EUROSTAR power-b 

(IKA LABORTECHNIK). Umaflor were mixed with fillers with PVC from 10 to 60% 

with 2000 rpm. for a period of 45 min. 0.5 wt.% of dibenzoilperoxide were added as a 

catalyst of polymerization and mixed for next 2min. This mixture was poured into 

polytetrafluoroethylene mould. After appropriate congelation part of test specimens 

were putted into the drier and tempering at 80 °C for a period of 4 hours. The rest of 

them were left at lab. temperature. Test specimens were treated following day.  The 

proportion of the test specimen was 3.8 x 2.0 x 34 mm3.  

Dynamic thermomechanical analysis (DTMA) 

DTMA measurements were performed using model DX04TH, (R.M.I. 

Electronic Measuring Instruments, CR). During the experiment the complex modulus 

of elasticity in bending was measured using the single cantilever fixture type. This 

mode allows measuring of glassy samples even at temperatures above the glass 

transition at which the viscosity is relatively low. The dynamic mechanical stress was 

a sinusoidal function with frequency 1 Hz. Linear heating rate 3.0 °C/min up to 300 

°C were applied. 

Results and discussion  

The values (curves) of E’, E’’ and glass transition temperature Tg were 

evaluated for tempered (in drier) and no tempered specimens. Effect of PVC, 

particles shape of specimens on alterations of E’, E’’ and Tg were examined.     

Effect of PVC 

Viscoelastic materials such as polymers typically exist in two distinct states. 

They exhibit the properties of a glass (high modulus) at low temperatures and those 
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of a rubber (low modulus) at higher temperatures. By scanning the temperature 

during a DTMA experiment this change of state, the glass transition or alpha 

relaxation, can be observed. The glass transition temperature (Tg) is often measured 

by DSC (Differential Scanning Calorimetry), but the DTMA technique can often yield 

better data and can also be used to investigate the frequency (and therefore time) 

dependent nature of the transition [10]. Range of PVC of PMMA composites is 

showed in tab.1. 

Table1. Range of PVC and particle shape of fillers. 

Composite Range of PVC     
[%] 

CPVC 
[%] Particle shape 

PMMA+ MIO 10-60 52,1 lamelliform 
PMMA+ Graphite 10-20 42,9 foliate 
PMMA+ Talc 10-40 44,7 lamelliform 
PMMA+ Wollastonite 10-30 49,2 spicule 
PMMA+ Zn dust 10-30 65 spherical 
PMMA+ TiO2 10-20 51 irregular 
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Fig.1 – DTMA of no tempered specimens, method of reading values of E´, E´´max, 
Tmax a Tg. 

 
Observed values of modulus E’ and E’’ and glass transition temperature were 

increased in consequence of increasing of PVC up to CPVC value (see tab.2). Most 

of the physical properties are changed if PVC is extending beyond CPVC. Only one 

composite (PMMA+MIO – PVC=60%) were managed to prepare with PVC greater 

then CPVC (52.1%). Modulus E’ and E’’ were decreased over the CPVC (fig.2). 

Composite PMMA+MIO with PVC=50% had a greatest value of modulus E’. Real 

part of modulus of elasticity was approx. 4x greater then value of virgin PMMA. It is 

possible that high value of E’ can be expected close value of PVC=CPVC.  
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Figure 2. Effect of PVC on the E´, E‘‘ of PMMA+MIO. 
 
Table 2. Values of modulus E´, E´´max and glass transition temperature Tg of no 
tempered and tempered specimens. 
PVC 
[%] 

E´ [Pa]  
.10-9 

E´ [Pa] 
temp. 
. 10-9 

Tg [oC] Tg [oC] 
temp. 

E´´max 
[Pa] 
.10-8 

E´´max  
[Pa]  
temp. 10-8 

Tmax [oC] Tmax [oC] 
temp. 

PMMA 
 2,216 2,658 43,52 79,51 3,064 2,344 57,85 98,29 

Wollastonite 
10 4,919 5,819 48,95 85,50 5,509 5,760 68,07 105,5 
20 5,139 8,145 53,71 89,33 6,231 8,934 72,68 107,7 
25 6,261 5,346 53,54 101,5 8,075 7,845 73,77 112,1 
30 5,579 3,100 61,29 102,9 7,209 4,371 80,55 114,9 

MIO 
10 3,071 4,248 48,44 91,85 3,498 4,354 69,20 105,3 
20 5,955 5,355 56,48 93,92 5,916 7,217 81,97 111,3 
30 5,612 8,465 58,69 95,75 6,465 10,42 81,95 113,5 
40 6,552 8,361 58,76 92,30 7,228 9,423 80,05 112,5 
50 9,149 8,569 53,96 91,85 10,99 7,906 75,72 113,8 
60 8,121 6,332 63,37 80,36 8,497 5,322 85,76 111,9 

Talc 
10 3,559 5,716 48,23 90,62 4,427 5,544 66,19 104,3 
20 3,679 5,768 46,85 90,96 3,985 6,698 64,03 109,4 
30 6,107 6,930 52,13 91,65 6,744 4,888 71,36 109,0 
40 7,309 8,197 60,62 78,73 8,728 6,244 74,60 114,7 

Graphite 

10 3,813 3,814 48,46 46,62 
90,86 4,291 1,898 59,69 99,33 

20 3,934 5,934 49,39 48,44 
92,76 5,497 6,189 

3,038 62,45 65,37 
99,55 

TiO2 
10 3,058 3,914 53,09 91,36 4,375 4,046 67,74 107,9 
20 3,674 4,282 50,69 93,28 4,921 4,354 66,05 110,1 

Zn dust 
10 3,329 5,617 44,08 94,41 3,703 4,458 65,61 109,0 
20 3,585 5,496 46,82 95,21 4,241 4,518 66,37 113,5 
30 4,793 4,620 47,29 95,30 5,231 4,195 66,63 114,0 

Values of modulus E´ were reading at 30 oC, E´´max a Tmax in maximum of curves 
(see Fig.1)  
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In composite PMMA-Graphite two maximums of E‘‘ and two bent of curves E’ 

– T were found (fig.4). First of them can indicate so-called β maximum at temperature 

Tβ. β maximum is usually connected with rotation of esters bond around C-C bond 

linking a group with main chain [11]. The second one shows the glass transition 

temperature Tg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 3. Effect of PVC on the E´, E‘‘ of the PMMA+Graphite (tempered specimens). 
 

Effect of particle shape 

The effect of particle shape on values of modulus E’ and glass transition 

temperature were observed at PVC=10%. 

The best reinforcements were analyzed in composite PMMA-Wollastonite 

(spicule particles), fig.4. The glass transition temperature was most influenced by 

TiO2 in no tempered specimens and by Zn dust in tempered specimens respectively 

(Fig.5). However highest glass transition temperature were found in tempered 

composite containing Wollastonite with PVC=30% (see Tab.2).  The glass transition 

temperature increased almost at all events approximately doubly due to tempering 

(Tab.2., Fig.6 - PMMA-Wollastonite PVC=10%.). Increasing of Tg results in a wider 

application of materials. 
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Figure 4. Effect of particle shape on value of modulus E´ at PVC 10 % for no 
tempered and tempered specimens. 
 

Figure 5. Values of Tg, no tempered and tempered specimens. 
 

 
Figure 6. Comparison of values Tg , E‘, E’’max and Tmax no temp. and temp.specimens 
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Conclusion 

 PMMA composites containing different fillers with different particle shape and 

with diverse PVC were prepared. Effect of concentration of fillers (PVC) in polymer 

matrix and effect of particle shape were observed using DTMA. For characterization 

of thermomechanical properties were evaluated above all real part of modulus of 

elasticity (E’) and glass transition temperature. 

The mechanical properties with increasing PVC were improved. It is possible 

that high value of module (E’) can be expected close value of PVC=CPVC. The 

highest value of module (E’) was found in composite containing micaceous iron oxide 

(lamelliform particles) with PVC=50%. The best results at low value of PVC were 

found in composite containing wollastonite (spicule particles).  

The results showed that is possible to use dynamic thermomechanical 

analysis for studying of properties of reinforcement’s polymers as well as organic 

coatings. 
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OCHRANA OCELOVÝCH POVRCHŮ NÁTĚRY A PREDIKCE JEJICH 
ÚČINNOSTI NA ZÁKLADĚ VÝSLEDKŮ  LABORATORNÍCH ZKOUŠEK 

 

PROTECTION OF STEEL SURFACES BY PAINTS AND PREDICTION OF 
THEIR EFFICIENCY ON THE BASE OF LABORATORY TESTING 

RESULTS 
 
Jaroslava Benešová1, Jaroslav .Jarušek2, Miroslav Svoboda1  
1SVÚOM s r.o., 2 Univerzita Pardubice, Česká republika 
 

Summary 
Laboratory testing of protective efficiency of paints by developing of vycliv 
methods.Parameters of cyclic methods for testing of water-borne paints. 
Results of laboratory testing of water-borne paints in humidity chamber, 
salt fog chamber and two new cyclic test methods. Proposal for  blistering 
decrease of water-borne paints in laboratory testing by adjusment of 
temperature at tests and usinghigh  relative humidity. 
 
 
Ochrana kovových povrchů vystavených atmosférickým vlivům se zajišťovala 

v předminulým stoletím a začátkem minulého století hlavně použitím olejových 

nátěrů. Nátěrové systémy tohoto typu obvykle obsahovaly v základním nátěrů účinný 

antikorozní pigment jímž byl ortoolovičitan olovnatý (suřík) s různým obsahem 

volného oxidu olovnatého. Vrchní nátěry  pro ocelové konstrukce obsahovaly často 

bělobu olovnatou přibarvenou okrem nebo jiným barevným, většinou anorganickým 

pigmentem jako jsou oxidy železa a pod.Dlouhodobé zkušenosti s těmito nátěrovými 

systémy umožňovaly určit s vysokou mírou pravděpodobnosti životnost nově 

zhotovených nátěrů. Výrobci nátěrových hmot měly, často v prostoru závodu a 

případně na střeše, umístěné zkušební vzorky opatřené nátěrovými systémy.  

Problémy vznikly ve druhé polovině předminulého století s ochranou námořních 

lodí po přechodu z dřevěných konstrukcí na ocelové. Asfaltové a podobné materiály, 

které se poměrně dobře osvědčovaly při ochraně povrchu ze dřeva plně 

nevyhovovaly při nanesení na ocelový povrch. Olejové nátěrové systémy, které se 

plně osvědčily v atmosférických podmínkách se ukázaly jako nepříliš vhodné pro 

mořské prostředí. Počátky potřebného systematického zkoušení ochranných 

vlastností nátěrů lze s určitou mírou pravděpodobnosti zařadit do této doby. 
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Jednou z prvních zkušebních metod, která pro hodnocení ochranných vlastností 

nátěrů používala přesně definované zkušební prostředí byla solná mlha zařazena 

v roce 1939 do standardu ASTM B117. V tomto standardu se uváděla  20 % 

koncentrace soli. Další vývoj vyústil v používání (prakticky ve všech zemích) 

pětiprocentního roztoku soli1).  

Postupné širší uplatnění různých přírodních a vyvíjených pryskyřic 

kombinovaných s vysýchavými oleji vedlo ke změně vlastností nátěrů. Další vývoj 

v surovinové oblasti podnítil uplatnění zkušební metody využívající zdroj záření , 

které má však ve vlnové oblasti částečně jiné spektrum, než sluneční záření 

dopadající na zemský povrch. Používaná zkušební zařízení weatherometry 

dlouhodobě ovládly zkušební oblast organických povlaků. U nás toto zařízení 

používala zkušebna ESČ již ve dvacátých letech minulého století a do značné míry 

pravděpodobnosti vycházela z výsledků zkoušek olejových nátěrů pro určení 

predikce jejich chování v přírodních podmínkách. V případě materiálů jiné, postupně 

modernější a modernější pojivové báze výsledky zkoušek ve weatherometru 

neposkytovaly pro predikci chování povlaků v přírodních podmínkách potřebné 

komplexní údaje. V průběhu minulého století, zejména od padesátých let se mnoho 

výzkumných pracovišť ve světě zabývá vývojem zkušebních metod a potřebných 

zkušebních zařízení s cílem zabezpečit věrohodnou predikci chování nátěrů 

v přírodních podmínkách na základě urychlených laboratorních zkoušek. Dlouhodobé 

zkušenosti v oblasti zkoušení ochranných vlastností nátěrových systémů různými 

metodami vyústily před přibližně 30 - 40 lety v poznatek, že je  nutno se zaměřit na 

cyklové (také se uvádí cyklické) zkoušky s využitím střídavého vystavení zkušebních 

vzorků nátěrů různému namáhání (vlhkostní komora, solná mlha, prostředí ve 

zkušebním zařízení obsahujícím složky, které stimulují korozi a které jsou obsaženy 

v  atmosférickém prostředí, vysušení vzorků, vysoká teplota, nízká teplota a pod). 

Současný vývoj v oblasti zkoušení ochranných vlastností organických povlaků je 

zaměřen na sestavení cyklů, které vhodně reprezentují přírodní prostředí a které ve 

zkušebním cyklu jsou vhodně zesíleny oproti přírodnímu prostředí.   

Snaha přiblížit podmínky laboratorních zkoušek vyústily v návrhy různých 

cyklových zkoušek, z nichž některé jsou již zahrnuty do mezinárodních standardů. 

Tyto cyklové zkoušky většinou nezahrnují všechny klimatické faktory, které působí na 

nátěr v přírodních podmínkách. Střídání jednotlivých faktorů při navržených 
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zkouškách je často krátkodobé a musí být uskutečňováno pomocí automatizovaných 

zkušebních zařízení. Zatím nejsou k dispozici komplexní informace o možných 

faktorech pro predikci chování nátěrů v přírodních podmínkách na základě výsledků   

laboratorních  cyklových  zkoušek. Základním předpokladem pro predikci chování 

nátěrových systémů v přírodních podmínkách na základě urychlených laboratorních 

zkoušek je požadavek, aby poškození nátěrů při urychlených zkouškách mělo 

podobný charakter jako v přírodních podmínkách. Cílem urychlených zkoušek je 

vyvolat charakter poškození urychlenými postupy, ke kterým dojde v přírodních 

podmínkách za delší dobu. Při sledování výsledků urychlených cyklových zkoušek  

jsou často  zvoleny ke sledování pouze určité druhy poškození vzniklé při 

urychlených zkouškách a v přírodních podmínkách. 

Za jednu z prvních cyklových zkoušek lze považovat Prohesion test2) vyvinutý 

ve Velké Británii. Cyklová zkouška, využívající vystavení vzorků různých 

epoxidových nátěrů střídání dvou faktorů3) v zařízení QUV (Model QUV Basic) : 4 

hodiny  ozařování (teplota vzorku 50°C) a 4 hodiny vystavení působení vlhkosti při 

teplotě 45 °C (dle ASTM D4587) poskytuje dobré výsledky. Celková doba zkoušky je 

1000 hodin. V přírodních podmínkách byly vzorky vystaveny na střeše v Mumbai 

(zeměpisná šířka 19°01.6´). Roční dešťové srážky kolem 2200 mm, relativní vlhkost 

se pohybuje od 61 % do 87%. Průměrná denní teplota se pohybuje od 24 °C do 33 

°C. U vzorků vystavených urychlené cyklové zkoušce a v přírodních podmínkách 

bylo hodnoceno žloutnutí, křídování, změna lesku a hmotnostní změny. Srovnání 

výsledků urychlených a zkoušek v přírodních podmínkách vedou k závěru, že 

v průměru 2,5 hodiny urychlené zkoušky odpovídá 10 násobnému urychlení 

degradace ve srovnání s působením atmosférických vlivů. K tomu lze poznamenat, 

že v našich podmínkách je intenzita slunečního záření vyvolávajícího přímou 

destrukci pojivové složky za přispění vysoké relativní vlhkosti, mnohem nižší stejně 

tak sezónní relativní vlhkost a srážky jsou nižší, než je tomu v Indii. Povrch nátěrů se 

v průměru ohřeje v Indii na vyšší teplotu, než v naši zeměpisné šířce. V našich 

podmínkách měl by tedy být tento faktor urychlení  uvedené cyklové zkoušky ve 

vztahu ke vzorkům vystaveným atmosférickým vlivům menší. Při této úvaze se 

nebere na zřetel možné podkorodování nátěrů ovlivněné  přítomnosti agresivních 

složek v ovzduší. 
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Ekologické požadavky podporují vývoj a uplatnění vhodných nátěrových hmot, 

zejména také vodou ředitelných. Určité výzkumné práce uskutečněné v rámci 

Federal Highway Administration (FHWA)4) jsou zaměřeny na uplatnění  ekologicky 

výhodných nátěrů z vodou ředitelných nátěrových hmot pro ochranu ocelových 

povrchů. 

Vodou ředitelné nátěrové hmoty vyhovují zvyšujícím se přísným požadavkům 

EPA (organizace USA pro ochranu životního prostředí). Uživatelé vodou ředitelných 

nátěrových hmot sice uvádějí dobré zkušenosti s těmito materiály, přesto však 

obecně panuje názor, že nátěry z vodou ředitelných nátěrových hmot neposkytují 

ochrannou účinnost jako nátěry z rozpouštědlových materiálů. Zájem však o vodou 

ředitelné materiály roste, a to s ohledem na jejich požární bezpečnost, menší toxicitu 

a také nízké hodnoty VOC. Mají však také některé nedostatky jako je pomalé 

odpaření vody z nátěru a problémy spojené se smáčením natíraného podkladu. 

Cílem práce FHWA bylo srovnání výsledků laboratorních zkoušek s výsledky 

zkoušek v přírodních podmínkách s možností predikce chování nátěrů v přírodních 

podmínkách na základě laboratorních zkoušek. Byly zvoleny dvě zkušební metody 

uvedené  v tabulce 1. 

Tabulka 1. Zkušební postupy A a B. Pro každý cyklus 500 hodin. 

Zkušební cykly Zkušební 
postup A 

Zkušební 
postup B 

Nízká teplota –23 °C po dobu 68 hodin X X 
Cyklus  UV / kondenzace: 216 hodin 
4h UV / 4 h kondenzace (Zdroj UV lampa UVA 340;  
teplota při působení UV 60 °C; teplota při kondenzaci 
40 °C, relativní vlhkost 100 %) 

X X 

Cyklus solná mlha / suchý vzduch: 216 hodin 
1 hodinu solná mlha / 1 hodinu suchý vzduch 
Solná mlha  (0,35 % hm. (NH4)2SO4 + 0,05 % hm. 
NaCl ) při laboratorní teplotě 
Suchý vzduch:  teplota 35 °C 

X  

Cyklus solná mlha / suchý vzduch : 216 hodin 
1 hodinu solná mlha / 1 hodinu suchý vzduch 
Solná mlha (5% NaCl) při teplotě 35 °C 
Suchý vzduch: při laboratorní teplotě 

 X 

 
Zkoušky byly uskutečněny za použití uvedených zkušebních metod se 14 

nátěrovými systémy – laboratorní zkoušky po dobu 3000 hodin a v přírodních 

podmínkách po dobu 2 let. Předem bylo uskutečněno stanovení koncentrace 

pigmentů v nátěrových hmotách a jejich prvkové složení a chemické vlastnosti pojiv 
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(poměr alifatických a aromatických složek). Hodnocení výsledků zkoušek bylo 

uskutečněno stanovením změny jejich tlouštěk, lesku, barevného odstínu, přilnavosti 

a koroze v řezu. Výsledky zkoušek vyúsťují v závěr, že nátěry z vodou ředitelných 

nátěrových hmot nezabrání podkorodování podkladů v řezu a žádný systém tohoto 

typu se nevyrovná zinkovým nátěrům, avšak jsou srovnatelné s nátěry bariérového 

typu z rozpouštědlových nátěrových hmot. Laboratorní zkoušky ukázaly, že zkoušky 

dle postupu A méně poškozují nátěry z vodou ředitelných nátěrových hmot, než je 

tomu v případě zkušebního postupu B. Naproti tomu zinkové nátěry vykazují menší 

poškození  při zkouškách dle postupu B. Chování zinkových nátěrů a nátěrů z vodou 

ředitelných nátěrových hmot zkoušených dle postupu B vykazují lepší korelaci 

s výsledky atmosférických zkoušek než v případě postupu A. Výsledky práce FHWA 

ukazují, že lze uvažovat, s ohledem na některé nátěrové systémy, že 3000 hodinová 

laboratorní zkouška odpovídá 2 ročnímu vystavení vzorků atmosférickým vlivům, 

zejména z hlediska koroze ocelového podkladu v řezu a okolí řezu. 

Ve SVÚOM byly propracovány a používány dva zkušební cykly – arktický a 

tropický5), uvedené v tabulce 2. 

 
Tabulka 2. Arktický a tropický zkušební cyklus. 

Cyklus zkušební prostředí doba zkoušky,h ČSN 
Arktický komora s SO2 24 03 8130 
 termostat + 50 °C 7  
 Mrazící box– 50 °C 16  
 manipulační prostoj 1  
Tropický termostat 80 °C 6  
 ponor v H2O 1  
 komora s SO2 16 03 8130 
 manipulační prostoj 1  

  
Výsledky získané pomocí těchto cyklů poskytly vyváženější pohled na 

ochranné vlastností nátěrů, než samostatně používané  komorové zkoušky (solná 

mlha, kondenzační komora s SO2 a čistá kondenzační komora). Významným 

parametrem nátěrů je jejich navlhavost v prostředí s vysokou vlhkostí nebo při 

ponoru do vody a vodných roztoků. Volné nátěrové filmy v mnoha případech  pohlcují 

menší množství vody než tytéž  nátěrové filmy zhotovené na kovovém (většinou 

ocelovém) podkladu. Tak například volný nátěrový film z bezrozpouštědlové nátěrové 

hmoty pohlcuje6) v tomto konkrétním případě 2 % obj. vody, kdežto je-li zhotoven na 

ocelovém podkladu pak je to již 7 % obj. Zjištěný rozdíl absorpce vody volným 
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nátěrovým filmem a nátěrovým filmem na kovovém podkladu bylo navrženo7) 

používat pro stanovení „crossover point“, určený dobou kdy nátěr na podkladu  

absorbuje více vody, než volný nátěrový film. Toto větší množství vody se u nátěru 

hromadí na rozhraní podklad-nátěr. Voda na rozhraní kovový podklad – nátěr 

narušuje adhezní vazby nátěru k podkladu a vytváří společně s difundujícím kyslíkem 

a agresivními složkami atmosféry  příznivé podmínky pro průběh koroze pod nátěrem  

Volné nátěrové filmy z rozpouštědlových epoxidových nátěrových hmot se vyznačují 

poměrně malou navlhavostí do nasyceného stavu.  Jejich propustnost pro vodu v 

závislosti na teplotě ukazuje následující  obrázek 1  pro epoxidový nátěr8) o 

tloušťce100 µm. 
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Obrázek 1. Propustnost epoxidového nátěru pro vodu v závislosti na teplotě. 
 

Množství vody absorbované nátěry v solných roztocích závisí na aktivitě vody 

v těchto roztocích. Množství vody absorbované nátěry v solných roztocích je proto 

mnohem menší, než v destilované vodě9). Připravovaný modifikovaný  standard 

ASTM D501 se týká stanovení absorpce/desopce vody nátěrem na kovovém 

podkladu, což poskytuje informaci o nasycení nátěru vodou. Návrh nového 

uvedeného standardu uvádí jednoduchou metodu pro stanovení pnutí  v organických 

povlacích. Návrh popisu metody je uveden v publikaci Carboline Company10). Pro 

provedení laboratorních korozních zkoušek byly ve SVÚOM sestaveny dva cyklové 

zkušební soubory, z nichž I.Cyklová zkouška zahrnuje hlavní faktory, které působí na 
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nátěr v našich klimatických podmínkách. Faktor slunečního záření bude zařazen 

dodatečně. V navržené Cyklové zkoušce I, jeden týdenní jeden cyklus zahrnuje: (Po) 

vystavení  vzorků účinku prostředí kondenzační komory s SO2 po dobu 8 h  

s následným vystavením vzorků teplotě 75 °C po dobu 16 hodin; (Út) umístění 

vzorků do uvedené kondenzační komory s SO2 na dobu 8 h a dále jejich umístění do 

mrazicího boxu na dobu 16 hodin při teplotě -20 °C; (St) umístění vzorků do 

kondenzační komory s SO2 na dobu 16 hodin a poté do termostatu při teplotě 75 °C 

na dobu 16 hodin; (Čt) umístění vzorků znovu do kondenzační komory s SO2 na 

dobu 8 hodin s následným jejich přenesení do mrazicího boxu na dobu 16 hodin°(Pá) 

umístění vzorků do kondenzační komory s SO2 na dobu 8 hodin a poté vystavení 

vzorků prostředí laboratoře na dobu 16 + 48 hodin. 

 
Tabulka 3. Výsledky zkoušek nátěrů. 

Doba zkoušky 
h, cykly. měsíce 

Puchýře 
P 

Koroze dle 
ASTM D 610 Označení vzorků 

            Kondenzační komora dle DIN 50017 
AK + AK 120 h P 10 
AL + AK 120 h P 10 
AK+ AK 240 h P 10 
AL+ AK 240 h P 10 
             Solná mlha dle ČSN EN ISO 7263 
AK + AK 120 h P 10 
AL + AK 120 h P 10 
AK + AK 240 h P 10 
AL + AK 240 h P 10 
AK + AK 480 h P 10 
AL + AK 480 h P 10 
                      Cyklová zkouška 
AK + AK 1 cyklus 0 10 
AL + AK 1 cyklus 0 10 
AK + AK 2 cykly P 10 
AL + AK 2 cykly P 10 
AK + AK 3 cykly P 10 
AL + AK 3 cykly P 10 
AK + AK 4 cykly P 10 
AL + AK 4 cykly P 10 
 Zkouška na atmosférické korozní stanici 
AK + AK 6 měsíců P 10 
AL + AK 6 měsíců 0 10 
AK + AK 12 měsíců P 10 
AL+ AK 12 měsíců 0 10 
AK + AK 19 měsíců P 10 
AL + AK 19 měsíců 0 až ojedinělé P 10 
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Pro uskutečnění laboratorních a atmosférických zkoušek se současnými 

materiály byli požádáni výrobci rozpouštědlových a vodou ředitelných nátěrových 

hmot11) o přípravu vzorků nátěrů na čistém  ocelovém povrchu ( dokonale 

odmaštěném a také otryskaném). Výsledky zkoušek nátěrů ze dvou druhů nátěrů 

z vodou ředitelných nátěrových hmot v kondenzační komoře, solné mlze navržené 

Cyklové zkoušce I a na korozní atmosférické stanici zachycuje tabulka 3. Nátěr 

označený AK + AK  je tvořený základním nátěrem a vrchním nátěrem z vodou 

ředitelných  akrylátových nátěrových hmot Nátěr označený AL + AK je tvořený 

z vodou ředitelných nátěrových hmot, základní nátěr z alkydové nátěrové hmoty  a 

vrchní nátěr z akrylátové nátěrové hmoty. Průměrné tloušťky nátěrů se pohybovaly 

v rozmezí  115 až 130 µm. 

Srovnání výsledků zkoušek nátěrů z vodou ředitelných nátěrových hmot 

uskutečněných s použitím třech laboratorních zkušebních  metod a na atmosférické 

korozní stanici  uvedených v tabulce 3 vedou k závěru, že v případě nátěrového 

systému AK + AK jednoroční expozice vzorků v přírodních podmínkách odpovídá 

z hlediska vzniku puchýřků  2 cyklům zkoušky. Nátěrový systém AL + AK vykazuje 

v přírodních podmínkách po jednoroční expozici dobrou odolnost z hlediska vzniku 

puchýřků. Po 19 měsíční expozici 4 vzorky z 9 vykazují z hlediska vzniku puchýřků 0 

a  5 vzorků již vykazuje vznik ojedinělých puchýřků. Lze předpokládat, že po dalších 

6 měsících se puchýřky  vyskytnou ve větším rozsahu.  

Značné puchýřkování vzorků nátěrů vznikajících při laboratorních komorových 

zkouškách ( kondenzační komora, solná mlha a cyklová zkouška) lze spojovat 

s trvale působící vysokou relativní vlhkostí při poměrně vysoké teplotě, což  se 

v atmosférických podmínkách prakticky nevyskytuje. Často se u nás vyskytuje 

vysoká relativní vlhkost, nikoliv však v kombinaci s teplotou panující ve zkušebních 

laboratorních zařízeních. Lze proto uvažovat o provádění cyklových zkoušek tak, že 

vzorky budou vystaveny v rámci cyklu vysoké relativní vlhkosti při laboratorní teplotě. 

Agresivní složky na vzorek bude situováno krátkodobým působení ponořením do 

upraveného Harrisonova roztoku (0,35 % hm. (NH4)2SO4 + 0,05 % hm. NaCl).Určité 

zkušenosti byly v tomto směru již získány při vystavení vzorků nátěrů z 

rozpouštědlové nátěrové hmoty bez přídavku a s přídavky inhibitorů koroze, vysoké 

relativní vlhkosti s úpravou podmínek tak, aby došlo k jejich orosení. Zkouška za 

těchto podmínek vyžaduje však delší dobu než zkouška ve standardní vlhkostní 
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komoře. Lze také uvažovat o použití tohoto roztoku jako solné mlhy místo solné mlhy 

běžně používané s aplikací 5 % roztoku chloridu sodného jak je to používáno při 

metodě známé jako Prohesion test. 

Zkušební cyklus s použitím solné mlhy rozprašováním uvedeného  

Harrisonova roztoku měl by zahrnovat následné vystavení vzorků prostředí 

laboratoře, působení ultrafialového záření a také působení nízké teploty. Uvedený 

zkušební cyklus by mohl být vhodný pro zkoušení nátěrů z vodou ředitelných 

nátěrových hmot. Lze uvažovat o vhodných parametrech teploty v každém stupni 

zkušebního cyklu. Při rozprašování Harrisonova roztoku je pravděpodobně vhodnou 

teplotou  25 °C, stejně jako v prostředí laboratoře. Při působení ultrafialového záření 

(bez působení vysoké relativní vlhkosti) může teplota být cca 60 °C a  při vystavení 

vzorků nízké teplotě  je vhodnou teplota -25°až - 35 °C, což jsou teploty, které se 

mohou vyskytnout v našich podmínkách. Nátěrové systémy z vodou ředitelných 

nátěrových hmot jsou velmi citlivé na úpravu povrchu oceli pod nátěr, zejména 

z hlediska požadavku pečlivého jejího odmaštění. V praxi je obtížně takový čistý 

povrch získat, což vytváří značnou překážku pro využití nátěrů z vodou ředitelných 

nátěrových hmot.  

Ve SVÚOM byly již dříve uskutečněny určité urychlené laboratorní zkoušky a 

zkoušky na atmosférické korozní stanici  s nátěrovými systémy  nátěrů na bázi vodou 

ředitelných nátěrových hmot a s kombinovanými nátěrovými systémy tvořenými 

základními nátěry z rozpouštědlových nátěrových hmot a vrchními nátěry z vodou 

ředitelných nátěrových hmot. Dobré výsledky vykázaly, jak svědčí výsledky pětiletých 

atmosférických zkoušek uskutečněných ve SVÚOM dobré vlastnosti  kombinovaných 

nátěrových systémů. Zahraniční zkušenosti také dávají přednost uplatnění 

ochranných nátěrových systémů tvořených základními rozpouštědlovými nátěry a 

vrchními nátěry z vodou ředitelných nátěrových hmot12).  

Uskutečněná laboratorní experimentální práce a vystavení vzorků na atmosférické 

korozní stanici sleduje ověření ochranných vlastnosti nátěrových systémů a 

navržených zkušebních postupů s cílem získat podklady pro predikci chování nátěrů 

v přírodních atmosférických podmínkách na základě urychlených laboratorních 

zkoušek.  
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Pro provedeni zkoušek byly zvoleny čtyři nátěrové systémy: 

• Nátěrový systém 1A tvořený základním alkydovým nátěrem z rozpouštědlového 
materiálu a vrchním alkydovým nátěrem z vodou ředitelné nátěrové hmoty. 

• Nátěrový systém 1B tvořený základním alkydovým nátěrem z vodou ředitelného 
materiálu a vrchním alkydovým nátěrem z vodou ředitelné nátěrové hmoty. 

• Nátěrový systém 2A tvořený základním alkydovým nátěrem z rozpouštědlového 
materiálu a vrchním akrylátovým nátěrem z vodou ředitelné nátěrové hmoty 

• Nátěrový systém 2B tvořený alkydovým základním nátěrem z vodou ředitelné 
nátěrové hmoty a vrchním akrylátovým nátěrem z vodou ředitelné nátěrové hmoty 

V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty přilnavosti stanovené mřížkovou zkouškou před 

uskutečněním korozních zkoušek. 

 
Tabulka 4. Přilnavost vzorků nátěrů. 

Číslo vzorku Tloušťka nátěru, µm Stupeň přilnavosti 
1A(21) 77,8 1,6 (2;2;1) 
1B(23) 62,5 2 (2;2;2) 
2A(23) 89,0 0 (0;0;0) 

                2B(14) 75,5 0,6 (1;1;0) 
 

Pro uskutečnění korozních laboratorních zkoušek byla použita Cyklová 

zkouška I. S ohledem na příznivé výsledky získané laboratorními zkouškami se 

vzorky akrylátových nátěrových systémů z vodou ředitelných nátěrových hmot  

vystavených před zkouškou stárnutí uváděné v publikaci13) byl podobný postup 

použit při následujících zkouškách. Stejně se chovají podobné nátěry po vystavení 

zdroji ultrafialového záření v laboratorních podmínkách14). U  nátěrových systémů jiné 

báze tento jev není vždy zřetelný. Korozní zkouška zahrnovala do každé série 12 

vzorků nátěrů, z nichž polovina byla vystavená stárnutí po dobu tří týdnu (po – čt  

vystavení vzorků teplotě 60 °C v sušárně, pá - umístění vzorků do vlhkostní komory 

dle DIN 50017 (40°C ±3°C) na dobu 8 h a po otevření zkušební komory byly vzorky 

ponechány do pondělí laboratorním podmínkám. Shrnutí výsledků uskutečněné 

Cyklové zkoušky I uvedených nátěrových systémů jsou zachyceny v tabulce 5 a 

znázorněny na obrázku 2.Vzhledem k tomu, že výsledky hodnocení puchýřkování 

vzorků uskutečněné dle ČSN EN ISO 4628 – 2 neposkytují snadnou orientaci,  jsou 

proto do tabulek zařazeny údaje  o vzniku puchýřků (P) bez ohledu na jejich hustotu 

a velikost. Tento postup poskytuje určitou i když neúplně přesnou orientaci o 

výsledcích zkoušek. V tabulkách jsou uvedeny výsledky hodnocení po 

uskutečněném prvním, druhem, třetím, čtvrtém  a pátém zkušebním cyklů. Přilnavost 
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je hodnocena dle ČSN ISO 2409. Písmenem s) jsou označeny vzorky vystavené 

předběžnému stárnutí. Písmenem n) jsou označeny vzorky, které nebyly vystaveny 

předběžnému stárnutí. Písmeno Ř označuje vzorky u kterých byl uskutečněn 

zkušební řez. 

Tabulka 5. Shrnutí výsledků cyklové zkoušky I.  

Cykly I NS Základní 
nátěr 

Vrchní nátěr Tloušťka/y 
nátěru/ů 1 2 3 4 5 

IA Alkyd R Alkyd V s 72;92;89 + + + + - 
1A dto dto n 89 + + + + - 
1B Alkyd V Alkyd V s 98 + + - - - 
1B dto dto n 116Ř + + - - - 
2A Alkyd R Akrylát V s109;120; 

129Ř 
+ + + + + 

2A dto dto n 123Ř;114 + + + + + 
2B Alkyd V Akrylát V s 111Ř + + + + + 
2B dto dto n105 + + + + - 

 
Poznámka: + nátěr nevykázal vznik puchýřků 
                   -  nátěr vykázal vznik puchýřků 

Shrnutí výsledků Cyklové zkoušky I
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Obrázek 2. Shrnutí výsledků Cyklové zkoušky I dle počtu zkušebních cyklů bez 

vzniku puchýřků dle tabulky 5. 
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Nátěrové systémy (tloušťky jednotlivých vzorků nátěrových systémů, nebo 

průměrné tloušťky skupiny vzorků): 1 – 1A s 84µm; 2 – 1A n 89 µm; 3 – 1B s 98 µm; 

4 – 1B n 116Ř; 5 – 2A s 119 µm; 6 – 2A n 118 µm; 7 – 2B s 111 µm; 8 – 2B n 105 

µm. Z hlediska odolnosti proti vzniku puchýřků vykázaly stárnuté a nestárnuté 

nátěrové systémy v podstatě stejné vlastnosti při zkoušených jejich tloušťkách. 

Hodnocení všech vzorků tj. i jiných nátěrových systémů zde neuváděných jasně 

ukazuje na vliv  jejich tloušťky. Při tloušťce vyšší než 80 -90 µm a zejména nad 100  - 

120 µm je náchylnost ke vzniku puchýřků  nižší.  Druh pojivové báze má 

nezanedbatelný vliv na uvedené poškození nátěrů. 

V tabulce 6  jsou uvedeny hodnoty přilnavosti nátěrů po zkouškách ( A/B, A – 24 po 

zkoušce, B – 3 měsíce po zkoušce), s – vzorky podrobené stárnutí pře zkouškou, n – 

vzorky nepodrobené stárnutí před zkouškou. 

 
Tabulka 6. Přilnavost vzorků nátěrů  po zkouškách. 

Číslo vzorku Tloušťka nátěru, µm Stupeň přilnavosti A/B
 1A s 92 2 / 2 - 3 

                   1A n 89 2 – 3 / 2 - 3 
                   1B s 100 2 – 3 / 2 
                   1B n 123 3 / 2 - 3 
                   2A s 120 3 / 2 
                   2A n 114 3 / 2 
                   2B s 125 3 / 2 
                   2B n 104 2 – 3 / 2 

 
Srovnání výsledků přilnavosti vzorků nátěrů k podkladu zachycené v tabulkách 

4 a 6 ukazuje, že došlo ke snížení hodnoty přilnavosti stanovené v těchto případech 

mřížkovou zkouškou dle ČSN ISO 2409. Hodnoty přilnavosti stanovené 24 hodiny po 

uskutečnění zkoušek se podstatně neliší od hodnot přilnavosti stanovených po 3 

měsíčním  kondicionování vzorků v prostředí laboratoře.   

Navržená další II.Cyklová zkouška) zkouška zahrnuje (1 cyklus) následující 

kroky: 1. Po – vystavení vzorků působení neutrální solné mlhy dle ČSN EN ISO po 

dobu 8 h  + vystavení vzorků po dobu 16 h prostředí laboratoře; 2. Út – umístění 

vzorků na 8 h do kondenzační komory dle  DIN 50017 + vystavení vzorků prostředí 

laboratoře na dobu 16 h; 3. St - postup dle bodu 1.;  4. Čt. – postup dle bodu 2.; 5. 

Pá – postup dle bodu 1 + sobota a neděle prostředí laboratoře. Cyklová zkouška II 

zahrnuje faktory tj, solnou mlhu a vlhkost, které jsou běžně používány a jsou též  
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uváděny v ČSN EN ISO 12944 – 6. Při vystavení vzorků nátěrů působení II.Cyklové 

zkoušky nedošlo ke vzniku puchýřků ani korozního napadení po pěti cyklech. Došlo 

však většímu podkorodování podkladu  v místě řezu jak to znázorňuje tabulka 7  

shrnující výsledky průměrných hodnot získané Cyklovou zkouškou I a Cyklovou 

zkouškou II. 

 
Tabulka 7. Koroze v řezu vzorků podrobených cyklovým zkouškám. 

Cyklová zkouška I Cyklová zkouška II 

Nátěrový 
systém Vzorek 

Tloušťka 
nátěru, 
µm 
 

Koroze 
v řezu 

Přilnavost 
stupeň 
A / B 

Vzorek 

Tloušťka 
nátěru, 
µm 
 

Koroze 
v řezu 

Přilnavost
stupeň 
A / B 

Ia 1As 84 0,39 3 - 5 / 2 1As 107 2,16 3,1/ 2 
 1An 85 0,42 2 – 3 / 2 1An 100 1,91 3,5 / 2 
IIa 1Bs 96 0,83 3 – 5 / 2 - 4 1Bs 115 1,70 3,5 / 2 
 1Bn 101 0,66 2 – 5 / 2 - 3 1Bn 114 1,41 2,5 / 2 
Ib 2As 97 0,46 2 – 3/ 2 2As 120 1,15 3–4 / 2,5 
 2An 99 0,45 2 – 3 / 2 2An 125 1,47 3 / 2 
IIb 2Bs 96 0,45 2 – 3 / 2 2Bs 112 1,50 3 / 2 
 2Bn 98 0,25 2 – 3/ 2 2Bn 103 1,47 3 / 2 

 
Poznámka . A – přilnavost 24 h po uskutečněné zkoušky, B – přilnavost za delší 
dobu 

Z tabulky 7 je vidět, že koroze v řezu je při Cyklové zkoušce I  2 až 3 x menší, 

než při Cyklové zkoušce II. Přilnavost bezprostředně po zkoušce je menší, než po 

kondicionování vzorků delší dobu v laboratorním prostředí. Předběžné výsledky 

z jednoroční expozice vzorků na atmosférické korozní stanici ukazují, dle rozsahu 

podkorodování určitou  možnost predikce chování nátěrů v místě poškození 

v přírodních podmínkách. 

Problematiku urychlených laboratorních zkoušek nátěrů z vodou ředitelných 

materiálů pro kvalifikovanou predikci jejich chování v přírodních podmínkách je nutno 

stále považovat za otevřenou pro dopracování rozhodujících jednotlivých parametrů 

cyklových zkoušek. 

 

 

Zpracováno v rámci Výzkumného záměru MSM 2579478701 
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MĚŘÍME TO, CO NENÍ NA POVRCHU VIDĚT 
 

WE MEASURE INVISIBLE QUALITIES OF THE SURFACE 
 
Richard A. Bareš, Jiří Wolf 
COMING PLUS, a.s., Nad Kamínkou 1267, Praha 5 – Zbraslav, Česká republika 
 

Summary 
The authors have afforded great attention and care to the design and 
construction of new, unconventional apparatuses for the determination of 
the pull-off strength to satisfy the most exacting criteria and requirements 
of investors and experimentalists on the one hand and of the specialists of 
various professions and sectors using these tests on the other hand. They 
have endeavoured to eliminate maximally the influence of human factor, to 
make the results maximally accurate, the measurements maximally 
simple, user-friendly and maximally comprehensive. To achieve this aim 
they have used all their long-term experience from theoretical research 
and test practice.  
Key words: measurements of tensile strength of materials, surface quality 
control, pull-off tester COMTEST® OP. 

 

 
 Problematikou odtrhových zkoušek se zabýváme ve společnosti COMING 

Plus a.s. a dříve na pracovištích ČSAV a s.p. Armabeton, stejně jako v 

mezinárodních technických komisích (např. RILEM) již více než dvacet pět let. Za tu 

dobu se nám nejen podařilo proniknout do technické podstaty zkoušky, odkrýt 

leckterá její úskalí, ale i vyvinout ucelenou řadu sofistikovaných zařízení pro 

provádění těchto zkoušek COMTEST OP, stojících dnes na špici obdobných 

komerčních produktů. 

Účel a podstata odtrhové zkoušky 

 Účelem odtrhové zkoušky (jak se výstižně a krátce  nazývá téměř ve všech 

světových jazycích, např. anglicky pull-out test) je zjištění nejslabší součásti 

povrchových vrstev (a to v laboratoři i na stavbě), konkrétně: 

• pevnosti jednotlivých vrstev 

• soudržnosti (přilnavosti, přídržnosti) jednotlivých vrstev  
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 Podstata zkoušky spočívá ve zjištění velikosti tahové síly kolmé ke 

zkoušenému povrchu a rovnoměrně rozdělené po ploše přilepeného zkušebního 

terče, potřebné k odtržení jednotlivých vrstev systému od sebe (adhezní pevnost) 

nebo k přetržení některé součásti systému, v některých případech i včetně podkladu, 

(kohezní pevnost) na ploše přesně definované předem provedeným vývrtem 

(návrtem). Zkouška udává tyto vlastnosti systému do hloubky, odpovídající hloubce 

vývrtu. Zkouškou lze tedy zjistit i např. přiměřenost  úpravy podkladu k následným 

operacím (případně i pevnost podkladu z nekovových materiálů), pevnost 

jednotlivých ochranných vrstev a jejich vzájemnou vazbu.  

Postup zkoušky 

 Na určených místech se provede návrt  jádrovým vrtákem přes připojené 

vrstvy, u kovových podkladů obvykle až k jejich povrchu, u nekovových alespoň  5 

mm pod úroveň  první připojené vrstvy. Pokud bylo prováděno mokré vrtání, vysuší 

se důkladně povrch i řez např. teplovzdušnou pistolí, avšak s teplotou nenarušující 

žádnou z přítomných vrstev. Na vysušený a očištěný povrch se na celou odvrtanou 

plochu přilepí vhodným lepidlem zkušební terč. Po zatvrdnutí lepidla se připojí k terči 

zatěžovací jednotka zkušebního zařízení a k němu elektronická jednotka měřící, 

řídící a zobrazovací (měření mechanické, např. hodinkovými indikátory, je nepřesné 

a dnes zřídka použitelné). Zatěžování se provádí buď ručně nebo elektricky 

(hydraulické nebo pneumatické systémy jsou sice také možné, ale velice 

nepraktické) předepsanou rychlostí obvykle až do porušení. O zkoušce se vede 

podrobný záznam, v němž kromě popisu zkoušeného souvrství se uvedou všechny 

podstatné okolnosti zkoušky včetně způsobu porušení (kohezní, adhezní, 

kombinované). 

Pár slov o předpisech 

Při návrhu zkušebních zařízení COMTEST OP a později při jejich prodeji a zpětné 

odezvě z praxe se projevila takřka v krystalické podobě ohromná nejednotnost 

různých ustanovení v jednotlivých normách o této zkoušce a také řada ustanovení, 

postrádajících jakýkoli objektivní, racionální, technický nebo vědecký základ. Často 

jsou ustanovení tvořena zvyklostí nebo subjektivním pocitem tvůrce normy, často 

nekritickým  a někdy i nepřesným přebíráním ustanovení cizích norem, někdy 

dokonce se zřejmou neznalostí problematiky. I ta nejzákladnější ustanovení se 
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v různých předpisech navzájem výrazně liší, nebo prostě chybí. Jiná ustanovení jsou 

naproti tomu zbytečná a experimentátora neúčelně svazují. Ukázalo se také, že 

většina experimentátorů je jen velmi povrchně seznámena s principy těchto zkoušek 

a drží se (nejspíš právě proto) úzkostlivě předepsaných ustanovení. 

Podívejme se na některá ustanovení, důležitá pro odtrhovou zkoušku: 

 K řádnému vyhodnocení zkoušky je třeba mít přesně definovanou plochu, na 

kterou působí zkušební zatížení Proto je zcela nezbytné, aby před zkouškou byl vždy 

předepsán návrt stejného průměru jako používané zkušební terče, a to do patřičné 

hloubky pod poslední kontaktní spáru adhezního charakteru 

Provedení takového návrtu se neobejde bez speciálního zařízení; vývrtem "z 

ruky" nelze ve většině případů (snad až na výjimky u některých velmi tenkých 

povrchových úprav) požadovanou přesnost vývrtu dosáhnout. Zahrnutí této důležité 

základní podmínky je v ustanovení nám známých norem zcela výjimečné. 

 Velikost kruhových terčů je většinou volena, a co více striktně předepsána v 

různých normách náhodně, pocitově, bez jakékoli relevantní argumentace a 

technického opodstatnění či zdůvodnění. Neznalý experimentátor či kontrolní osoba 

vyžaduje pak přesně předepsanou hodnotu, ačkoli jiný průměr (třeba i o několik 

milimetrů) musí dát výsledky stejné, v řadě případů dokonce i objektivnější. Průměry 

kruhových terčů by měly vycházet z určité logické a smysluplné řady a ze stejných 

obecných principů, lišících se jen podle zkoušeného materiálu. Jejich striktní předpis 

pro určitý materiál nebo systém je zbytečný, stačí předepsat pouze meze, nebo spíše 

jen spodní mez průměru. 

 Čtvercové nebo dokonce obdélníkové terče lze připustit jen výjimečně, jako 

nestandardní, pro předběžné nebo hrubě informativní zkoušky (a to i mají-li stejnou 

plochu jako terče kruhové), neboť stavy napjatosti ve zkoušeném materiálu jsou v 

obou případech značně odlišné. 

Nejdůležitější u terčů není průměr, ale jejich tuhost. Terč v rozsahu 

předpokládaného zatížení se nesmí nadmíru deformovat, neboť potom zatěžování po 

jeho ploše by nebylo rovnoměrné, což je předpokladem objektivnosti zkoušky. 

Některé z norem stanovují tloušťku terče, některé se zmiňují (i když vesměs velice 

vágně) o materiálu terče, nikoho ale netrápí tuhost terče, která je závislá nejen na 

modulu pružnosti materiálu, z něhož je zhotoven (lineárně), na jeho tloušťce (ve třetí 
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mocnině), ale také na celém uspořádání přenosu síly (proměna průřezu, průměr 

zesílené části atd.). Nalézáme pak takové absurdity, jako že je sice určena tloušťka 

terče, ale nikoliv materiál,  z něhož je zhotoven, nebo tloušťka terče je prostě jen 

předepsána vysokým podílem z průměru (např. 1/5). 

 Terče musí být samozřejmě opatřeny vhodným úchytem pro připojení ke 

zkušebnímu zařízení, anachronizmem je, předepisuje-li  norma jak má být takový 

úchyt konstruován. 

 Povrch terče musí být vhodným způsobem upraven k zajištění dokonalého 

přilepení a lepidlo musí být ke zkoušenému povrchu inertní. To nezajímá prakticky 

žádnou ze sledovaných  norem. 

 Z uvedeného je patrné, že ustanovení norem o odtrhových zkouškách by  

mělo být maximálně sjednoceno s tím, že předpis by měl obsahovat: 

• povinnost návrtu do patřičné hloubky (která může ale nemusí být předepsána a 

bude rozličná pro různé materiály a systémy) 

• pro objektivní zkoušky připustit pouze kruhové zkušební terče 

• velikost kruhových terčů se liší podle druhu materiálu a systému (respektive jejich 

pevnosti) a povolit je pouze v řadě 12,5; 25; 50; 75;100;125;150 mm. Vždy 

předepsat toliko minimální povolené průměry terčů. Užití větších terčů je vždy 

výhodné, získané výsledky jsou přesnější a rozhoduje především kapacita 

(rozsah) použitého zatěžovacího zařízení. 

• podmínky pro dostatečnou tuhost kruhových terčů, aby se vyloučilo ovlivnění 

výsledku deformací terče (nemá smyslu předepisovat pouze tloušťky terče; 

předpis by musel obsahovat nejen přesný popis tvaru terče, ale i přesný popis 

materiálu. Stejně tak nemá smyslu definovat materiál pouze jako kov). Tento 

parametr by měl garantovat pro určitá namáhání výrobce zařízení 

• ustanovení, že terče musí být opatřeny vhodným úchytem pro připojení ke 

zkušebnímu zařízení (bez bližší specifikace, za kterou odpovídá výrobce zařízení) 

• povinnost úpravy povrchu terčů  vhodným způsobem k zajištění dokonalého 

přilepení na zkoušený povrch (opět bez bližší specifikace, která závisí na druhu 

zkoušeného materiálu a lepidla) 
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• ustanovení, že použité lepidlo nesmí chemicky narušovat povrch, ke kterému jsou 

terče lepeny, ani nesmí penetrovat  materiál, na který jsou terče lepeny, a tím 

nepřípustně ovlivňovat jeho mechanické charakteristiky  

• ustanovení, že čtvercové nebo obdélníkové terče mohou být použity pouze 

výjimečně a to jen pro informativní hodnocení. Přitom je třeba zvlášť dbát na jejich 

dostatečnou tuhost. 

 
Přístroje COMTEST  OP  

Protože ale sjednocení norem a předpisů je spíše utopií než realitou, naším 

úkolem bylo poskytnout experimentátorům různých oborů i zemí takové zařízení, 

které by stejně hodnotně vyhovělo všem předpisům a požadavkům na odtrhové 

zkoušky. 

 Celá filozofie návrhu a stavby přístrojů pro zjišťování odtrhové pevnosti 

COMTEST OP spočívala na několika hlavních pilířích:  

• maximální lehkost a  operativnost 

• jednoduchost ovládání 

• maximální komplexnost 

• co nejvyšší přesnost 

• dokonalý uživatelský komfort 

• vybavenost potřebným příslušenstvím 

• adaptabilita a vzájemná záměnnost základních složek 

• možnost pořízení přístroje i v nejluxusnější verzi po částech . 
 

 Nepochybně se tento záměr podařilo realizovat při konstrukci přístrojů řady 

COMTEST OP 1/X, COMTEST OP 2/X, COMTEST OP 3/X a  COMTEST OP 4/X, 

jejichž celkový komfort výrazně předstihuje  veškeré konkurenční výrobky.  
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Obr. l Přístroj OP/X ovládaný ručně vratidlem. 
 
 Nejjednodušší přístroj COMTEST OP 1/X (obr 1) je postaven na běžné 

zkoušky na nejčastěji používaných terčích o průměru 50 mm nebo 20 mm a údaj na  

napětí na tomto terči v MPa. To ovšem nevylučuje použití i větších či menších terčů 

prostřednictvím adaptérů dodávaných buď jako součást standardního vybavení nebo 

v doplňkové výbavě; údaje na displeji je pak nutno pouze vynásobit příslušným 

součinitelem, vyjadřujícím např. poměr čtverce průměru 50 mm ke čtverci průměru 

použitého terče, tedy např. při použití terče 100 mm se vynásobí hodnoty udávané 

na displeji součinitelem 2500:10000 = 0,25. To umožní velmi přesně měřit i systémy 

s  nízkou pevností, např. vodoizolační pásy či jejich přilnavost k podkladu. Lze použít 

terče až do průměru 150 mm. Při větších hodnotách pevnosti by však nemusela být 

maximální vyvozovatelná síla běžného přístroje dostatečná a proto jsou dodávány 

přístroje s třemi různými silovými rozsahy X, konkrétně: 5, 11 a 15 kN. Kombinací 

velikosti terče a silového rozsahu přístroje lze spolehlivě ošetřit všechny případy, 

které se mohou v praxi vyskytnout. Zatěžování lze provádět buď ručním otáčením 
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vratidla (standardní vybavení) nebo prostřednictvím převodovky (obr.2), ovládané 

ručně kličkou (zvláštní výbava) Aby zatěžování probíhalo vhodnou rychlostí, která je 

většinou stanovena na 100 N/sec, indikuje měřící jednotka přístroje překročení této 

rychlosti zvukově, pískáním; čili při zatěžování je třeba se pohybovat v rychlostech 

těsně nad nebo pod stanovenou hranicí, jinými slovy "píská - nepíská". Displej 

poskytuje také informaci o úrovni nabití baterie a varovným blikáním upozorňuje 

experimentátora na dosažení maximální přípustné síly. Měřící člen přístroje lze pak 

nastavit buď do polohy "měří stále", tedy i při poklesu síly, nebo do polohy 

"zaznamenává maximální zatížení". Vynulování přístroje se provádí jednoduše 

vypnutím a znovuzapnutím. 

  Přístroj pro opakovaná měření COMTEST OP 2/X  používá stejnou 

zatěžovací jednotku jako COMTEST OP 1, v níž jen na místo silového třmenu je 

k odečtu působící síly použito teplotně kompenzované tensometrické membránové 

čidlo. V standardním provedení používá i stejný způsob zatěžování vratidlem nebo 

ruční převodovkou, umožňuje ale využít i akumulátorového  motoru (zvláštní 

výbava), s řídící jednotkou rychlosti zatěžování podle volby. Sofistikovaná měřící 

jednotka (v plastovém pouzdře) kromě tohoto úkolu umožňuje plnění celé řady 

dalších funkcí. Tak např. lze zvolit jakýkoli tvar terče s libovolnou plochou a na 

grafickém barevném displeji odečítat momentální napětí na tomto terči spolu s 

působící silou, lze pozorovat v grafickém i numerickém vyjádření souhlas nebo 

nesouhlas skutečné rychlosti (při ručním zatěžování) se zvolenou. Je možno si zvolit 

jak jednotky metrické, tak britské (imperiální), je možno komunikovat s přístrojem ve 

dvou zvolených jazycích a přístroj si ponechá v paměti veškeré údaje (přirozeně 

včetně maximální dosaženého napětí nebo síly při porušení) o až 100 měřeních. 

Tyto údaje mohou být vytištěny bezprostředně po zkoušce, nebo kdykoli jindy na 

akumulátorové minitiskárně (zvláštní výbava) nebo přeneseny do počítače k 

libovolnému dalšímu zpracování (například programem MS EXCEL). Přístroj je 

osazen nezávislou časovou a datovou základnou řízenou DCF77 signálem 

vysílaným na dlouhých vlnách z vysílače v Meinflingenu blízko Frankfurtu nad 

Mohanem (základna atomem řízených hodin má odchylku  1 mikrosekundy za 100 

let). Opět lze použít různě velké nebo/a tlusté terče s pomocí jednoduchých 

adaptérů, je možno provádět měření i na šikmých či svislých površích  Na displeji je 

samozřejmě signalizováno případné překročení maximální přípustné síly pro danou 
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zatěžovací jednotku, stav baterie, přerušení časové základny. Pro zvlášť nerovné 

povrchy je dodávána i aretační trojnožka k vyrovnání zatěžovací jednotky do polohy 

kolmé ke zkoušenému povrchu (zvláštní výbava). 

Obr. 2 Přístroj OP3/X ovládaný akumulátorovým motorem. 

 
 Přístroj pro opakovaná profesionální (studijní, výzkumná, vědecká, 
znalecká, revizní) měření COMTEST OP 3/X (obr. 2) obsahuje jako standardní 

příslušenství všechny komponenty, zmíněné u předchozího přístroje a mnoho 

dalších.. Měřící člen je v hliníkovém pouzdře a zajišťuje veškeré funkce stejně, jako 

měřící člen v plastovém pouzdře, jak popsáno v předchozím případě u   přístroje 

COMTEST OP 2/X. S tímto vybavením se stává přístroj COMTEST OP 3/X absolutní 

špičkou na světovém trhu, když poskytne experimentátorovi nejdokonalejší 

myslitelný komfort - vše v jednom. Tento přístroj by neměl chybět v žádné 

akreditované či univerzitní  zkušebně. 
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Obr. 3 Přístroj OP 4/X  ovládaný akumulátorovým motorem. 

 
Konečně přístroj COMTEST OP 4 (Obr. 3) je cílenou modifikací předchozích dvou 

systémů OP 2 a OP 3 a jeho měřící jednotka i řídící jednotka motoru zachovává 

všechny vyjmenované funkce. Nečiní si sice nárok na universálnost a mobilitu a 

obsahuje jen minimální výbavu, nicméně pro svou schopnost napájet elektrický 

motor přímo ze sítě přes DC adaptér a řídící elektronickou jednotku, je vynikajícím 

pomocníkem zejména pro laboratorní, rutinně opakované kontrolní zkoušky různých  
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výrobků, např. lepidel, malt apod. a to, stejně jako předchozí modely OP 2 a OP 3, i 

při velmi malých rychlostech zatěžování (od 12 N/s či 5mm/min). Při nemožnosti 

využít napojení na síť lze pracovat se soliterním  akumulátorovým zdrojem, 

obsaženým  ve standardní výbavě..  

Ke všem čtyřem přístrojům patří, a je pro správné provedení zkoušky 

nezbytné, zařízení na provedení bezchybného vývrtu. Takové zařízení musí být 

stabilní, musí mít možnost proměny otáček, musí být vybaveno vhodným jádrovým 

vrtákem a zařízením na kontinuální chlazení řezu. Takové zařízení, které se v praxi, 

zejména ve stavebnictví, výborně osvědčilo pro svou jednoduchost a stabilitu, je 

rovněž k přístrojům dodáváno jako zvláštní příslušenství . 

Využití přístrojů COMTEST OP pro hodnocení povrchových úprav 

Pro většinu typů povrchových úprav existují evropské normy.  

V tomto oboru je nejrozšířenější z nich norma ČSN EN 4624 NÁTĚROVÉ HMOTY 

– ODTRHOVÁ ZKOUŠKA PŘILNAVOSTI.  Zabývá se přilnavostí nátěrových hmot 

k podkladům všeho druhu.  

Patří k těm propracovanějším normám – navrhuje použití zkušebních terčů 

kruhového průřezu buďto o průměru 20 mm nebo o průměru 7 mm. Pamatuje na 

definování plochy odtrhové zkoušky – nalepený zkušební terč se má od okolní plochy 

oříznout vhodným řezným nástrojem až k podkladu. Protože nátěrové systémy 

obsahují obrovské spektrum hmot připouští norma i odtrhovou zkoušku bez 

vymezení (oříznutí) plochy zkušebního terče  - a to v případě, kdy by toto oříznutí 

výrazně zkreslilo hodnotu naměřené přilnavosti. Odtrhovou zkoušku podle této normy 

lze provést jak přilepením zkušebního terče k tuhému podkladu, tak i - na pružných 

podkladech – souosým připevněním terčů  z obou stran,  aby se měřila skutečně 

kolmá odtrhová síla, nezatížená smykovým namáháním. Přípravky na tyto zkoušky 

k přístrojům COMTEST®OP jsou výrobcem na zakázku rovněž dodávány a výrobce 

je schopen splnit i jiné  speciální požadavky zákazníka. 

Norma ČSN EN 4624  stanovuje horní limit nárůstu zatěžovacího napětí a 

věnuje jeden odstavec i výběru vhodného lepidla včetně konkrétních doporučení (což 

není nejvhodnější vzhledem k neustále se vyvíjejícímu trhu). 

V 10.kapitole tato norma uvádí jednoduchý výpočet odtrhové pevnosti a 

způsob hodnocení provedené zkoušky (závisí na poměru adhezního/kohezního 
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lomu). Osnova protokolu o zkoušce je navržena tak, aby zkušební postup byl 

objektivní a přinesl cenné informace zejména při porovnání přilnavosti různých 

nátěrových systémů a při zhodnocení vlivu způsobu předúpravy povrchu. 

Mezi uživatele přístrojů COMTEST® OP patří jak firmy, které aplikují nebo 

zkoušejí povrchové úpravy (TAZÚS České Budějovice, TAZÚS Brno, SYNPO 

Pardubice, Tex-Color Ostrava..) tak především výrobci nátěrových hmot všeho druhu 

(Primalex, Sokrates Building Plast, Biopol Paints, Ekolak atd.).   

Přístroje COMTEST® OP dnes využívá přes 120 uživatelů nejen z České 

republiky. V praxi je nejvíce oceňováno snadné a rychlé  provedení zkoušky a 

přesnost výsledku (1 -  2,5 %) oproti jednoduchým a pouze orientačním metodám, ke 

kterým patří např. mřížková metoda zjištění přilnavosti. 
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FUNDAMENTALS OF COLOR AND APPEARANCE 
 

ZÁKLADY BAREVNOSTI A VZHLEDU 
 
Lucie Matušková 
X-Rite Inc., Branch Office Eastern Europe 
 

Summary 
Color is an increasingly critical aspect of manufacturing, testing, 
development and quality processes. Color communicates. Color salles. 
Color is the sizzle that drives the sale of virtually every consumer product 
in the world. It evokes a wide range of emotions that draw the buyer to the 
product. Color is a crucial part of the selling process because it is such an 
important part of buing decision. 

 
 

Introduction 

To use color effectively, it must be kept under tight control. The color must be 

communicated among several different individuals who will render and reproduce 

them on many different devices. At each stage of production, output from the 

previous step becomes the input for the next process. Every evaluation is made by a 

different viewer under a new viewing conditions. So, how do we ensure that original 

ideas and specifications will remain intact through this complicated process? In short 

the answer is color measurement. If you can measure color – you can control it. 

Who is X-RITE? 

X-Rite is a leading provider of color measurement solutions comprised of hardware, 

software and services for the verification and communication of color data. The 

company serves a broad range of industries, including graphic arts, digital imaging, 

industrial and retail color matching, medical etc. 

In the middle of summer 2006 X-Rite Inc. acquired the Amazys Holding AG with its 

GretagMacbeth subsidiaries, worldwide leader of color management solutions for 

graphic arts, photography and digital imaging. 

Combining X-Rite and GretagMacbeth´s complementary strengths allows us to unite 

the best-of-the-best in terms of innovation, products and talent. Synergies from this 
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acquisition creates a market leder and drive the expansion of the color industry. Our 

pooled investment in research and development will propel our technological 

innovation, enabling us to further enhance capability and flexibility in products nad 

services. 

Below is a short overview of our color management solutions for paint and coatings 

industry. 

 
Instruments: 

Portable Sphere spectrophotometers: 
SP60, SP62, SP64   Color Eye XTH 

    
 
 
0°/45°Portable Spectrophotometers: 
962, 964     CA22 

       
 
 
Multi-Angle Portable Spectrophotometers: 
MA48        MA68II  
              Color Eye 640 
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Benchtop Sphere Spectrophotometers: 
Color i5      Color i7  

              Color Eye 7000A 

                                                                  

 
 
Benchtop 0°/45° Spectrophotometers: 

  CF57 

   
  Non-Contact Measurement: 
  TeleFlash 130   TeleFlash Compact 445 

      
 
Verifying Color in Industrial Assembling and Sorting 
Operations: 
VeriColor System 

 
 
SOFTWARE PACKAGES: 
XR Color Master   - QC and Formulation 
XR Color Master Web Edition - controlling data via the 
web 
Color iControl   - QC and Formulation
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VYHODNOCOVÁNÍ  SIGMOIDNÍCH  TITRAČNÍCH  KŘIVEK 
 

EVALUATION  OF  SIGMOIDAL  TITRATION  CURVES 
 
Milan Javůrek 
Oddělení řídicích systémů, Ústav elektrotechniky a informatiky, Univerzita Pardubice, 
Studentská 95, 532 10 Pardubice, Česká republika 
 

Summary 
Function dependencies of sigmoidal type are relatively often. For 
evaluation is aery important determination of position by inflex point, which 
is needed for further parameters. Here’s shown simple algorithm, which 
determine position of inflex point with high accuracy, It is applicated  for 
evaluation of  potenciometric titration curves. 
Key words: sigmoidal curves,  inflex point, potenciometric titration 

 
 
1 Úvod 

Sigmoidní křivky jsou poměrně častým typem závislosti v různých odvětvích 

výzkumu, Jedná se o funkční závislost y = f(x), která popisuje změnu vlastností 

daného systému, přičemž právě v inflexním bodě dochází k největším změnám 

závisle proměnné veličiny, Poloha tohoto inflexního bodu je většinou předmětem 

zkoumání, neboť nám vypovídá o zásadních vlastnostech zkoumaného systému. 

Zcela typickým příkladem jsou potenciometrické titrační křivky, kdy poloha inflexního 

bodu odpovídá  koncentraci látky, event, je možno z ní určovat disociační konstanty 

těchto látek. 

2 Použitá metoda 

Poloha inflexního bodu se určuje celkem jednoduše pomocí změny znaménka 

prvních derivací, Problém je však v tom, že právě v okolí inflexního bodu dochází 

k velkým změnám závislé veličiny a tudíž máme k dispozici poměrně málo 

experimentálních bodů pro přesné stanovení. Z tohoto důvodu byl vytvořen program 

EKVBOD, který s maximální přesností stanovuje polohu inflexního bodu pro jakoukoli 

experimentální závislost daného typu, Dále je rozšířen o aplikaci pro 

potenciometrické titrace, kdy se na základě stanoveného bodu ekvivalence (tj, polohy 
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inflexu) zpřesňují parametry měrného článku, tj, standardní potenciál E0 a směrnice 

S z Nernstovy-Petersovy rovnice [3]. 

Postup určování polohy inflexního bodu: 

1) Na experimentální data je aplikován vyhlazovací kubický spline [1], který odstraní 

„vychýlené“ body, tj, vyhladí křivku, 

2) Na vyhlazenou závislost je aplikován interpolační spline [2], čímž doplníme 

nedostatek experimentálních bodů zejména v okolí inflexu, Zde byl zvolen počet 

10 nově generovaných bodů mezi každými dvěma stávajícími, 

3) Pro jednotlivé body takto upravené závislosti jsou vypočítávány hodnoty prvních 

derivací, ukládány do paměti a závěrem vybrán bod s maximální hodnotou 

derivace, 

4) Jelikož hodnoty prvních derivací tvoří v okolí bodu s maximální derivací pík, od 

takto určeného inflexního bodu se vybere pět experimentálních bodů před a 

dalších pět za inflexem a hodnotami prvních derivací se lineární regresí [2] proloží 

přímky, jejichž průsečík určuje zpřesněnou polohu inflexního bodu. 

2 Využití pro vyhodnocování potenciometrických titrací 

Nalezená hodnota inflexního bodu spolu dalšími parametry – koncentrace 

titračního činidla, počáteční objem a hodnota disociační konstanty se dosadí do 

rovnice titrační křivky  [3] a spočítají se koncentrace vodíkových iontů, Pro počáteční 

segment titrační křivky pH = 2,0 – 3,5 a pro koncový segment pH = 10,5 – 12,0, kdy 

se neprojevuje vliv aktivitního koeficientu, se provádí Fibonacciho optimalizační 

metodou [2] hledání minima funkce: 

U = ∑ − 2)( vypměě EE        (1) 

kde Evyp = Eo – S , pH       (2) 

Eo je standardní potenciál a  S je směrnice v Nernst – Petersově rovnici, jejich 

hodnoty se určují lineární regresí závislosti (2), Eměř jsou měřené hodnoty závisle 

proměnné. 

Nalezené parametry měrného článku Eo a S se liší pro obě vybrané oblasti pH 

především o množství uhličitanů obsažených v titračním činidle, proto se počítá 

průměr z obou hodnot. 
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Jelikož jsou tyto parametry hledány regresní metodou, jsou výsledné reziduály 

statisticky testovány procedurou STATS [2], čímž se verifikuje průběh optimalizace. 

Závěrem se ještě počítá hodnota standardního potenciálu pro standardní směrnici 

59,16 mV platnou pro měrnou skleněnou elektrodu. 

3 Výstup programu EKVBOD.  
 

               

Příklad titrační závislosti

-400,0
-300,0

-200,0
-100,0

0,0
100,0

200,0
300,0

400,0

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40

Přídavek titračního činidla

M
ěř

en
ý 

po
te

nc
iá

l

 
 
VÝSLEDKY VYHLAZOVÁNÍ  (PŮVODNÍ – VYHLAZENÁ  ZÁVISLOST), 
 

1 0,0000 302,7000 302,7000
2 0,7500 273,3999 273,3999
3 0,8000 266,2998 266,2998
4 0,8500 261,5000 261,5000
5 0,9000 255,9000 255,9000
6 0,9500 248,7000 248,7000
7 1,0000 238,4000 238,4000
8 1,0250 231,2000 231,2000
9 1,0500 221,2000 221,2000

10 1,0750 204,3000 204,3000
11 1,0850 192,4000 192,4000
12 1,0950 170,6000 170,6000
13 1,0975 161,1000 161,1000
14 1,0985 154,3000 154,3000
15 1,1010 89,3000 89,3000
16 1,1020 -9,8000 -9,8000
17 1,1025 -154,5000 -154,5000
18 1,1030 -156,0000 -156,0000
19 1,1035 -185,6000 -185,6000
20 1,1045 -192,7000 -192,7000
21 1,1050 -200,2000 -200,2000
22 1,1075 -285,2000 -285,2000
23 1,1100 -286,7998 -286,7998
24 1,1125 -289,0999 -289,0999
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25 1,1150 -290,8999 -290,8999
26 1,1175 -292,5999 -292,5999
27 1,2000 -295,8999 -295,8999
28 1,2025 -297,2000 -297,2000
29 1,2050 -298,2998 -298,2998
30 1,2075 -299,8999 -299,8999

  
   BOD EKVIVALENCE:        0,77190    DERIVACE:       164,4892 
   BOD EKVIVALENCE:        0,83175    DERIVACE:        89,5005 
   BOD EKVIVALENCE:        1,10073    DERIVACE:     81101,1406 
   BOD EKVIVALENCE:        1,10180    DERIVACE:     -1601,1567 
   BOD EKVIVALENCE:        1,10199    DERIVACE:     20872,1191 
   BOD EKVIVALENCE:        1,09824    DERIVACE:     -2284,4091 
   BOD EKVIVALENCE:        1,09859    DERIVACE:      5428,7934 
   BOD EKVIVALENCE:        1,10072    DERIVACE:      2477,7592 
   BOD EKVIVALENCE:        1,10201    DERIVACE:      2696,8830 
   BOD EKVIVALENCE:        1,10251    DERIVACE:      2853,2739 
   BOD EKVIVALENCE:        1,10377    DERIVACE:     24648,6094 
   BOD EKVIVALENCE:        1,10375    DERIVACE:     -4375,8271 
   BOD EKVIVALENCE:        1,09087    DERIVACE:    475887,7500 
   BOD EKVIVALENCE:        1,10411    DERIVACE:      5937,3271 
   BOD EKVIVALENCE:        1,10425    DERIVACE:      6026,3632 
   BOD EKVIVALENCE:        1,10491    DERIVACE:     14756,6514 
   BOD EKVIVALENCE:        1,08956    DERIVACE:    -12681,7920 
   BOD EKVIVALENCE:        1,09613    DERIVACE:      1154,9227 
   BOD EKVIVALENCE:        1,10225    DERIVACE:       258,1140 
   BOD EKVIVALENCE:        1,11060    DERIVACE:      1373,7562 
   BOD EKVIVALENCE:        1,11390    DERIVACE:       289,5307 
   BOD EKVIVALENCE:        1,11445    DERIVACE:       485,2101 
   BOD EKVIVALENCE:        1,11389    DERIVACE:      -875,7930 
   BOD EKVIVALENCE:        1,11435    DERIVACE:       226,9980 
   BOD EKVIVALENCE:        1,15519    DERIVACE:        22,5329 
   BOD EKVIVALENCE:        1,20276    DERIVACE:      1581,6647 
   BOD EKVIVALENCE:        1,20271    DERIVACE:       444,6612 
   BOD EKVIVALENCE:        1,20299    DERIVACE:       489,2678 
   BOD EKVIVALENCE:        1,20446    DERIVACE:       293,6985 
 
   BOD EKVIVALENCE  (1, DERIVACE):   1,10073 
   ********************************************* 
 
    OBLAST PRED BODEM EKVIVALENCE 
 
   BOD EKVIVALENCE  (MINIMALIZACE):   1,10270  +-  0,001036 
   ********************************************* 
   SIGY:   0,777868     ITERACÍ:     41 
 
    ÚSEK - E0 :    362,955 +-  0,834     SMĚRNICE  :   -60,095 +-  0,341 
 
      I       PH        E MĚŘ       E VYP      REZIDUÁL   E0 PŘI 59,16 
 
      1      1,5259    273,3999    271,2546      2,1453    363,6726 
      2      1,5941    266,2998    267,1538     -0,8540    360,6095 
      3      1,6744    261,5000    262,3315     -0,8315    360,5569 
      4      1,7720    255,9000    256,4673     -0,5673    360,7299 
      5      1,8968    248,7000    248,9650     -0,2650    360,9153 
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      6      2,0709    238,4000    238,5031     -0,1031    360,9144 
      7      2,1930    231,2000    231,1679      0,0321    360,9355 
      8      2,3625    221,2000    220,9803      0,2197    360,9645 
      9      2,6427    204,3000    204,1376      0,1624    360,6451 
     10     2,8377    192,4000    192,4246     -0,0246    360,2758 
     11     3,1996    170,6000    170,6707     -0,0707    359,8910 
     12     3,3703    161,1000    160,4126      0,6874    360,4895 
     13     3,4632    154,3000    154,8306     -0,5306    359,1846 
 
    PRUMERNY E0 PRO SMERNICI  S = 59,16 MV     360,753 
 
STATISTICKÁ ANALÝZA REZIDUÁLŮ: 
 
  -0,73818E-05        ARITMETICKÝ PRŮMĚR 
   0,49952E+00        PRŮMĚRNÁ ODCHYLKA 
   0,74735E+00        SMĚRODATNÁ ODCHYLKA 
   0,55853E+00        ROZPTYL 
   0,15964E+01        KOEFICIENT ŠIKMOSTI 
   0,55737E+01        KOEFICIENT ŠPIČATOSTI 
 
NALEZENÁ HODNOTA 2χ       9,77 
KRITICKÁ HODNOTA 2χ  (6,0,95)     12,60 
 
R FACTOR=    0,003321 
 
         OBLAST ZA BODEM EKVIVALENCE 
 
   BOD EKVIVALENCE  (MINIMALIZACE):   1,11114  +-  0,000977 
   ********************************************* 
   SIGY:   1,409751     ITERACÍ:     41 
 
    ÚSEK - E0 :   -244,542 +- 17,935     SMĚRNICE  :    -4,572 +-  1,569 
 
      I       PH         E MĚŘ      E VYP      REZIDUÁL   E0 PŘI 59,16 
 
      1     10,4967   -292,5999   -292,5369     -0,0630    328,3871 
      2     11,6391   -295,8999   -297,7601      1,8602    392,6677 
      3     11,6510   -297,2000   -297,8148      0,6148    392,0752 
      4     11,6627   -298,2998   -297,8680     -0,4318    391,6638 
      5     11,6740   -299,8999   -297,9198     -1,9801    390,7338 
 
    PRŮMĚRNÝ E0 PRO SMĚRNICI  S = 59,16 MV     379,106 
STATISTICKÁ ANALÝZA REZIDUÁLŮ 
   0,10490E-05        ARITMETICKÁ PRŮMĚR 
   0,98998E+00        PRŮMĚRNÁ ODCHYLKA 
   0,12609E+01        SMĚRODATNÁ ODCHYLKA 
   0,15899E+01        ROZPTYL 
  -0,11726E+00        KOEFICIENT ŠIKMOSTI 
   0,21777E+01        KOEFICIENT ŠPIČATOSTI 
NALEZENÁ HODNOTA 2χ       3,00 
KRITICKÁ HODNOTA 2χ  (6,0,95)     12,60 
R FACTOR=    0,004249 
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4 Závěr 

Je představen program pro určování polohy inflexních bodů sigmoidních 

křivek vyskytujících se při libovolných typech experimentů, v tomto konkrétním 

případě potenciometrické titrace. 

Přesné určení polohy inflexu je klíčové pro vyhodnocení experimentu, Dále se 

provádí kalibrace měrného potenciometrického článku, tj, stanovuje se standardní 

potenciál a nenstovská směrnice měrné elektrody, Při porovnání hodnot bodů 

ekvivalence, standardního potenciálu a nernstovské směrnice měrné elektrody 

z jednotlivých fází výpočtu lze snadno usoudit na kvalitu provedení experimentu, tj. 

jednak přesnost měření a jednak čistota chemikálií – např. vysoká hodnota bodu 

ekvivalence a tudíž i zkreslené hodnoty standardního potenciálu a směrnice ukazují 

na znečištění titračního činidla uhličitany. Pokud je experiment v pořádku, jsou 

nalezené tři hodnoty bodů ekvivalence téměř shodné. 

Program pracuje zcela spolehlivě, byl otestován na řadě experimentálních 

závislostí. 
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TLOUŠŤKA POVLAKŮ SE ZAMĚŘENÍM NA ORGANICKÉ POVLAKY 
 

THICKNESS OF COATINGS FOCUSED ON ORGANIC COATINGS  
 
Radana Brábníková, Michaela Šišperová 
Gamin s.r.o., Česká republika 
 
 

Měření tloušťky povlaku patří do kvalitativního hodnocení povrchových úprav. 

Povrchové úpravy se provádějí z různých důvodů či potřeb. Slouží jako protikorozní 

ochrana proti působení atmosféry, zlepšují kvalitu podkladového materiálu a také 

jeho mechanické vlastnosti (odolnost vůči oděru, poškrábání, rázu, tvrdost),  

v neposlední řadě jsou také používány k dosažení požadovaných estetických 

vlastností (lesk, barevnost). 

Organické povlaky patří mezi nejpoužívanější povrchové úpravy a hodnocení 

jejich kvality je klíčové, právě v důsledku častého používání. 

K základním parametrům, které jsou u povrchové úpravy hodnoceny, patří: 

•  Tloušťka povlaku – tloušťka mokré vrstvy a tloušťka suché vrstvy 

•  Přilnavost 

•  Porozita 

•  Optické vlastnosti 

•  Mechanické vlastnosti 

•  Korozní odolnost 
TLOUŠŤKA POVLAKU 

Tloušťka povlaku je jedním z mnoha ukazatelů kvality provedené povrchové 

úpravy. Norma ČSN EN ISO 2808 definuje tloušťku povlaku jako vzdálenost mezi 

povrchem filmu a povrchem podkladu. Správná tloušťka povrchové vrstvy ovlivňuje 

kvalitu protikorozní ochrany výrobku tzn. odolnost proti chemickým a mechanickým 

vlivům. Na základě měření tloušťky nátěrového systému či povlaku jsou prováděny 

další zkoušky testování kvality povlaku, jako je např. měření přilnavosti nátěrového 

systému (mřížková zkouška, odtrhová zkouška), zkoušky oděru, zkouška porozity 
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nátěrového systému apod. Tloušťka přímo ovlivňuje bariérový efekt povlaku, jeho 

dokonalou celistvost, pórovitost i řadu fyzikálně-mechanických vlastností.  

Nedodržení minimální tloušťky může mít za následek např. brzké obroušení 

nátěru a nízkou korozní odolnost, zatímco nadměrná tloušťka povlaku může způsobit 

špatnou přilnavost nátěru.  

STANOVENÍ TLOUŠŤKY NÁTĚRU 

Tloušťku povlaku je možno u nátěrů měřit ve dvou stádiích: 

a) tloušťku mokré vrstvy (případně tloušťku nevypáleného prášku)  

b) tloušťku suché vrstvy – tu je možno měřit destruktivním či nedestruktivním 

způsobem. 

Pro správný výběr metody a její následné správné použití je nutné znát 

následující údaje: 

• typ podkladu – podklady kovové vyžadují jiný typ měření než podklady nekovové 

(např. sklo, dřevo) 

• typ povlaku - kovový (vodivý,nevodivý), organický (nátěry) 

• tloušťku podkladu - u nedestruktivního hodnocení pomocí metody vířivých 

proudů je obvykle požadována určitá minimální požadovaná tloušťka podkladu  

• tloušťku povlaku  

• strukturu podkladu – zejména atypické struktury s velkou drsností nebo drolivý 

podklad 

• požadovanou přesnost měření 

METODY HODNOCENÍ 

1) Tloušťka mokrého filmu – pro stanovení tloušťky mokrých, čerstvě 

natřených povrchů 

a) Měřící hřeben  

Měření poskytuje přibližné údaje o tloušťce mokré vrstvy. Přístrojem je hřeben 

z nerezové oceli nebo z vhodného plastu, který není napadán rozpouštědly nátěrové 

hmoty. Vnitřní zuby jsou postupně zkracovány tak, že tvoří odstup mezi základní liníí 

zubů a daným zubem. Při měření se ponoří hřeben do mokrého nátěru a tloušťka se 
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stanoví podle intervalu mezi posledním zubem, který se dotkl povrchu nátěru a 

sousedním, který se nátěru nedotkl. Kalibrace ani ověření hřebene se obvykle 

nepožaduje. Jedná se o orientační pomocné měření.  

b) Měřící excentrické kolečko  

Přístroj se skládá ze tři od sebe stejně vzdálených 

kotoučů, středový kotouč je vůči krajním excentrický. 

Excentrické kolečko se valí po mokrém nátěru a stanoví se 

bod prvého dotyku excentricky umístěného kotouče se 

zkoušeným materiálem. Jedná se stejně jako u hřebene o orientační pomocné 

měření, systematická chyba je +/-2,5% + 1µm 

2) Tloušťka suchého filmu – nedestruktivní měření 

a) Magnetická metoda  

Jde o nedestruktivní postup pro stanovení tloušťky organických povlaků na 

magnetických kovových podkladech (např. nátěr na Fe). Povlak musí být dostatečně 

tvrdý, aby odolával tlaku sondy. Obě níže uvedené metody jsou použitelné jak 

v laboratorních, tak v praktických podmínkách. 

•  magnetická indukce – měří se odpor magnetického toku, který proniká nátěrem 

a podkladem. Tato metoda dovoluje systematickou chybu +/- 2% a 

reprodukovatelnost metody je 10%.  

Měřící sonda obsahující feromagnetické jádro vytváří ve svém okolí 

elektromagnetické pole, které se zesiluje, nachází-li se v blízkosti sondy 

feromagnetický materiál. Pro měření nemagnetických vrstev na feromagnetickém 

podkladu (ČSN ISO 2178). 

Před použitím musí být každý přístroj kalibrová v souladu s pokyny výrobce pomocí 

vhodných kalibračních standardů. Kalibrační standardy jsou dostupné buď ve formě 

fólií, které jsou používány na nenatřeném podkladu nebo jako natřené standardy. 

Kalibrace je provedena pracovníky a nelze ji ztotožňovat s kalibrací v akreditované 

laboratoři. 

 Kalibrační fólie jsou obvykle zhotoveny z vhodných plastových materiálů.  

Jsou citlivé k protlačení je potřeba neustále kontrolovat jejich kvalitu a včas je 

obměňovat.  
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 Přístroje i fólie je vhodné ověřovat akreditovanou zkušební laboratoří, a to 

minimálně jednou za dva roky. Je nutné rovněž pravidelně kontrolovat stav sondy a 

fólií, u kterých dochází k mechanickému opotřebení. Nejedná se o stanovená 

měřidla, proto není kalibrace ani úřední ověření požadováno zákonem. 

Nejznámějším představitelem této metody jsou digitální tloušťkoměry, mezi nimi i 

tloušťkoměr Elcometer 456.  

Elcometer 456 je pro svou 

jednoduchost jedním z 

nejpoužívanějších digitálních 

tloušťkoměrů v rámci celého světa. 

Je dostupný ve třech verzích – 

Basic, Standard a Top, ve variantě 

s vestavěnou sondou nebo se 

širokou škálou oddělených sond.  

Tloušťkoměr s vestavěnou sondou 

umožňuje ideální měření jednotných 

nebo nerovných podkladů. Velké sondy ‘Bigfoot™‘ poskytují souhlasné a 

opakovatelné výsledky bez jakéhokoliv kabelu, tloušťkoměr lze ovládat pomocí jedné 

ruky. 

Tloušťkoměry s oddělenou sondou umožňují měření na širokém spektru aplikací, a to 

s využitím standardních oddělených sond, pravoúhlých sond, minisond i 

teleskopických sond.  

Přístroj Elcometer 456 nabízí několik kalibračních metod, které dovolují uživateli 

akcentovat jednotlivé typy aplikací (hladká kalibrace, kalibrace na tryskaných 

podkladech, dvoubodová kalibrace).  

Podívejme se na tomto místě blíže na problematiku měření na otryskaném ocelovém 

povrchu. Měření je zde komplikovanější než na povrchu hladkém – výsledky měření 

tloušťky se mohou lišit v závislosti na povrchu profilu.  

Pro eliminaci těchto vlivů je jednak možné použít metodu uvedenou v paragrafu 15 

normy ČSN EN ISO 2808, jednak je možno využít kalibrační metodu určenou přímo 

pro tryskané podklady. Pro kalibraci přístroje využijeme nenatřený otryskaný 

podklad, na kterém provedeme dle pokynů v přístroji několik měření. Přístroj si tak 
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„načte“ do paměti profil povrchu, z nějž vytvoří průměr, který pak aplikuje na 

jednotlivá měření a výrazně tak zpřesňuje chybu, která se jinak na otryskaných 

podkladech objevuje.  

• přilnavostní princip – při měření se hodnotí magnetická přitažlivost mezi trvalým 

magnetem a podkladem. Tato přilnavost je ovlivněna naneseným povlakem. 

Systematická chyba u přilnavostního principu je vyšší než u magnetické metody a 

je stanovena na +/- 5% + 1µm. 

Typickým představitelem metody je tzv. „banán“- jednoduchý měřící přístroj určený 

spíše pro orientační měření.  

b) Metoda vířivých proudů  

Jde o nedestruktivní stanovení tloušťky organických povlaků na nemagnetických 

podkladech (např. nátěr na Al). 

Měřící sonda obsahující cívku bez jádra vytváří ve svém okolí elektromagnetické 

pole. Pokud je v blízkosti sondy el. vodivý materiál, vznikají v něm vířivé proudy, 

které vytváří elektromagnetické pole opačného směru.  

Povlak při měření musí být dostatečně tvrdý, aby odolával tlaku sondy. 

Pro měření se používají stejné přístroje, jako u magnetické indukční metody – 

tloušťkoměry – například Elcometer 456 nebo Elcometer 355. 

Přístroje se vyrábějí ve variantách pro feromagnetické podklady (magnetická 

indukce), neferomagnetické podklady (vířivé proudy) a kombinované (přístroj dokáže 

měřit jak na fero, tak na neferomagnetických podkladech a používá oba měřící 

principy).  

3) Tloušťka suchého filmu – destruktivní měření 

a) Mechanický dotykový způsob 

Způsob určený pro rovinné plochy, s reprodukovatelností +/-10% s dolní hranicí 2 

µm. Přístroj je nutno před měřením kalibrovat na skleněné nulové destičce. Měřící 

čidlo přístroje se umístí na povlak až dojde k jeho kontaktu s povlakem. Hodnota se 

zaznamená. Následně se povlak na měřícím místě odstraní, čidlo se přiloží tak, že 

dojde ke kontaktu s očištěným povrchem. Hodnota se opět zaznamená. Výsledná 

tloušťka je rozdíl obou hodnot.  
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b) Měření pomocí mikroskopu 

 

Nejobvyklejším způsobem hodnocení pomocí 

mikroskopu je klínový řez, případně „vrt“ 

(Säbergův vrták).  

Reprodukovatelnost +/-10%.  

V hodnoceném povlaku se provede kolmý řez (norma stanovuje, pod jakým 

úhlem se řez provádí pro specifickou tloušťku). Pod mikroskopem, který je opatřený 

měřítkem s přesností min. 2 µm se provede změření řezu. 

Tloušťka se následně vypočítá ze vzorce  

t = b . tgα 

kde je: 

t -  tloušťka vrstvy v um 

b - zobrazená šířka v µm, která byl změřena                                             

pod mikroskopem v řezu 

tgα  - úhel řezu řezného nástroje, ve stupních 

 
PŘEHLED ZÁKLADNÍCH NOREM PRO MĚŘENÍ TLOUŠŤKY NÁTĚRU 

Podrobnější informace o jednotlivých typech měření obsahují následující normy: 

ČSN EN ISO 2808  Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru 

ČSN ISO 2178 Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech – Měření  
tloušťky povlaku - Magnetická metoda 

ČSN EN ISO 2360 Nevodivé povlaky na nemagnetických elektricky vodivých 

podkladech – Měření tloušťky povlaku – Metoda vířivých proudů využívající změn 

amplitudy 

ČSN EN ISO 1514 Nátěrové hmoty – Normalizované podklady pro zkušební nátěry 

Z metrologického hlediska se zařazení měřidel provádí na základě zákona č. 

505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o metrologii. 
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Tento příspěvek nepopisuje všechny možnosti měření tloušťky nátěru – soustředí se 

výhradně na metody, které využívají k měření specializované přístroje. Dalšími 

metodami, kterými je možno stanovit tloušťky povlaku jsou například metoda 

váhového úbytku či ultrazvuková měření (zejména na nekovových materiálech). Pro 

bližší informace k dané problematice odkazuji na příslušné normy, zejména na ČSN 

EN ISO 2808, která stanovuje obecně metody stanovení tloušťky nátěru. 

 
V případě dotazů týkajících se hodnocení kvality povrchových úprav se obraťte na 

naši společnost: 

Gamin s.r.o. 
Heřmanická 485/45 
710 00 Slezská Ostrava 
Tel.: 596 115 008 
Fax: 596 117 686 
www.gamin.cz 
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ETIKETA NÁTĚROVÝCH HMOT  
 

LABELING OF PAINTING MATERIALS 
 
Alexandr Fuchs 
Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství, Šrobárova 48, 100 42 
Praha 10, tel.: 267 082 638, kimfuchs@szu.cz, Česká republika 

 
Souhrn 

Cílem sdělení je komplexní informace výrobců, dovozců i distributorů 
nátěrových hmot o tom, jaké předpisy je třeba vzít v úvahu a co má být 
(nebo může být) uváděno na etiketách nátěrových hmot (a v obecné 
poloze chemických přípravků). Týká se to jak symbolů nebezpečnosti, tak 
R-vět a S-vět a dalších potřebných slovních informacích. Pojednány 
budou nejen požadavky zákona o chemických látkách a přípravcích a 
předpisů jej provádějících, ale i další platné předpisy zejména o balení 
velmi malých objemů, sprejových baleních, biocidech, ochraně ovzduší 
(emisní limity), popř. o detergentech apod. Pozornost bude věnována 
nejen dnes platnému stavu, ale i ustanovením, obsaženým v dnes již 
schváleném Nařízení o REACH. 
Klíčová slova: nátěrové hmoty, předpisy, etiketa, štítek, symbol 
nebezpečnosti, R-věty, S-věty, označení aerosolů .... 
 

Summary 
The aim of this presentation is comprehensive information for producers, 
manufacturers and importers of painting materials on laws and regulations 
they have to take into consideration, and what should or may be on labels 
of painting materials, including danger symbols, R- and S-phrases and 
further necessary verbal information.  
Not only the labelling requirements in accordance with the chemical law on 
chemical substances and chemical preparations and its implementary 
regulations, but also other valid regulations shall be presented relating to 
packages of very small amounts (less than 125 millilitres), preparations 
available as aerosols, biocides, ambient air protection (emission limit 
value), detergents etc. Attention will be paid not only to status quo but also 
to provisions covered by REACH Regulation (EC) No 1907/2006. 
Key words: painting materials, legislation, labels of packages, danger 
symbols, R- and S-phrases, labelling of aerosols 
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1 Úvod 

Registraci, (oznamování), hodnocení, povolování a omezování uvádět na trh 

chemické látky a tím i jejich povolování a používání (a mnohé další), výrazně ovlivní 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), schválené 18. prosince 2006, obecně 

známé pod zkratkou REACH, [1]. Bude to znamenat poměrně rozsáhlé změny dnes 

platného zákona o chemických látkách [2] a současné zrušení většiny prováděcích 

předpisů k tomuto zákonu. O některých z nich jsme obsáhle referovali na této 

konferenci v minulých letech. [3], [4], [5], [6]. Zrušena bude především vyhláška o 

omezování uvádět některé látky a přípravky na trh [7], o níž jsme referovali v r. 2006 

[6], vyhláška o bezpečnostním listu [8] a další. Naproti tomu se nepočítá se zrušením 

vyhlášky o klasifikaci, balení a označování chemických látek [9] a současně ani těch 

ustanovení již citovaného zákona [2], které se vztahují k označování chemických 

látek a přípravků, resp. k obsahu údajů na etiketě (štítku). Protože požadavky na to, 

co všechno má být uvedeno, přesahují to, co požaduje zákon o chemických látkách 

[2], i hlavní prováděcí vyhlášky k němu, která (v tomto smyslu) požadavky zákona 

doplňuje [9], pokusíme se komplexně informovat o tom, co by měl výrobce, dovozce 

nebo distributor nátěrových hmot brát v úvahu, aby v souladu s platnými předpisy 

nejen správně, ale hlavně kompletně formuloval text etikety (štítku) svých výrobků. 

Konečně pokládáme za účelné vnést jasno i do jediného nomenklaturního problému: 

Některé naše platné předpisy a ani REACH již nepoužívají termín „etiketa“, který je u 

nás dost obecně zaveden a vcelku jednoznačně chápán, ale pojem „štítek“, který 

budeme nadále používat. Čistě z didaktických důvodů dělíme požadavky na obsah 

štítku na ty, které požaduje zákon [2], vyhláška [9] a které jsou požadovány dalšími 

předpisy. Navíc uvádíme požadavky na obaly, u nichž se požaduje uzávěr odolný 

proti otevření dětmi. 

2 Požadavky na štítek, obsažené v zákoně [2] 

Požadavky na štítek přípravků obsahuje dnes platný zákon v § 20 odst. 5 a 6. 

Podle navržených úprav, které vyplývají z přímo použitelného nařízení REACH, 

zůstane text tohoto paragrafu beze změny (změní se jen jeho číslo). Tento text 

(zkráceně) zní: 

(5) Na obalu nebezpečného přípravku musí být jasně, čitelně a nesmazatelně 

v českém jazyce uvedeny následující údaje: 
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a) obchodní název přípravku, 

b) jméno, příjmení, název, popřípadě obchodní firma, místo podnikání (sídlo) a 

telefonní číslo osoby, která je odpovědná za uvedení přípravku v daném obalu na trh, 

a to buď výrobce nebo dovozce,  

c) chemický název nebezpečných látek přítomných v přípravku,  

d) výstražné symboly, 

e) standardní věty označující specifickou rizikovost (R-věty), 

f) standardní pokyny pro bezpečné zacházení (S-věty),  

g) hmotnost nebo objem, jde-li o přípravky určené k prodeji spotřebiteli. 

(6) Označení přípravků na ochranu rostlin a pomocných prostředků ochrany 

rostlin podle tohoto zákona musí být doprovázeno upozorněním „Dodržujte pokyny 

pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro člověka a životní prostředí“. 

Pokládáme za nutné upozornit, že na štítku se již neuvádějí  

a) písmenná označení výstražných symbolů a - v případě, že jde o 

karcinogen, mutagen nebo látku toxickou pro reprodukci – se neuvádějí ani slovní 

označení pod symbolem. 

b) R-věty i S-věty se na štítku uvádějí pouze formou textu. 

Nelze opomenout ani ustanovení § 19, odst. 2 písm. a) a b) téhož zákona, 

které zní: 

(2) Obaly látek nebo přípravků určené k prodeji spotřebiteli musí vyhovovat 

těmto požadavkům  

a) obal obsahující látku nebo přípravek, který je označen jako vysoce toxický, 

toxický nebo žíravý, musí mít uzávěr odolný proti otevření dětmi a hmatatelnou 

výstrahu pro nevidomé, 

b) obal obsahující látku nebo přípravek, který je označen jako zdraví škodlivý, 

extrémně hořlavý nebo vysoce hořlavý, musí být opatřen hmatatelnou výstrahou pro 

nevidomé; tento požadavek se nevztahuje na přípravky v aerosolovém rozprašovači 

klasifikované a označené pouze jako extrémně hořlavé nebo vysoce hořlavé. 
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3 Požadavky na štítek, obsažené ve vyhlášce [9] 

Především se dále doplňuje předchozí ustanovení zákona o zvláštní úpravě 

obalů, určených k prodeji spotřebiteli, neboť v § 3 odst. 1 písm. a) a b) tato vyhláška 

stanoví, že uzávěr odolný proti otevření dětmi musí mít i přípravky klasifikované Xn 

s větou R 65, nebo přípravky, obsahující více než 3 % methanolu a více než 1 % 

dichlormethanu.  

Tato vyhláška dále: 

a) Konkretizuje, které R-věty (a v některých případech i S-věty) musí být 

uváděny v případě, že přípravek má jednoznačnou klasifikaci nebezpečnosti. 

Přesahuje rámec tohoto sdělení, abychom se zabývaly pravidly pro používání R-vět 

a S-vět. Pokládáme za potřebné pouze upozornit zejména na § 7 této vyhlášky, který 

požaduje užívání některých S vět. Jde o věty S 1, S 2 a S 45, které se musí používat 

u přípravků vysoce toxických, toxických a žíravých a dále o věty S 2 a S 45 které se 

musí uvést u přípravků na štítku všech ostatních nebezpečných přípravků, určených 

pro prodej spotřebiteli. (Právě tato druhá podmínka se týká velké většiny nátěrových 

hmot.). Vyhláška ovšem uvádí tuto výjimku: „V případě, že volba S-vět.... vede 

k nadbytečnosti nebo nejednotnosti, nebo pokud S-věty zjevně nejsou nezbytné 

s ohledem na specifický výrobek nebo obal, mohou být některé S-věty vypuštěny“. (I 

tato výjimka se může týkat některých balení nátěrových hmot.) 

b) V § 8 odst. 3 stanoví obecné omezení označovat obaly přípravků, jejichž 

obsah nepřesahuje 125 ml. 

c) V přílohách č. 7, 9 a 10 specifikuje zcela konkrétní doplňky k označování 

některých látek.  

Z přílohy č. 7 se označování obalů nátěrových hmot týká nebo může týkat: 

Přípravky určené k prodeji spotřebiteli musí mít – vedle specifických S-vět, 

použitých s přihlédnutím k nebezpečnosti přípravku – i věty S 1, S 2, S 45 a S 46. 

A dále: „Jestliže jsou tyto přípravky klasifikovány jako vysoce toxické, toxické nebo 

žíravé, musí být opatřeny přesným a snadno pochopitelným návodem k použití, který 

v případě potřeby zahrnuje rovněž návod na zneškodňování prázdných obalů. 

V případě nemožnosti umístit tyto informace na obal nebo na štítek, musí být 

uvedeny v příbalovém letáku“. 
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Dále: Přípravky určené k použití stříkáním nebo rozprašováním musí mít 

povinně uvedenu větu S 23 společně s větami S 38 nebo S 51 opět s přihlédnutím 

k nebezpečnosti přípravku. 

Konečně: Přípravky obsahující látku s přiřazenou větou R 33 nebo R 64 

v množství větším než 1 %, musí mít na obalu tohoto přípravku uvedenu i tuto R.-

větu. 

Z přílohy č. 9 se nátěrových hmot týká prakticky jen ustanovení o označování 

přípravků klasifikovaných větou R 65. Takové přípravky není nutno označovat jako 

zdraví škodlivé s větou R 65, jsou-li uváděny na trh v aerosolovém rozprašovači. 

Konečně z přílohy č. 10, která se obecně vztahuje na „přípravky, které mohou 

představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí“, se nátěrových 

hmot může týkat většina jejích ustanovení, protože stanovuje zcela konkrétní 

požadavky (doplňující texty) pro označování obalů přípravků, obsahujících olovo, 

kyanakryláty, isokyanáty, epoxidové složky hmotnosti ≤ 700, dále pro označování 

obalů přípravků, které sice nejsou klasifikovány jako senzibilizující, ale obsahující 

nejméně jednu senzibilizující látku v koncentraci větší než 0,1 % dále i pro 

označování obalů přípravků obsahujících halogenované uhlovodíky a více než 5 % 

hořlavých nebo vysoce hořlavých látek a konečně pro označování obalů přípravků 

obsahujících více než 15% látky s přiřazenou větou R 67. Konkrétně se požadují tyto 

úpravy nebo dodatečné texty: 

Olovo – týká se pouze obalů barev a laků, obsahujících olovo v množství 

větším než 0,15 %: „Obsahuje olovo. Nesmí být použito na povrchy snadno dostupné 

k okusování nebo olizování dětmi.“ Nebo - pro obaly o obsahu < 125 ml - pouze: 

„Pozor! Obsahuje olovo.“  

Kyanakrylát: „Kyanakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči! 

Uchovávejte mimo dosah dětí.“ K obalu musí být přiloženy pokyny pro bezpečné 

zacházení. 

Isokyanáty (monomery, oligomery, předpolymery a jejich směsi): „Obsahuje 

isokyanáty. Viz informace dodané výrobcem!“ 

Epoxidové složky o průměrné molekulové hmotnosti ≤ 700: „Obsahuje 

epoxidové složky. Viz informace dodané výrobcem.“ 

Přípravky, které nejsou klasifikovány jako senzibilizující, ale obsahující 

senzibilizující látku v koncentraci ≥ 0,1 % nebo v koncentraci rovné nebo větší podle 
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Seznamu (závazně klasifikovaných nebezpečných látek): „Obsahuje (název 

senzibilizující látky). Může vyvolat alergickou reakci.“ 

Přípravky, které obsahují halogenované uhlovodíky a více než 5 % hořlavých 

a vysoce hořlavých látek: „Při používání se může stát vysoce hořlavým“ nebo „Při 

používání se může stát hořlavým“. 

Přípravky obsahujících více než 15% látky s přiřazenou větou R 67 musí mít 

na obalu uvedenu tuto R-větu, pokud přípravek již není klasifikován větami R 20, R 

23, R 26, R 68/20, R 39/23  a R 39/26 nebo je v obalu přesahujícím 125 ml. 

4 Požadavky na štítek, obsažené v dalších předpisech 
Vyhláška č. 232/2004 Sb., v platném znění, jejíž požadavky byly rozvedeny 

v předchozí kapitole, obsahuje v příloze č. 10 i požadavek na specifické označení 

aerosolových balení, a to odkazem na zvláštní právní předpis pro aerosolová balení 

[10], jímž se vedle výstražných symbolů, R- a S-vět a návodu k použití, který 

spotřebitele upozorní na zvláštní nebezpečí výrobku, požaduje i tento text:  

„Nádobka je pod stálým tlakem. Nevystavujte slunečnímu záření a teplotám 

nad 50°C. Ani po vyprázdnění nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. 

Nestříkejte do otevřeného ohně ani na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah 

zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Uchovávejte mimo dosah dětí.“ 

Dále se – zejména u nátěrových hmot – požaduje zvláštní označení obalu (a 

také průvodní technické dokumentace) s ohledem na emise organických 

rozpouštědel, a to podle přílohy č. 5 k zvláštnímu právnímu předpisu [11]. 

Soubor údajů, které obsahuje štítek nátěrových hmot: 

Hustota produktu (g/cm3)       

Obsah netěkavých látek – sušiny (% objemové)       

Obsah organických rozpouštědel (kg/kg produktu)       

Objemová sušina směsi u dvoukomponentních  

nátěrových hmot (% objemové)       

Obsah celkového organického uhlíku (kg/kg produktu)       

Soubor údajů, které obsahuje štítek ředidla, tvrdidla, tmelu, tužidla, 

katalyzátoru apod. pro nátěrové hmoty a jiné přípravky 
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Hustota produktu (g/cm3)       

Obsah celkového organického uhlíku (kg/kg produktu)       

Zvláštní označení obalu (u nátěrových hmot to bude spíše výjimka) se 

požaduje i u takových přípravků, které mají charakter biocidu (podle § 20 odst. 1 

písm. h) zvláštního právního předpisu [12]). V tomto případě se požaduje nápis: 

„Před použitím čtěte přiložené pokyny“. 

Konečně se zvláštní doplňkové označení obalu (u nátěrových hmot prakticky 

nepřichází v úvahu) požaduje u aerosolových balení obsahujících látku ohrožující 

ozonovou vrstvu (podle § 31, odst. 1 zvláštního právního předpisu [13]), a to tímto 

nápisem. 

„Nebezpečné ozónu“ nebo „Dangerous to the ozone layer" 

V této kapitole musíme citovat ještě jeden dosud platný právní předpis, který 

specifikuje speciální označení přípravků obsahujících některé nebezpečné látky. Jde 

o již citovanou vyhlášku omezující uvádět na trh některé nebezpečné látky a 

přípravky [6], která bude zrušena. Podle položky 29, 30 a 31 platného znění tohoto 

předpisu musí být látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci kategorie 1 

a 2 označeny větou  

„Pouze k odbornému použití“. 

Tato vyhláška bude zrušena, protože pro omezení výroby, uvádění na trh a 

používání  některých nebezpečných látek, přípravků a předmětů platí Příloha XVII 

k nařízení REACH [6], platná od 1. června 2007. Věcně nedojde ke změně, protože 

v této příloze pod body 28, 29 a 30 je uvedeno – pokud jde o označování – obsahově 

totéž, ale s jinou formulací: 

„Pouze pro profesionální uživatele“. 

5 Specifické požadavky na detergenty 
I když se to prakticky netýká nátěrových hmot, pokládáme za potřebné doplnit, 

že značení detergentů, které podléhá opět přímo použitelným předpisům Evropských 

společenství [14], [15] se řídí zcela jinými požadavky, které by měly být plněny vedle 

již uvedených označení v kapitolách 2 až 4. Podrobnosti o značení obsahu 

detergentů, označování informací o dávkování o datovém listu složek (nejde o 

obdobu bezpečnostního listu!) a o zveřejnění informací seznamu složek na 
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internetové stránce výrobce obsahuje příloha VII k tomuto nařízení, novelizovaná v r. 

2006. Podle čl. 11 nařízení [14] nejsou dotčena ustanovení týkající se klasifikace, 

balení a označování nebezpečných látek a přípravků ve směrnicích 67/548/EHS a 

1999/45/ES (v ČR transponovaných do zákona [2]). Pokud by se to některých 

výrobců/dovozců/distributorů nátěrových hmot týkalo, odkazujeme na výše citovaná 

nařízení. 

6 Vztah mezi štítkem a bezpečnostním listem 
Žádný předpis (pokud je nám známo) neupravuje vztah mezi údaji na 

bezpečnostním listu a na štítku. Není to uvedeno ani v nařízení REACH. Jediný 

případ, kdy se taková shoda právně upravuje je užití alternativního názvu sloučeniny 

(komponenty přípravku), ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) předpisu o volbě 

alternativního názvu komponenty přípravku [16]. Tento předpis není dotčen 

nařízením REACH a měl by zůstat v ČR v platnosti.  Podle našeho názoru by mezi 

údaji v bezpečnostním listu a na štítku neměl být rozpor. Zejména nelze, podle 

našeho názoru, uvádět v bezpečnostním listu a na štítku jinou klasifikaci, jiné R- a S-

věty. Výjimkou jsou ustanovení o tom, co u výstražných symbolů, R- a S- vět se již 

na štítku neuvádí. (Viz kapitola 2.) 

7 Závěr 
Předpisy, vztahujících se k označování (štítkům) přípravků obecně a speciálně 

nátěrových hmot nedoznaly prakticky žádnou změnu schválením a vstupem 

v platnost nařízení REACH. Výjimkou může být značení podle dosud platné vyhlášky 

o omezeních při uvádění některých nebezpečných látek a přípravků na trh. V našem 

sdělení jsme se pokusili shrnout všechna ustanovení, která se mohou týkat štítků 

nátěrových hmot. Protože cílem našeho sdělení nemůže být prezentace a diskuse o 

všech problémech spojených s označováním nátěrových hmot štítky, doporučujeme 

všem výrobcům/dovozcům/distributorům, aby při pochybnostech ještě nahlédli do 

plných znění příslušného předpisu a event. si doplnili to, co nebylo možno vtěsnat do 

několika stránek. 
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AKTUÁLNÍ POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z NAŘÍZENÍ REACH PRO 
VÝROBCE NÁTĚROVÝCH HMOT 

 

CURRENT STATUTORY DUTIES OF THE REACH REGULATION 
FOR MANUFACTURERS OF PAINTING MATERIALS  

 
Miroslava Hornychová, Alexandr Fuchs, Zdena Trávníčková, Miroslava Vlachová 
Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství, Šrobárova 48, 100 42 
Praha 10, Česká republika  
 

Souhrn 
Nařízení REACH obsahuje velmi mnoho a poměrně závažných úkolů, 
které se významně liší nejen podle časového horizontu, kdy mají být 
uplatněny, ale také podle množství produktů uváděných na trh apod.  
Některá ustanovení (resp. úkoly) platí již od června tohoto roku, mnohá 
další v časovém horizontu zhruba od prosince 2008, konečný  termín se 
předpokládá až v r. 2019. Cílem sdělení je seznámit s kroky, které je 
nutno provést velmi brzo tak, aby každý měl možnost si vytvořit potřebný 
harmonogram jejich realizace podle potřeb své organizace. 
Klíčová slova: Nařízení REACH, předregistrace, harmonogram kroků 

Summary 
Regulation REACH contains a lot of very important tasks, which differ in 
many ways, not only in the deadlines, when they should be enforced, but 
also by critical annual or total quantities of manufactured or imported 
substances and preparations placed on the market to be assessed and 
the like.  
Final deadline is by 1 June 2019, but some Titles (tasks) of REACH enter 
into force on 1 June 2007, further approximately by December 2008. Aim 
of this presentation is to inform about steps that should be carried out in a 
short time so that everybody adapt the timetable to requirements of his 
company. 
Key words: Regulation REACH, pre-registration, timetable of steps 

 

Úvod 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. 

prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o 

zřízení Evropské agentury pro chemické látky, a o změně směrnice 1999/45/ES a o 

zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice 

Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 
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2000/21/ES (tzv. nařízení REACH), bylo vyhlášeno v Ústředním věstníku EU 
30. 12. 2006 L 396, s platností od 1. 6. 2007. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/cs/oj/2006/l_396/l_39620061230cs00010851.pdf 

Nařízení platí ve všech členských státech přímo. 
V novele stávajícího zákona č. 356/2003 Sb. - předpokládá se, že nabude 

platnosti až 1.6.2008 – (bude platit „dvojí režim“ viz referát MUDr. A. Fuchse, 

vyhláška č. 232/2004 Sb., o klasifikaci, označování a balení zůstane) budou 

vypuštěny ty části, které jsou již zapracovány v Nařízení REACH, upraví se 

působnost správních orgánů při zajišťování ochrany zdraví a životního prostředí před 

škodlivými účinky chemických látek a chemických přípravků a ošetří se 

vymahatelnost v národní legislativě podle článku 127 nařízení REACH „Členské státy 

stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a přijmou veškerá opatření nezbytná k 

jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.“  

Nařízení REACH dále nebrání členským státům, aby zachovaly nebo stanovily 

národní pravidla na ochranu pracovníků, lidského zdraví a životního prostředí 

použitelná v případech, kdy toto nařízení neharmonizuje požadavky na výrobu, 

uvádění na trh nebo používání. 

Nařízení REACH přenáší větší odpovědnost na podnikatelskou sféru a 

vyžaduje komunikaci mezi výrobci-dovozci-distributory-následnými uživateli v obou 

směrech dodavatelsko - odběratelského řetězce. Ti musejí být schopni prokázat, že 

chemické látky, uváděné na trh v zemích EU, byly zaregistrovány u Evropské 

chemické agentury v Helsinkách. „Registrace“ podle REACH a „registrace“ podle 

dnes platného zákona je něco docela jiného. Přestává platit „ochrana“ před registrací 

u látek v EINECS. 

Nařízení REACH stanoví povinnosti pro výrobce, dovozce a uživatele  

• Látek jako takových 

• Látek obsažených v přípravcích 

• Látek obsažených v předmětech (výrobcích) 

Harmonogram hlavních kroků k nařízení REACH 
1.6.2007 nařízení REACH vstupuje v platnost  

 vstupují v platnost Hlavy I (obecné otázky), IV (informace v 

dodavatelském řetězci), IX (poplatky a platby), X (agentura), XI 
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(seznam klasifikací a označení), XIII (příslušné orgány), XIV 

(prosazování) a XV (přechodná a závěrečná ustanovení) 

k 1.6.2007  ruší se směrnice 91/155/EHS (týká se BL)  

k 1.6.2007  ruší se článek 14 směrnice 1999/45/ES (bezpečnostní list) 

od 1.6.2007 platí povinnost vypracovat bezpečnostní listy podle hlavy IV a 

přílohy II nařízení REACH 

do 1.6.2008  se provádí registrace nové látky podle stávajících předpisů u 

Ministerstva zdravotnictví ČR (zákon č. 356/2003 Sb., v platném 

znění) od 10 kg/r látky uváděné na trh, včetně polymerů 

od 1.6.2008 platí Hlavy II (registrace látek), III (sdílení údajů a zamezení 

zbytečným zkouškám), V (následní uživatelé), VI (hodnocení), VII 

(povolování), XI (poplatky a platby) a XII (informace) a články 128 

(volný pohyb) a 136 (přechodná opatření týkající se existujících 

látek) 

k 1.6.2008  ruší se směrnice 93/105/ES (informace požadované pro 

dokumentaci), 2000/21/ES (o seznamu právních předpisů 

Společenství), nařízení (EHS) č. 793/93 a (ES) č. 1488/94 (zásady 

posuzování existujících látek pro člověka a životní prostředí)  

1.6.2008 zahajuje činnost Agentura v Helsinkách 

1.6.2008 - 30.11.2008 předregistrace (předběžná registrace) tomuto kroku se 

budeme věnovat v této přednášce podrobněji 

od 1.8.2008  platí článek 135 (přechodná opatření týkající se oznámených látek) 

k 1.8.2008 ruší se směrnice 93/67/EHS (zásady posuzování rizik pro člověka a 

životní prostředí) 

1.1.2009 zveřejní Agentura seznam předregistrovaných látek včetně čísla 

CAS, jména látky, její klasifikace a označení. Po zveřejnění 

seznamu smí výrobci/dovozci vyrábět/dovážet pouze látky, kterým 

bude přiděleno předregistrační číslo (týká se množství ≥1 t/rok na 

výrobce/dovozce). Pro splnění této povinnosti se předpokládá 

přechodné období 6 měsíců. 

Agentura zveřejní kategorie použití látek a údaje o expozici pro 

každou látku uvedenou v seznamu látek. Současně zruší 
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předregistrační čísla pro látky, pro které společnosti nepředloží 

základní informace. 

Do dvou měsíců po zveřejnění kategorií mohou následní uživatelé 

oznámit kategorie použití látek a údaje o jejich expozici, pokud 

dosud nebyla předložena výrobci/dovozci. Agentura doplní 

kategorie použití/expozice látek a zveřejní je. 

do 1.12.2008 Agentura přidělí registrační číslo látkám oznámeným (podle 

směrnice 67/548/EHS) 

do 1.6.2009 Agentura poprvé doporučí zahrnutí prioritních látek do přílohy XIV 

(seznam látek podléhajících povolení) 

od 1.6.2009 platí Hlava VIII (omezení výroby, uvádění na trh) a příloha XVII 

(omezení výroby, uvádění na trh) 

k 1.6. 2009  ruší se směrnice 76/769/EHS (omezení uvádění na trh) 

do 1.12.2010 žádosti o povolení uvádění na trh nebo použití látky zařazené do 

přílohy XIV 

do 1.12.2010  registrace zavedených látek a meziproduktů 

 ≥1 t/rok CMR kat.1, 2  

 ≥100 t/rok N pro vodní organizmy R50/53  

 ≥1000 t/rok ostatních  

od 1.12.2010 povinnost předkládat informace pro účely jednotné klasifikace  

(pokud to výrobce/dovozce neudělal v rámci registrace) 

do1.6.2012 Komise ES provede vyhodnotí potřebu změny oblasti působnosti 

tohoto nařízení, aby se zamezilo překrývání s jinými příslušnými 

předpisy Společenství.  

do 1.6.2013 registrace zavedených látek a meziproduktů  ≥100 t/rok  

do 1.6.2018 registrace zavedených látek a meziproduktů  ≥1 t/rok 

Pokyny pro sestavení BL  
Nově se zavádí povinnost všech uživatelů nebezpečných látek a přípravků 

zpřístupnit informace z bezpečnostních listů všem zaměstnancům, kteří mohou být 

vystaveni účinkům látek pracovištích. 

BL má sestavovat kvalifikovaná osoba, která zohlední specifické potřeby 

uživatelů.  

Struktura – velmi podobná dnešní – 16 bodů 
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přehodí se obsahy nynějších bodů 2 a 3 

nově bod 2 – identifikace rizik 

nově bod 3 – složení/informace o složkách 

větší podrobnosti u některých položek (např. 8, 12), některé části položek se 

vypouští, jiné se upřesňují,  

Úkoly pro nejbližší období 

– sumarizujte, přehodnoťte a revidujte bezpečnostní listy 

– požádejte o aktualizaci BL od vašich dodavatelů 

Součástí BL bude i zpráva o chemické bezpečnosti a expoziční scénáře, ty se  

zatím od 1.6.2007 nepožadují, budou požadovány až vstoupí v platnost ustanovení 

Hlavy V, tj.od 1.6.2008. 

Předregistrace - přípravné kroky  
Detailní pokyny pro průmyslový sektor a národní kompetentní úřady jsou 

návody (projekty) s názvem RIP (REACH Implementation Projects), které mají 

usnadnit implementaci a aplikaci nařízení REACH po jeho přijetí. Těchto projektů je 7 

s tím, že některé mají více částí- subprojektů, např. RIP 3 - instrukce/návody pro 

průmysl má částí 10. Některé projekty jsou již vypracované a lze je najít v angličtině 

na http://ecb.jrc.it/reach/ (RIP FINAL REPORTS), jiné se dopracovávají. České 

překlady projektů budou zveřejněny na http://www.cenia.cz/.  

Pod názvem RIP 3.4 vyjdou instrukce o sdílení údajů pro předregistraci, tento 

projekt není zatím k dispozici, ukončení prací na tomto projektu se předpokládá 

v 09/2007. 

V instrukci budou jasné a jednoduché pokyny o potřebných postupech, které 

budou následovat v procesu sdílení údajů pro látky existující („staré“ – phase-in) a 

látky nezavedené („nové“ – non phase-in).  

Následující odstavce jsou malým návodem na co by se žadatelé o 

předregistraci měli zaměřit. 

Lidské zdroje 

– ustanovte odpovědného člena vrcholového vedení a nejméně jednoho  

zodpovědného (výkonného) pracovníka pro REACH 

– nechte proškolit minimálně 1 –2 pracovníky k nařízení REACH 

– navrhněte způsob organizačního, personálního, finančního a technického 

zajištění  
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– zvažte osloveni reprezentanta (komunikace s Agenturou a případnými partnery 

v konsorciu 

Identifikace pozice  

– definujte si pro každou látku či přípravek vaše vlastní postavení a vaši pozici 

v dodavatelském řetězci (výrobce, dovozce, distributor, následný uživatel) a roli 

vzhledem k nařízení REACH 

– udělejte si seznam dodavatelů i distributorů CHL 

– určete, které látky nakupujete přímo a které prostřednictvím distributora  

– vypracujte si seznam vašich odběratelů 

– pokuste se vytvořit předběžný přehled konkurenčních výrobců (potencionálních 

partnerů pro registraci)  

– zvažte údaje o výrobním procesu resp. používaní chemických látek, které 

budete chtít v souvislosti s registrací uchovat v tajnosti a zároveň zvažte 

možnost samostatné registrace 

Inventarizace chemických látek a přípravků  

– vypracujte si seznam chemických látek vámi vyráběných nebo dovážených 

– identifikujte použití chemických látek, které používáte ve výrobě 

– zpracovaný seznam chemických látek doplňte o látky v přípravcích a 

v předmětech a o meziprodukty, pro které by mohla platit povinnost registrace 

– definujte, kterých látek a přípravků vámi používaných se může nařízení týkat 

o vylučte látky, pro které nebude platit povinnost registrace (pod 1t/rok)  

o identifikujte látky které vyrábíte/dovážíte v množství > 10t/rok 

– přehodnoťte vaše předměty (výrobky):  

o mohou se z nich při používání uvolňovat chemické látky?  

o jsou tyto látky klasifikované jako nebezpečné?  

o je jejich celkové množství uváděné na trh > 1t/rok? 

– jsou vámi vyráběné chemické látky, přípravky či výrobky, kterých se dotkne 

REACH pro průmyslové,  profesionální spotřebitelské použití?  

– určete pro vyráběné či dovážené polymery z jakých monomerů jsou vyrobené 

a zároveň zjistěte, zda je jich výrobce bude registrovat 

Sběr informací o jednotlivých látkách a přípravcích 

– identifikujte CAS čísla látek, jejich ES čísla (EINECS, ELINCS, indexové)  

– zvažte předpokládaný termín registrace v souladu s objemem výroby/dovozu  
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– shromážděte informace o klasifikaci a označovaní chemických látek (i jako 

součásti přípravků případně výrobků) 

– shromážděte údaje o vlastnostech látek,  

– shromážděte údaje o kategoriích použití (průmyslové účely, obchodní či 

spotřebitelské) 

– shromážděte údaje o expozici 

– shromážděte informace o vlastních účincích látek 

– zda látka, kterou používáte samotnou nebo v přípravku je klasifikována jako 

o CMR kat. 1, 2 (karcinogen, mutagen, toxický pro reprodukci) podle 

směrnice 67/548/ES, resp. zákona č. 356/2003 Sb., a vyhlášky č. 

232/2004 Sb. v aktuálním znění 

o PBT podle kritérií v příloze XIII nařízení REACH 

o vPvB podle kritérií v příloze XIII nařízení REACH 

o endokrinní disruptor (tj. látky mající vliv na endokrinní systém) zde kritéria 

zatím nebyla stanovena – komise rozhodne do 1.6.2013),  

– udělejte důkladný přehled údajů o vlastnostech chemických látek (testy, 

alternativní údaje), které vlastníte 

– rozdělte údaje o výsledcích testů podle toho, v jakých laboratořích byly 

provedené  

– přesvědčte se, že údaje/informace, které vlastní vaše společnost jsou vaším 

majetkem, resp. či existují smlouvy o vlastnictví či spoluvlastnictví  

– sumarizujte dostupnou dokumentaci o nákladech na testy či o spoluvlastnictví  

– uvažujte o možnosti spoluvlastnictví informací o testovaní CHL  

– zvažte možnosti testování, příp. kontaktujte laboratoře, abyste získali informace 

o možnostech a ceně testování, zatím netestujte 

Zpráva o chemické bezpečnosti a expoziční scénář  
(týká se množství 10 tun nebo větším za rok na žadatele o registraci) 

– ověřte, zda máte zpracované hodnocení rizika  

– shromažďujte informace o podmínkách používaní pro látky a přípravky 

(vyráběné i používané), tj. expozici v životním prostředí, na vašem pracovišti, na 

pracovišti vašeho zákazníka, a eventuálně při konečném použití.  

– nechte proškolit pracovníka (y) pro tvorbu zpráv chemické bezpečnosti, 

případně hledejte partnera 
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– jaké údaje o testech pro ŽP máte k dispozici? 

Posouzení chemické bezpečnosti má připravit odborně způsobilá osoba, která 

má náležitou zkušenost a prošla odpovídajícím školením, včetně opakovacího 

školení. 

POVOLOVÁNÍ– přípravné kroky 
– vyrábíte či dovážíte chemické látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní 

či látky toxické pro reprodukci kat. 1. a 2.  

– jsou mezi látkami, které vyrábíte/dovážíte či používáte PBT, vPvB a endokrinní 

disruptory  

– ověřte si u svého dodavatele, zda má v plánu žádat o povolení vámi používané 

látky,  

– identifikujte použiti látek s těmito vlastnostmi pro případ, že budete muset 

poskytnout údaje svému dodavateli 

– jsou možnosti náhrady těchto látek jinými alternativami 

Jedná se vesměs o látky z dlouhodobého hlediska pro lidské zdraví nebo životní 

prostředí nejnebezpečnější. Proto již dnes je při jejich použití nutno přemýšlet 

strategicky o vhodných náhradách látkami méně nebezpečnými. 

Podklady pro registraci – zde pouze stručná informace, předpokládáme 

podrobnější přehled podat v příštím roce.  

Článek 26 Nařízení REACH - Povinnost informovat se před podáním žádosti o 

registraci: „Každý potenciální žadatel o registraci nezavedené látky nebo potenciální 

žadatel o registraci zavedené látky, se informuje u agentury, zda pro stejnou látku již 

nebyla podána žádost o registraci. Agentura sdělí všem potenciálním žadatelům o 

registraci jméno a adresu ostatních potenciálních žadatelů o registraci.“ 

a) tvoří registrační soubor dat (dossier) obsahuje: 

– informaci o žadateli,  

– zjištěných vlastnostech látek,  

– údaje o sdílení dat,  

– klasifikaci a označování,  

– nakládání s látkami v předmětech (výrobcích) a v přípravcích,  

– socioekonomickou analýzu  

– práva o chemické bezpečnosti ve výrobě i při používání včetně návodu na 

bezpečné používání 
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Rozsah dokladů pro dossier závisí na registrační tonáži odpadá dělení na 

„staré“ (phase-in) látky a nové (non-phase-in) látky  

b) má platit heslo 

„Jedna látka, jedna registrace.“ (OSOR = One Substance, One Registration) 

– výrobci jedné ji látky ji mohou registrovat společně: předpokládá se, že se 

všichni dohodnou na participaci nákladů na „zkoušení“.  

c) pokusy na zvířatech: prosazuje se zásada minimalizace  

Následný uživatel – nový pojem 

je fyzická nebo právnická osoba usazená ve Společenství, jiná než výrobce nebo 

dovozce, která používá látku samotnou nebo obsaženou v přípravku při své 

průmyslové nebo profesionální činnosti. Následným uživatelem není distributor ani 

spotřebitel.  

Příklady následných uživatelů  

výrobci chemických přípravků 

o pro konečné použití (výroba ředidel-pro distribuci pro konečného 

spotřebitele)  

o pro použití k výrobě dalších přípravků (výroba ředidel - pro další využití při 

výrobě barev a laků) 

průmysloví uživatelé látek a přípravků (uvnitř průmyslového objektu) používají látky 

nebo přípravky, které zapracovávají do přípravků či předmětů (výroba barev a laků) 

profesionální uživatelé látek a přípravků (vně průmyslového objektu), kteří je 

používají  

o při vykonávání své profese (malíři, úklidové služby)  

o přebalují 

o reimportují 

V tomto sdělení nelze říci všechno. Na výrobce/dovozce/distributora čeká hodně 

úkolů, každý z nich by si měl alespoň textovou část REACH dobře prostudovat 

(Přílohy jsou víceméně jasné, nahrazují např. vyhlášku č. 221/2004 Sb., seznam 

karcinogenů atd. a – podle našich názorů by neměly dělat potíže.  
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MATERIÁLY PRO LIKVIDACI EKOLOGICKÝCH HAVÁRIÍ PŘEDEVŠÍM 
ROPNÝCH LÁTEK 

 
Tomáš Chleboun, REO AMOS spol. s r. o., Provozní 5560, 722 00 Ostrava 
Třebovice, tel.: 596 966 455, fax 596 966 460, www.reoamos.cz, Česká republika 
 
 Firma REO AMOS spol. s r. o. se zabývá dodávkami výrobků pro prevenci a 
likvidaci havárií, je členem Integrovaného záchranného systému ČR a  má zavedený 
systém řízení jakosti dle ČSN ISO 9001:2001. 
 V sortimentu firmy naleznete sorpční prostředky, norné stěny, protipovodňové 
prostředky, vybavení HZS, obaly na nebezpečné látky,havarijní soupravy, čisticí 
utěrky, protiúnavové rohože, těsnicí prostředky, průmyslové pásky, skladové 
příslušenství, výbavu ADR, pracovní ochranné pomůcky a bezpečnostní značky. 
 
Rozdělení sorpčních prostředků:  
1/ hydrofobní sorbenty - nepřijímají vodu, sorbují ropné látky – barva bílá 
2/ univerzální sorbenty- sorbují ropné látky i vodu a vodné roztoky – barva šedá 
3/ chemické sorbenty- sorbují ropné látky i agresivní tekutiny- barva růžová 

 

 
Základní provedení sorpčního koberce  Propletený sorpční koberec  
 

 
 

Zpevněný sorpční koberec  Odolný sorpční koberec - vícevrstvý 
Propletené, zpevněné a odolné koberce mají vyšší odolnost proti otěru. 
Sorbenty se dodávají v podobě koberců, rohoží, ponožek, polštářů a drtí. 
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  Podložka pod nářadí    Zachycení úniku maziva

 

 
 Zabránění rozšíření agresivní kapaliny  Likvidace uniklého paliva 

 
 Zásah na vodní hladině    Únik hydraulického oleje 
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Využití  sorpčních rohoží 

 
 

  Záchyt úkapů 

 
Sudová rohož 
 

  
         

  Norná stěna REO MAXX   Nafukovací norná stěna REO 705 
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     Soustava norných stěn 
 

 
Olejový separátor REO 100 

 

 
 Obaly s UN kódem      Utěrky   Havarijní souprava 
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T     
Těsnicí tmely     Kanalizační uzávěra 
 

 
 
Průmyslové pásky       Havarijní jímky 

 
 

Ruční a motorová čerpadla    Sklady s havarijní jímkou  
 
 

     
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 342

FOTOKATALYTICKÉ A HYGIENICKÉ ÚČINKY FASÁDNÍCH NÁTĚRŮ 
 

PHOTOCATALYTIC AND HYGIENIC EFFECTS OF FACADE COATINGS 
 
Libuše Hochmannová1, Jarmila Vytřasová2 

1Synpo, akciová společnost, Pardubice, Česká republika,  2Univerzita Pardubice, 
FCHT, Katedra biolog. a biochem. věd, Česká republika 
 

Summary 
Silicone facade paints based on photocatalytic active nano TiO2 and ZnO 
were formulated and evaluated. Penetration coatings with two types of 
photocatalytic active nano TiO2 were also prepared. The photocatalytic 
efficiency of coatings was evaluated as an absorbance change of organic 
dye Orange II solution. The agar plate method was used for evaluation of 
antimicrobial properties of coatings. The effectiveness of coatings was 
demonstrated using bacteria relevant to hygiene such as Ps. aeruginosa, 
E. coli, St. aureus and fungi A. niger and P. chrysogenum. The silicone 
facade coatings containing nano ZnO showed excellent antimicrobial 
activity against bacteria and fungi. The antimicrobial effect of these 
coatings with nano TiO2 was not unfortunately found. The penetration 
coatings based on nano TiO2 inhibited the growth of E. coli and Ps. 
aeruginosa and only partially the growth of fungi. 
Key words: photocatalytic, hygienic effect, nano, titanium dioxide, zinc ox-
ide, silicone, bacteria, fungi  

 
 
Úvod 

Podle odhadů Světové zdravotnické organizace zemře každoročně na infekční 

nemoci více než 17 milionů lidí, přičemž velká část těchto infekcí souvisí 

s nemocničními infekcemi. Nemocniční infekce jsou přenosná onemocnění získaná 

v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení, obvykle během hospitalizace. 

Stále častější invazivní vstupy do organizmu, změna struktury pacientů a nadměrné 

používání antibiotik s důsledkem rezistence způsobují, že riziko vzniku nemocničních 

infekcí stoupá1). 

Po Flemingově objevu penicilinu v roce 1928 trvalo deset let, než se tento lék 

dostal do širokého užívání. A sám Fleming byl prvním, kdo varoval před nesprávným 

užíváním penicilinu, postupným zvyšováním koncentrací penicilínu se mu totiž poda-

řilo získat značně odolné bakterie. Jeho obavy se splnily už v roce 1945, kdy byly 
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pozorovány pneumonie a šoky vyvolané na penicilin rezistentními zlatými stafyloko-

ky.  

V posledním desetiletí se objevily rezistentní kmeny Escherichia coli, klebsiel, 

enterokoků, proteů, mykobakterií, salmonel a dalších bakterií a jejich výskyt se trvale 

prudce zvyšuje. Stále více bakterií se naučilo odolnosti antibiotikům, která je done-

dávna usmrcovala. Lékaři musí při mnoha infekcích zkoušet řadu antibiotik, než 

najdou účinné. Dnes existují bakteriální kmeny odolné na více než 100 antibiotik. 

Průměrně 25 až 35 % hospitalizovaných nemocných dostává z léčebných nebo pre-

ventivních důvodů antibiotika. To představuje nesmírný selektivní tlak na vznik a 

šíření rezistentních bakterií 2, 3). 

Logicky rostou i ekonomické náklady, které se v jednotlivých zemích pohybují 

v řádech milionů i miliard dolarů (v USA až 10 mld. USD za rok). Infekce získané po-

bytem v nemocnici prodlužují a prodražují léčbu, zvyšuje se fyzické strádání 

nemocného pacienta a riziku nemocničních nákaz je vystaven také zdravotnický per-

sonál. 1) 

Jednou z možností snížení rizika šíření infekcí ve zdravotnických zařízeních, 

ale i v dalších objektech navštěvovaných veřejností, by mohly být hygienické nátěry. 

Měly by zajistit likvidaci škodlivého působení určitého spektra mikroorganismů jako 

jsou bakterie, viry, kvasinky a plísně a měly by být účinné po dobu několika let. 

K zajištění hygienických povrchů jsou zatím používány následující chemické pro-

středky: 

• Běžné dezinfekční prostředky s krátkodobým účinkem, často s nepříjemným zá-

pachem a s nutností ručního čištění povrchu. 

• Organické biocidní účinné látky - Sortiment je široký a v současné době je jejich 

použití regulováno zákonem 120/2002 Sb. Jejich působení je velmi selektivní, spí-

še krátkodobé a negativně mohou ovlivňovat vlastnosti nátěrů. 

• Koloidní částice nebo nano částice stříbra - Rozšířené je zejména používání stříb-

ra uloženého na porézním materiálu, jako jsou zeolity nebo oxid titaničitý 

s vrchním povlakem stříbra. Použití těchto antibakteriálních přípravků se rozšířilo 

nejen pro hygienické nátěry, ale také pro povrchovou úpravu hygienických výrobků 

z plastů a textilu. 4,5)  
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• Organické polymery s reaktivními antibakteriálními skupinami. Očekává se, že tyto 

látky budou zajišťovat dlouhodobé antibakteriální vlastnosti povrchu. 

• Zapouzdřené účinné aktivní látky v mikrokapslích. Mohou být jak biologické pova-

hy, např. enzymy, tak i na anorganické bázi, např. hydroxid vápenatý.  

• Fotokatalytické látky, zejména oxid titaničitý - antibakteriální účinky těchto látek 

jsou založeny na chemickém rozkladu mikroorganizmů fotokatalýzou, která je akti-

vována působením slunečního záření za přítomnosti vlhkosti a probíhá na povrchu 

nano částic. Fotokatalytický účinek oxidu titaničitého je zásadně ovlivněn velikostí 

a tvarem částic, měrným povrchem a různým podílem rutilové a anatasové formy 

nano částic TiO2. Ze současných poznatků je zřejmé, že přítomnost oxidů kovů ja-

ko jsou WO3, ZrO2, MoO2, ZnO nebo také CdS může výrazně ovlivnit průběh 

fotokatalýzy. Jinou metodou stimulace průběhu fotokatalýzy je dopování TiO2 du-

síkem. Všechny tyto možnosti představují varianty, z kterých alespoň některé by 

bylo účelné odzkoušet pro zajištění optimálního řešení z hlediska co nejširší anti-

bakteriální účinnosti hygienického nátěru. Nano částice TiO2 jsou chemicky inertní, 

časově velmi stabilní a podle dosavadních poznatků netoxické pro člověka. 6,7) 

Experimentální část 

 Silikonové fasádní nátěrové hmoty byly připraveny na bázi silikonové emulze a 

akrylátové disperze. Ve formulacích byly použity různé typy fotokatalytických oxidů 

titaničitých a zinečnatých, ve formě nanočástic. Vždy byla použita stejná hmotnostní 

koncentrace fotokatalytických oxidů v sušině nátěrové hmoty. 

 Další část experimentů byla zaměřena na možnost dodatečné povrchové 

úpravy již hotových fasádních nátěrů. Pro tento účel byla vyzkoušena možnost apli-

kace dvou typů nanočástic fotokatalytického oxidu titaničitého v silikonové penetraci. 

Hodnocení fotokatalytického účinku nátěrů  

TiO2 ve formě anatasu a také ZnO podléhají v přítomnosti vlhkosti a UV záření 

fotokatalytickým reakcím, které je možné sledovat pomocí některých organických 

molekul, např. i organických barviv. V přítomnosti fotokatalytických TiO2 a ZnO do-

chází k odbourávání organického barviva vlivem probíhajících oxidačně-redukčních 

reakcí. Organické barvivo Oranž II je vhodná sloučenina pro testování fotokatalytic-

kého účinku TiO2 a ZnO. Degradace organického barviva se projevuje změnou 

intenzity zbarvení roztoku, ve kterém je barvivo obsaženo. Tuto změnu lze hodnotit 
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pomocí spektroskopických metod. Absorbance roztoků Oranže II byla měřena na 

přístroji SPEKOL 11 při vlnové délce 485 nm. 

Vždy byla nejprve změřena absorbance roztoku na nátěru před expozicí UV 

záření (300 – 400 nm) a potom v průběhu 120 minutové expozice. Stupeň degradace 

Oranže II byl vyjádřen změnou absorbance roztoku. Vedle vzorků nátěrů fotokataly-

ticky účinných byl vždy měřen standardní nátěr bez fotokatalytického TiO2 nebo ZnO. 

Hodnocení antimikrobiální účinnosti nátěrů 

Všechny nátěry ze silikonových fasádních nátěrových hmot a penetrací byly 

hodnoceny z hlediska jejich antimikrobiální účinnosti. Jako testovací mikroorganismy 

byly použity kultury ze Sbírky Univerzity Pardubice. Z plísní byly vybrány Penicillium 

chrysogenum a Aspergillus niger, z bakterií Escherichia coli, Pseudomonas aerugi-

nosa a Staphylococcus aureus. 

Byly připraveny dobře ospórované kultury plísní na šikmém agaru MALT. Ze 

sbírkových kultur bakterií byly připraveny 24 hodinové kultury na příslušných kulti-

vačních médiích za optimální teploty pro každý mikroorganismus. Z těchto nárůstů 

pak byly vytvořeny suspenze kultur tak, aby každá suspenze obsahovala přibližně 

106 buněk/ml, u plísní 106 spór/ml. Kontrola denzity buněk v suspenzích byla prove-

dena vyočkováním suspenze každého mikroorganismu na příslušná živná média. 

Pro všechny bakterie byla použita inkubační teplota 37 °C. Kultivace plísní byla pro-

vedena při teplotě 24 - 25 °C. Vzorky nátěrů byly před inokulací ponechány na 

viditelném světle pro aktivaci antimikrobiální účinnosti po dobu 24 hodin. Testované 

membrány s nátěrem byly umístěny na Petriho misky s příslušnou živnou půdou a 

inokulovány suspenzí testovacího mikroba (0,1 ml) roztěrem L-hokejkou. Po inkubaci 

za optimální teploty po optimální dobu pro každý mikroorganismus byly odečteny ná-

růsty na povrchu membrány a posouzeny případné inhibiční zóny. 

Vliv různých typů fotokatalytických TiO2 a ZnO v silikonových fasádních nátě-

rových hmotách na změnu absorbance roztoku Oranže II je zřejmý z obrázku 1. 

Všechny oxidy měly významný fotokatalytický účinek již po 30 minutách expozice UV 

záření. Největší změna absorbance byla v celém rozsahu měření zjištěna u nátěru 

s fotokatalytickým TiO2 modifikovaným dusíkem.  
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Obr. 1: Vliv fotokatalyt. oxidů v silikonových fasádních 
NH a doby expozice UV záření na absorbanci roztoku 
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Obr. 2: Antimikrobiální účinky nátěrů ze silikonových fasádních 
NH s fotokatalytickými oxidy

Staphylococcus aureus Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa
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Obr. 3: Antimikrobiální účinky nátěrů ze silikonových fasádních 
NH s fotokatalytickými oxidy

Aspergilus niger Penicillium chrysogenum
 

 
  

Výsledky měření fotokatalytického účinku nátěrů však byly jen částečně 

v relaci s výsledky mikrobiologického hodnocení – viz. obrázky 2 a 3. Oba typy foto-

katalytických TiO2 nebyly v těchto silikonových nátěrech účinné proti bakteriím ani 

plísním. Naopak oba typy nanočástic ZnO zabránily nárůstu bakterií i plísní na celé 

ploše nátěrů.  

 V silikonových penetracích byly zkoušeny dva různé typy nanočástic fotokata-

lytického TiO2. Z obrázků 4 a 5 vyplývá, že fotokatalytický účinek typu A i typu B je 

značný. Čím větší byl obsah fotokatalytických oxidů titaničitých v penetračním nátěru 

tím větší změna absorbance byla zjištěna. 

 Pro testování antimikrobiálních účinků nátěrů byly vybrány penetrace obsahu-

jící 3 %hmot. fotokatalytických TiO2. Z obrázků 6 a 7 je zřejmé, že nátěry bez 

fotokatalytických oxidů byly napadeny bakteriemi a plísněmi v celé ploše. Fotokataly-

tický TiO2 typu A zabránil zcela nárůstu bakterií Escherichia coli a Pseudomonas 

aeruginosa a částečně bránil i nárůstu plísně Penicillium chrysogenum. Jiné účinky 

měl fotokatalytický TiO2 typu B, který se v této silikonové penetraci dobře osvědčil 

proti bakterii Pseudomonas aeruginosa a částečně proti oběma druhům plísní.  
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Obr.4: Vliv fotokatalytického TiO2 - typ A v silikonové 
penetraci a doby expozice UV záření na absorbanci 
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Obr. 5: Vliv fotokatalytického TiO2 - typ B v silikonové 
penetraci a doby expozice UV záření na absorbanci 
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Obr. 6: Antimikrobiální účinky nátěrů ze silikonové penetrace 
 se dvěma typy fotokatalytických TiO2 

Staphylococcus aureus Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa
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Obr. 7: Antimikrobiální účinky nátěrů ze silikonové penetrace 
 se dvěma typy fotokatalytických TiO2 

Aspergilus niger Penicillium chrysogenum
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Závěr 

Z předložených výsledků je zřejmé, že významný fotokatalytický účinek, 

zjištěný měřením změny absorbance roztoku Oranže II, nemusí vždy rovněž 

znamenat významný antimikrobiální účinek. Velkou roli hraje podle našeho názoru 

použitá pojivová báze, formulace nátěrové hmoty, obsah účinného fotokatalytického 

oxidu, jeho rozptýlení v nátěru a také morfologie povrchu. Pro vyslovení závěrů o 

antimikrobiální účinnosti toho kterého nátěru je nutné provést řadu pokusů a zjistit 

také statistickou významnost výsledků.  
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PREDIKCE  VÝVOJOVÝCH TRENDŮ ŽIVOTNOSTI HYDROFOBNÍCH 
IMPREGNACÍ EXPONOVANÝCH NA VENKOVNÍ ATMOSFÉŘE 

 

PREDICTION OF DURABILITY PROGRESS TREND OF HYDROPHOBIC 
IMPREGNATION EXPOSED AT OUTDOOR ATMOSPHERE 

 
Lubomír Mindoš 
SVÚOM s.r.o. , Česká republika 
 

Summary 
The paper presents the evaluation of data obtained after 2 years of 
outdoor exposure of various types of hydrophobic impregnation on 
concrete substrate. Measured data are treated to derive and verify 
durability progress trends for various hydrophobic impregnations on 
concrete substrate during degradation at outdoor atmosphere. 
Key words: hydrophobic impregnation, atmospheric exposure, durability 
progress trend 

 
 
Úvod 

Výskyt vody v různých skupenstvích a v hojném množství spolu s mohutným 

rozpouštěcím účinkem pro řadu anorganických i organických sloučenin  činí z vody 

jeden z nejvíce agresivních činitelů pro řadu konstrukcí v podmínkách venkovní 

atmosféry. Změny skupenství vody jsou doprovázeny značnými objemovými 

změnami z čehož plyne intenzivní destrukční účinek pro všechny nasákavé materiály 

při střídání teplot. Kombinace střídání teplot a vysoký obsah vlhkosti spolu s 

rozpuštěnými agresivními látkami mohou dramaticky snížit životnost stavebních 

konstrukcí, zejména betonových a železobetonových. Zatímco prvotní koroze 

ocelových konstrukcí je zřetelná bezprostředně díky intenzivně zbarveným korozním 

produktům železa, jsou prvotní korozní procesy v betonu pro lidské oko 

nepostřehnutelné. Prvotními korozními procesy betonu můžeme rozumět vnikání 

kontaminované vody z vnějšího prostředí do hmoty betonu, čímž jsou do betonu 

vnášeny látky, které mohou měnit dlouhodobý průběh hydratace betonu. Vnesené 

látky mohou být pro beton agresivní v tom smyslu, že se mohou fyzikálně-chemicky 

vázat do struktury betonu za tvorby méně stabilních produktů a ty mohou být 

z betonu vymývány, nebo mohou vyvíjet značné krystalizační tlaky apod.  
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Beton je heterogenní tuhý materiál s různým stupněm a distribucí pórů a 

v podmínkách venkovní atmosféry vždy obsahuje určité množství volně vázané vody, 

která  ve struktuře betonu trvale migruje. Intenzita a směr migrace volné vody v mase 

betonu zcela závisí na interakcích s účinky fyzikálních vlivů venkovní atmosféry 

(vlhkost, změny teploty, oslunění, síla větru aj.). Je zřejmé, že podmínky prostředí se 

mohou místo od místa značně lišit. Z tohoto pohledu patří zejména mosty mezi 

extrémně exponované stavební konstrukce.  

Z uvedeného je patrné, že řešení problému, jak zamezit nadměrnému přísunu 

vody do objemu masy betonu je trvale žádoucí po celou dobu předpokládané 

životnosti konstrukce. Dále je zřejmé, že těsné uzavření vlhkosti ve struktuře 

betonové konstrukce je jednak technicky náročné, ale zároveň je to často i 

nebezpečné řešení. Obtížnost řešení tkví v té skutečnosti, že beton po celou dobu 

životnosti potřebuje optimální obsah vody ve své struktuře, aby byly zachovány 

požadované konstrukční parametry, zejména pevnostní. Zatímco o ocelových 

konstrukcí lze povrch oceli před pronikáním vody zcela utěsnit nepropustnými 

vícevrstvými nátěrovými systémy, u betonových konstrukcí takové prosté řešení 

často nelze použít. 

Popis experimentálních metod 

Paropropustné hydrofobní impregnace patří k dobrým alternativám, jak chránit 

betonové konstrukce před nepříznivými účinky nadměrné vlhkosti. Na trhu je 

obrovská nabídka různých hydrofobních prostředků, ale co chybí jsou dlouhodobá 

data o vývoji životnosti ochranných vlastností hydrofobních impregnací v betonu ve 

vztahu k účinkům vnější atmosféry. 

Jakost hydrofobní impregnace (HFI) je ověřována z množství kapalné vody, 

která danou plochou za daný čas pronikne do zkoušeného materiálu. Existují různé 

metodiky, jak vyhodnotit množství vody absorbované do hydrofobizovaného 

materiálu. Nejběžnějším způsobem je stanovení pomocí poklesu hladiny vody v 

 Karstenově trubici. Tato metoda využívá účinku hydrostatického tlaku vodního 

sloupce, který působí na hydrofobizovanou plochu. Námitka proti této metodě může 

znít, že v mnoha případech na reálných plochách nejsou dosaženy srovnatelné 

výšky vodního sloupce, vyjma extrémních případů – průtrž mračen, záplavy apod. 
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Alternativní zkušební metodou je ověřování jakosti HFI vodivostní metodou, 

kde je stanovení jakosti HFI je založeno na principu měření elektrické vodivosti a 

výsledkem stanovení je měření změn elektrických veličin v čase mezi párem mokrých 

elektrod přiložených na hydrofobizovaný povrch. Výhoda vodivostní metody oproti 

výše uvedené je v její vysoké citlivosti a pro stanovení se nevyužívá působení 

hydrostatického tlaku vodního sloupce. 

Veškeré experimenty, které jsou dlouhodobého charakteru, byly, jsou a dále 

budou prováděny na vzorcích zhotovených ze samozhutnitelného betonu pevnostní 

třídy nejméně C30/37 dle ČSN EN 206-1 v podmínkách laboratorní přípravy. Velikost 

vzorků je jednotná 150 x 150 x 30 mm, vodní součinitel dosažený při přípravě 

betonových vzorků byl 0,35. Hydrofobní impregnace betonových vzorků a jejich 

nasazení na atmosférickou stanici bylo provedeno v září 2004.  

V průběhu let byla postupně prováděna stanovení jakosti HFI vodivostní a 

nově zavedenou laboratorní sorpčně-vážkovou metodou. Tato metoda byly vyvinuta 

a ověřena ve SVÚOM s.r.o. jako doplňující a alternativní metoda k metodám 

vodivostní a metodám využívajících hydrostatického tlaku vodního sloupce. Metoda 

umožňuje stanovení jakosti HFI aniž by využívala hydrostatického tlaku vodního 

sloupce a nevyužívá ke stanovení žádných iontových sloučenin za účelem zvýšení 

vodivosti zkušebního elektrolytu, jak je tomu u vodivostní metody. Citlivost metody je 

dostatečně vysoká a umožňuje rozlišit rozdíly v sorpci vody do zkoušeného 

hydrofobizovaného povrchu v řádu ± 0,1 g/m2. Pro potřeby studia vývojových trendů 

jakosti HFI však byla používána jako dostatečně průkazná citlivost metody v řádu 

1g/m2.  Metoda byla vyvinuta na základě zkušeností při zpracovávání průběžně 

získávaných dat o vývoji jakosti HFI při degradaci na venkovní atmosféře a pro 

potřeby komplexnějšího zhodnocení chování destrukčních dějů probíhajících 

v povrchových a podpovrchových vrstvách hydrofobizovaného betonu. Dalším 

dobrým důvodem pro zavedení a ověření této zkušební metodiky byla potřeba 

vyvinout porovnávací resp. převodní standard mezi jednotkami vodivostními v mV a 

jednotkami hmotnostními v g/m2 při hledání možných vývojových trendů životnosti  

HFI. Principem zkušební metodiky je aplikace nových typů textilních materiálů  

s velmi vysokou hydrofilní kapacitou pro kapalnou vodu. Textilie je lehká a 

dostatečně ohebná a ve smočeném stavu bezproblémově přilne k  povrchu 

zkoušeného betonu. Experimenty bylo opakovaně ověřeno, že textilie je schopna po 
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dobu zkoušky podržet množství volně vázané – zkušební vody, které je nejméně 25x 

vyšší než byla nejvyšší množství sorpce vody do hydrofobizovaného materiálu. Tvar 

a velikost textilie spolehlivě vymezí zkušební plochu, přičemž specifické fyzikální 

vlastnosti textilie vůči kapalné vodě zajistí, že se voda neroztéká mimo plochu 

vymezenou plochou textilie a dochází k beztlakovému přenosu kapalné vody do 

hydrofobizovaného povrchu vlivem defektů v jakosti HFI a vlivem kapilární 

vzlínavosti. Rozdíl hmotností  hydrofobizovaného vzorku před a po smáčení vodou 

pomocí hydrofilní textilie po určené době a po přepočtu na jednotky g/m2 poskytuje 

dobrou kvantifikaci jakosti HFI.  

Výsledky a diskuze 

Při zpracování a vyhodnocování experimentálních dat ze stanovení jakosti HFI 

docházelo k určitým obtížím, které se mohou vyskytnout při měření dějů, jež jsou 

ovlivňovány mnoha různě se měnícími a navzájem působícími vlivy. K takovému 

chaotickému kombinovanému působení dochází při expozici ochranných systémů na 

venkovní atmosféře. Odborníci na teorii chaosu nás informují o tom, že otevřené 

systémy, tj. systémy s výměnou energie, hmoty a informace s okolím se vyvíjejí 

směrem k vyšší a vyšší složitosti. Příklady chaotických systémů jsou např. chování 

zemské atmosféry, solární systém, tektonika zemských desek, turbulence tekutin, 

ekonomie, vývoj populace aj. 

Obtížnost při vyhodnocování jakosti HFI vyplývá z kombinace mnoha 

fyzikálně-chemických účinků, které nepřetržitě nastávají od okamžiku impregnace 

porézního materiálu po celou dobu jeho existence. Mezi hlavní parametry, které 

ovlivňují vývoj jakosti HFI v čase patří jakost betonu a odolnost aktivní hydrofobní 

složky vůči fyzikálně-chemickým změnám probíhajících na tenkých vrstvách a 

fázových rozhraních, difúzní a termodifúzní migrace, kolísavý obsah vlhkosti, změny 

pórovitosti při vývoji hydratace a karbonatace betonové matrice a s tím související 

změny pH povrchu betonu, různá intenzita výměny kyselých plynů SO2 a NOx a 

přízemního ozonu v povrchových vrstvách betonu a lze nalézt i další vlivy.  
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Obr 1. Rozdíl mezi teoretickou předpovědí a reálným chováním jakosti HFI.  

 
Na obr.1 lze dobře rozlišit, že při zpracování naměřených dat ze stanovení 

jakosti HFI ze vzorků, které byly zhotoveny ze stejného betonu a bylo pouze měněno 

množství hydrofobního činidla impregnovaného do povrchu betonu, nebylo dosaženo 

předvídatelné matematické funkční závislosti mezi množstvím hydrofobní látky v g/m2 

a jakostí HFI stanovené dvěmi nezávislými metodami. 

Obr.2 na první pohled poskytuje pouhou změť čar, ale toto grafické vyjádření 

je záměrné a má vypovídající hodnotu po náležitém výkladu. Grafické znázornění je 

provedeno jako dvě navzájem se prolínající množiny experimentálních dat, 

propojených hladkou křivkou. Z tohoto zobrazení lze usuzovat, že vodivostní a 

sorpčně-vážková metoda poskytuje srovnatelná rozpětí naměřených hodnot. Na 

velkém množství hydrofobních přípravků a pro hydrofobizované povrchy, které 

nebyly vystaveny degradačním účinkům atmosféry, se podařilo odvodit převodní 

vztah mezi vodivostní metodou a absorpcí vody do betonu v poměru 1mV ~ 1g/m2. 

Zároveň byl opět potvrzen fakt, že mezi koncentrací hydrofobní látky a jakostí HFI 

nelze nalézt matematicky vyjádřitelnou funkční závislost. 

Jakost hydrofobní impregnace v závislosti na aplikaci účinné látky vpravené do povrchu betonu u jediného typu 
HFI přípravku, bez expozice na atmosféře
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Obr 2. Porovnání vodivostní a sorpčně-vážkové metody pro neexponované vzorky. 

 
Na obr.3 již můžeme zřetelně rozpoznat, že pro hydrofobizované povrchy, 

které byly vystaveny degradačním účinkům venkovní atmosféry, dojde k výraznému 

oddělení množin experimentálních dat. Vodivostní metoda poskytuje podstatně 

nepříznivější hodnoty jakosti HFI než metoda sorpčně-vážková. Příčiny takových 

změn můžeme vysvětlit na základě rozboru charakteristik zkušebních metod a 

rozdílné intenzity degradace hydrofobních látek ve vertikální linii vzhledem 

k ošetřené ploše betonu. 

Je zřejmé, že k nejvyšší intenzitě degradace hydrofobních látek, které mají 

chránit beton před pronikáním vody, dochází na samotném povrchu a v malých 

hloubkách pod povrchem betonu. Zde se silně kombinují všechny možné degradační 

a destrukční vlivy venkovní atmosféry – ÚV záření, změny teploty, změny vlhkosti, 

snadný přísun a výměna agresivních plynů CO2, SO2, NOx a ozonu, větrná a dešťová 

eroze. S rostoucí hloubkou od exponovaného povrchu směrem do nitra betonu se 

degradační a destrukční účinky atmosféry rapidně zmenšují. Proto dochází na 

povrchu a v malých hloubkách pod povrchem k prvotní degradaci hydrofobních látek.  

Vztah mezi koncentrací účinné látky při hydrofobizaci betonu a jakostí hydrofobní impregnace vyjádřenou 
vážkovou a vodivostní metodou, vzorky 0.série po 2 letech bez expozice
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Obr 3. Porovnání vodivostní a sorpčně-vážkové metody po 1-roční expozici vzorků 

na atmosférické stanici. 

 
Degradovaný povrch se stává hydrofilní, tj. dobře smáčivý pro vodu a tím se i 

podstatně zvyšuje elektrická vodivost degradovaného povrchu. Je nasnadě, že při 

použití citlivé vodivostní zkušební metody tyto změny zaznamenáme velmi dobře. 

Použijeme-li však sorpčně-vážkovou metodu, dospějeme k  příznivějším 

hodnotám. Je tomu tak proto, že degradace hydrofobní vrstvy nepokročila do takové 

hloubky, aby byl obnoven volný průnik vody do nitra betonu. 

Na obr.4 je poprvé v historii problematiky hydrofobních impregnací 

prezentován souhrnný sloupcový graf, který poskytuje množství informací a jeho 

správným výkladem lze odvodit  vývojové trendy pro životnost hydrofobních 

impregnací exponovaných na venkovní atmosféře. 

Chceme-li, odvozovat trendy životnosti HFI, musíme znát i základní fyzikálně-

chemické charakteristiky účinných hydrofobních látek. Pro odvození trendů bylo 

naprosto nezbytné setřídit k sobě data o vlastní jakosti HFI stanovené v různých 

časových úsecích a data o tom, v jakém fyzikálním stavu se hydrofobní účinná látka 

Vztah mezi koncentrací účinné látky při hydrofobizaci betonu a jakostí hydrofobní impregnace vyjádřenou 
vážkovou a vodivostní metodou, vzorky 3.série po 1 roční expozici na atmosféře
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nachází po odpaření rozpouštědel a verifikovat skutečný obsah účinné látky, na 

kterou se původní látka obsažená v hydrofobním přípravku postupně přemění, 

zejména hydrolytickými reakcemi. Teprve po takovém komplexním setřídění dat lze 

dospět k zajímavým a využitelným informacím o vývoji HFI v čase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr 4. Komplexní data o vývoji jakosti HFI exponovaných na atmosféře. 

 
Výklad experimentálních dat pro vývoj jakosti HFI exponovaných na 
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2.Hydrofobní impregnace, kde konečná fáze aktivní látky má charakter 

kapaliny či gelu, mají tendenci s rostoucí dobou expozice na atmosféře ke snižování 

hydrofobní účinnosti. 
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3.Hydrofobní impregnace, kde konečná fáze aktivní látky má charakter 

pevného filmu, mají tendenci s rostoucí dobou expozice na atmosféře ke zvyšování 

hydrofobní účinnosti. 

4.U hydrofobních impregnací, kde konečná fáze aktivní látky má charakter 

kapaliny či gelu, můžeme zaznamenat matematicky vyjádřitelnou funkční závislost 

mezi koncentrací a jakostí HFI i pro různé typy hydrofobních přípravků. 

5.U hydrofobních impregnací, kde konečná fáze aktivní látky má charakter 

pevného filmu, nelze nalézt matematicky vyjádřitelnou funkční závislost mezi 

koncentrací a jakostí HFI ani pro stejné ani pro různé typy hydrofobních přípravků. 

 

Závěr 

Výklad experimentálních dat a odvozené vývojové trendy životnosti HFI platí 

pro betonové vzorky a období 2 let expozice na venkovní atmosféře. Práce budou 

pokračovat, budou i nadále shromažďována experimentální data a sledovány 

případné změny nebo potvrzení vývojových trendů životnosti HFI na atmosféře. 

V průběhu 2 let experimentálních prací se ukázalo, že vyhodnocování jakosti HFI 

vyžaduje podstatně širší přístup z hlediska zkušebních metodik a vyšší míru 

informací o zkoušených přípravcích. 

 

Zpracováno v rámci řešení VZ MSM 2579478701 

 

Literatura 
[1] S. Bechyně, Betonové stavitelství I, sv.5. Vodotěsnost a jiné stavební a 

fyzikální vlastnosti betonu, SNTL n.p., Praha, 1961 
[2] M. Matoušek, R. Drochytka, Atmosférická koroze betonu, IKAS Praha, 1998 
[3]  V. Zwiener, Experimentální ověřování účinnosti a trvanlivosti injektážních 

metod pro ochranu zděných konstrukcí proti vzlínající vlhkosti, čas. Dektime 
04/2006 

[4]  J. Samec, Hydrofobizace betonu silikonovými prostředky, Materiály pro 
stavbu, 4/2004  

[5]  Z. Nevosád, J. Čermák, J. Odložil, Vlastnosti a funkčnost vodonepropustných 
úprav, 4/2006, 2000-2005 Mosty.CZ, ISSN 1213-6395 

[6]  L. Mindoš, Ověřování životnosti hydrofobních impregnací silikátových 
materiálů v závislosti na působení znečišťujících složek atmosféry, 37.MKNH, 
Seč, 2006, str.289-299, ISBN 80-7194-856-X 

 



 360

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁBYTKU A VÝROBKŮ ZE DŘEVA  
NÁTĚROVÝMI HMOTAMI VYTVRZOVANÝMI UV ZÁŘENÍM 

 

FINISHING OF FURNITURE AND PRODUCTS MADE FROM WOOD BY 
THE UV CURED COATINGS 

 
Zdeněk Muzikář  
Ústav nábytku, designu a bydlení, MZLU Brno, Česká republika 

  
Summary 

The paper deals with the problems of UV cured coatings. It discusses their 
application, curing and implementation in the real industrial conditions. It 
also states the technical-economic aspects of their usage. 
Key words: coatings, furniture, finishing, UV-curing 

 

 

Úvod 

 Povrchovou úpravu je možné charakterizovat jako technologický proces, ve 

kterém dochází k záměrné modifikaci vlastností povrchu upravovaného materiálu 

s cílem zabezpečit pro spotřebitele požadované užitné vlastnosti povrchu. 

Požadavky kladené na kvalitu povrchové úpravy jsou podmíněné funkcí a užitnými 

vlastnostmi výrobku konkrétního typu. Proto je třeba posuzovat kvalitu povrchové 

úpravy z více hledisek. Vyhodnocují se defekty vnějšího vzhledu, mechanické a 

fyzikálně-chemické vlastnosti povrchové úpravy a odolnost vůči působení vnějších 

činitelů. Vedle kvality povrchové úpravy vystupuje stále více do popředí i ekologické 

hledisko.   

 Chemické složení má vliv na volbu příslušné nátěrové hmoty a má současně 

nezanedbatelný vliv na znečišťování životního prostředí z důvodů emise škodlivých 

těkavých organických látek. To se týká především obsahu sušiny, neboť čím vyšší 

obsah sušiny nátěrová hmota má, tím méně emituje  škodliviny do atmosféry. Dále 

pro volbu nátěrové hmoty jsou důležité i technologické parametry nátěrových hmot, 

jako je možnost jejich nanášení na dokončovaný předmět nanášecí technikou 

s vysokou účinností a rychlost jejich vytvrzování, ať již do stavu dobré brousitelnosti 



 361

nebo do stavu, kdy lze nalakované nábytkové dílce po vytvrzení ihned bez problému 

stohovat a dále s nimi dle potřeby manipulovat.       

 Z hlediska požadavků na povrchovou úpravu dřeva a materiálů na jeho bázi 

vyhovují v současnosti především nátěrové hmoty vytvrzované ultrafialovým (UV) 

zářením s některými omezeními [1,2]. Klasické druhy nátěrových hmot pro 

vytvrzování ultrafialovým (UV) zářením se nanáší na povrchově upravovaný předmět 

navalováním, což je metoda nanášení vhodná pro povrchovou úpravu rovných 

plošných dílců, výjimečně poléváním. Pro metodu nanášení stříkáním, která je 

vhodná pro povrchovou úpravu tvarovaných dílců, se používají vodou ředitelné 

nátěrové hmoty vytvrzované UV zářením. Tyto materiály jsou perspektivní, nejsou 

ale ještě více rozšířeny. 

Nátěrové hmoty vytvrzované ultrafialovým zářením 

 Je to skupina nátěrových hmot, kde základní filmotvornou složkou je ve 

všeobecnosti nenasycená pryskyřice, která je rozpuštěná v reaktivním rozpouštědle. 

Dále systém obsahuje  fotoiniciátor, který se ultrafialovým zářením rozkládá na 

radikály, které následovně iniciují polymeraci nenasycené pryskyřice s reaktivním 

rozpouštědlem 

 Mezi pryskyřice vhodné pro vytvrzování ultrafialovým zářením patří 

např.pryskyřice: 

• epoxyakrylátové 
• polyesterakrylátové 
• uretanakrylátové 
• polyéterakrylátové 
• akrylakrylátové 
Do nátěrových hmot vytvrzovaných ultrafialovým (UV) zářením se přidávají v malém 

množství aditiva pro zlepšení rozlivu. Je to směs aromátů, ketonů a esterů. Množství 

těchto těkavých organických látek je dle druhu nátěrové hmoty obvykle 1–2  % u 

navalovacích laků. Plniče používané jako základy bývají obvykle 100 % materiály, 

tzn., že neobsahují žádnou těkavou organickou látku. 

Fotopolymerace 

 Fotopolymerace je řetězová reakce, jejíž iniciace je způsobována radikály 

vznikajícími zářením. Kvantum vyzářené energie může být pohlceno monomerem 
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(přímá fotopolymerace) nebo látkou přidanou do reakční směsi (nepřímá 

fotopolymerace). Tyto látky se nazývají fotoiniciátory.  

 Vytvrzování nátěrových hmot UV zářením je ovlivňováno volbou zdroje UV 

záření, intenzitou UV záření, volbou druhu a koncentrace fotoiniciátorů. 

  K vytvrzování nátěrových hmot se používají speciální rtuťové výbojky emitující 

UV záření o vlnové délce maxima záření v oblasti vlnové délky 366 nm [3]. Vlnová 

délka UV záření 366 nm spadá do oblasti dlouhovlnného UV záření, které má 

efektivní fotochemické účinky na řadu látek.  

 Při rozpadu fotoiniciátoru vlivem UV záření, které absorbuje mohou vzniknout 

následující děje: 

1. absorpcí kvanta záření přechází molekula do excitovaného singletového stavu: 
                hν 

           K       →   K 1x      hν – světelné kvantum    /1/ 
      K – fotoiniciátor  
      K 1x – excitovaný singletový stav 
2. tento může přecházet vnitřní konverzí do excitovaného tripletového stavu: 

     K1x     →     K 3x  K 3x – excitovaný tripletový stav   /2/ 
3. molekula excitovaná v singletovém nebo tripletovém stavu se rozpadá za vzniku 

radikálů:   

        K1x       →   K•  K• – primární radikál    /3/ 

  K 3x      →   K• 
4. fotoiniciátor může přejít do výchozího stavu, přičemž se energie jeho 

excitovaného stavu vyzáří (dezaktivace) 
        K1x       →   K         /4/ 

  K 3x      →   K 
5. dojde ke zhášení excitovaného stavu některou z přítomných látek, na kterou se 

přenese energie excitované molekuly a vznikne produkt, který nemá charakter 
radikálu  

       K1x          +      Q       →  K + Q x  Q – inhibitor  /5/ 
 K 3x +      Q       →  K + Q x 

 

 Hodnota kvantového výtěžku pro vznik radikálů je závislá na uplatnění a 

poměrném zastoupení jednotlivých reakcí. K dosažení maximální fotoiniciační 
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účinnosti by nemělo docházet k reakcím 4. a 5. typu, ale naopak reakce 3. typu by 

měla probíhat rychle a snadno. 

Zdroje UV záření 

 Zdroje UV záření, UV zářiče, musí mít takové technické parametry, aby 

vyhovovaly charakteristickým vlastnostem fotoiniciátorů jako zdrojů radikálů. V praxi 

to znamená, že oblast maximální emise ultrafialového záření u zdroje ultrafialového 

záření se musí shodovat s oblastí maximální absorpce ultrafialového záření 

fotoiniciátoru (viz Obr.1 a Obr.2), který se jeho působením rozpadá na volné radikály 

iniciující polymerační reakci. V našem případě je to oblast s maximem emise UV 

zářiče 366 nm [4].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obr.1 Emisní spektrum UV zářiče. 

 
 
Obr.2 Absorpční spektrum fotoiniciátoru. 
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Techniky nanášení nátěrových hmot pro UV vytvrzování 

 Nátěrové hmoty pro vytvrzování UV zářením lze charakterizovat jako materiály 

s velmi vysokým obsahem sušiny. Uvedené materiály mají potom poměrně vysokou 

aplikační viskozitu. Tento jev, důležitý z hlediska minimalizace emise těkavých 

organických látek ve funkci ředidel a rozpouštědel z nanášených nátěrových hmot, 

má současně i technologické dopady především pro jejich nanášení. Nejvhodnější 

technikou pro nanášení vysoce viskózních nátěrových hmot vytvrzovaných UV 

zářením je technika nanášení navalováním [5]. Navalování lze charakterizovat jako 

proces, při kterém je nátěrová hmota nanášena na povrchově upravovaný dílec 

systémem příslušných válců.  

U techniky navalování lze jako přednosti uvést následující skutečnosti: 

• vysoký stupeň účinnosti nánosu (až 95%) 
• bezproblémové nanášení při dodržování základních pravidel 
• zřetelné snížení nanášeného množství nátěrové hmoty 
• možnost zpracovávání materiálů s velmi vysokým obsahem sušiny až 98-
 100% 
• vysoká kapacita nanášení při běžných rychlostech posuvu cca. 12 m/min 
• v kombinaci s odpovídajícím UV vytvrzovacím zařízením umožňuje velmi 
krátké doby zpracování nátěrových hmot 

Jako nevýhodu této metody nanášení lze uvést, že technika navalování 

vyžaduje tloušťkovou toleranci dílců  ± 0,2 mm a je vhodná pouze pro rovinné dílce. 

Pro techniku navalování se běžně používají následující navalovací stroje: 

• Válcová tmelička 
Válcová tmelička je zařízení pro nanášení vysoce viskózních materiálů na 

nábytkové dílce. Hlavní součástí je systém tří válců, kde první je nanášecí, druhý 

dávkovací a třetí hladící. Nanášecí válec je opatřený pryží chemicky odolnou vůči 

nanášeným hmotám, válce dávkovací a hladící jsou kovové. Pomocí válcové 

tmeličky lze dosáhnout dobrého zaplnění pórů a vyrovnání drobných nerovností 

v podkladu. Surovou dřevotřískovou desku lze tmelením pomocí válcové tmeličky 

připravit pro pigmentovanou povrchovou úpravu. 

 
 
 
 
 

 
Obr.1 Válcová tmelička. 
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• Válcová nanášečka laku 
Válcová nanášečka laku patří rovněž mezi nanášecí zařízení vhodná pro 

nános nátěrových hmot vytvrzovaných UV zářením. Lak je nanášen pomocí 

nanášecího a dávkovacího válce na povrchově upravovaný nábytkový dílec. Lak 

přetékající přes konce válců je veden sběrným korýtkem z plechu zpět do zásobníku 

a znovu čerpán čerpadlem mezi válce. Válcové nanášečky mohou být jednoduché 

nebo tandemové. U tandemových je lak nanášen systémem mokrý do mokrého 

pomocí dvou nanášecích válců umístěných na jednom stroji. 

 
 
 
 

 
 
 
Obr.2 Válcová nanášečka jednoduchá. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obr.3 Válcová nanášečka tandemová. 
 

Jak již bylo uvedeno, má technika nanášení nátěrových hmot vytvrzovaných 

UV zářením navalováním ta omezení, že je vhodná pouze pro rovinné nábytkové 

dílce. Totéž je možné konstatovat u  metody nanášení UV nátěrových hmot 

poléváním. V porovnání s metodou nanášení navalováním má metoda polévání tu 

výhodu, že nevyžaduje sama o sobě tak striktně přísnou tloušťkovou toleranci. Proti 

navalování může se nanášet větší množství nátěrových hmot, což umožňuje 

provádět povrchovou úpravu na uzavřené póry v lesklém nebo matném provedení. 

Účinnost polévání je rovněž 95%. Pro polévání je nutno snížit konzistenci polévané 

hmoty ředěním. To má za následek snížení obsahu sušiny a zvýšení podílu těkavých 

organických látek a před vlastním vytvrzováním UV zářením je třeba předřadit zónu 

odpařování. Po odpaření všech těkavých organických látek je možné intenzívní 

vytvrzování UV zářením [7].   
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Ve snaze uplatnit tento vysoce ekologicky výhodný druh nátěrových hmot i na 

profilované nábytkové dílce, jsou tyto nátěrové hmoty modifikovány tak, aby byly 

schopné nanášení na profilované dílce stříkáním a neztratily přitom své výborné 

ekologické vlastnosti. Modifikace spočívá v tom, že viskozita vhodná pro stříkání se 

dosahuje ředěním vodou. Po uvedené úpravě je možné použít tento druh nátěrových 

hmot i v linkách povrchové úpravy, kde jsou nátěrové hmoty stříkány průběžně na 

stříkacím automatu. Nevýhodou u tohoto způsobu povrchové úpravy je ale to, že u 

klasických UV nátěrových hmot lze ihned po nanesení je vytvrzovat v UV tunelu, 

zatímco vodou ředitelné UV nátěrové hmoty musí nejdříve projít zónou intenzivního 

odpařování vody – sušení pomocí mikrovln, teplým vzduchem a infračerveným 

zářením. Teprve po odpaření veškeré vody je možné aplikovat intenzivní vytvrzování 

ultrafialovým zářením. Nevýhodou stříkání je nižší účinnost, která se pohybuje 

v rozmezí 40 – 60 % a je závislá na tvaru povrchově upravovaného výrobku. 

Hlavní představitelé průmyslových linek povrchových úprav  

 Nátěrové hmoty vytvrzované ultrafialovým zářením jsou vhodné pro vytvoření 

následujících základních způsobů povrchových úprav nábytku, které byly realizovány 

v praxi: 
Linka tmelení surových dřevotřískových desek tmelem vytvrzovaným UV 
zářením  

/následně se provádí klasická pigmentovaná povrchová úprava /. 

Tmelení surových dřevotřískových desek pod pigmentovanou povrchovou 

úpravu se provádí tmelem pro vytvrzování UV zářením. Nanášení tmele na dílce se 

provádí pomocí válcové tmeličky. Hladící kovový válec s reverzním chodem vtlačuje 

tmel do nerovností konstrukční dřevotřískové desky a přispívá tak k lepšímu zaplnění 

povrchu. Po vytvrzení je tmel broušen na brusce s křížovým způsobem broušení, 

přičemž první broušení se provádí příčně brusným pásem a druhé broušení se 

provádí v podélném směru válcem. Klasická linka tmelení dřevotřískových desek 

bývá doplněna linkou povrchové úpravy pigmentovanými nátěrovými hmotami.  

Strojně-technologické zařízení linky tmelení: 

• Čistící stroj 
• Válcová tmelička 
• UV tunel 
• Křížová bruska 
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Linka povrchové úpravy dýhovaných nábytkových dílců na polouzavřené póry 
/kombinace UV základu a transparentního vrchního laku sušeného nebo                    

vytvrzovaného teplým vzduchem nebo infračerveným / IČ / zářením /. 

Tento způsob povrchové úpravy představuje kombinované využití vytvrzování 

nátěrových hmot ultrafialovým zářením pro plnič jako základní vrstvu a urychlené 

vytvrzování vrchního laku středovlnným infračerveným / IRM / zářením. UV plnič je 

navalován válcovou tmeličkou. Po jeho vytvrzení UV zářením a přebroušení se 

nanáší vrchní lak poléváním. Vrchní lak je potom urychleně vytvrzen středovlnným 

infračerveným zářením /IRM/. 

 Strojně-technologické zařízení linky povrchové úpravy: 

• Čistící stroj 
• Válcová tmelička 
• UV tunel 
• Válcová bruska 
• Polévací stroj 
• Odpařovací tunel 
• IRM tunel 
• Chladící tunel 
Linka povrchové úpravy dýhovaných nábytkových dílců na polouzavřené póry 

/UV nátěrové hmoty/. 

Povrchová úprava nábytkových dílců se provádí pomocí plniče pórů, 

základního laku a vrchního laku. Plnič pórů je navalován válcovou tmeličkou, 

následovně probíhá želatinace základní vrstvy UV zářením, navalování základního 

laku, vytvrzování UV zářením, broušení, navalování vrchního laku a konečné 

vytvrzování UV zářením. Tento způsob povrchové úpravy patří mezi 

nejprogresivnější, protože se zde realizovali čistě nátěrové hmoty pro vytvrzování UV 

zářením  se všemi jejich přednostmi a výhodami [6].   

Strojně-technologické zařízení linky povrchové úpravy: 

• Čistící stroj 
• Válcová tmelička 
• Želatinační tunel 
• Tandemová navalovačka laku 
• UV tunel 
• Bruska 
• Tandemová navalovačka laku 
• UV tunel 
 



 368

Linka povrchové úpravy dýhovaných nábytkových dílců na uzavřené póry 
v matném nebo lesklém provedení. 

/UV nátěrové hmoty/ 

Výše uvedených efektů se dosáhne zaplněním pórů dýhy na navalovací lince 

povrchové úpravy. Podle kvality povrchu nábytkových dílců je nutné někdy provádět 

vícenásobný průchod navalovací linkou za účelem úplného zaplnění pórů. Na řádně 

připravenou plochu je potom poléván vrchní matný nebo lesklý lak pro vytvrzování 

UV zářením na polévací lince do mokrého navalovacího základního laku. Lesklý lak 

je citlivý na nečistoty, které by mohly znehodnotit vysoce leklý povrch dílců. Při 

provádění povrchové úpravy na tento tzv. hotový efekt se musí používat superfiltry, 

které spolu s vhodnou vzduchotechnikou musí zajistit bezprašné prostředí uvnitř 

lakovacího zařízení [7]. Strojně-technologického zařízení linky povrchové úpravy: 

1. navalovací linka 
• Čistící stroj 
• Válcová tmelička 
• Želatinační tunel 
• Tandemová navalovačka laku 
• UV tunel 
• Bruska 
• Tandemová navalovačka laku 
• UV tunel 
2. polévací linka 
• Čistící stroj 
• Předehřev infračerveným zářením 
• Válcová nanášečka jednoduchá 
• Polévací stroj 
• odpařovací tunel 
• UV tunel 
• Chladící tunel 
Diskuze problematiky 
 Pro porovnávání jednotlivých technologií povrchových úprav byly zvoleny 

následující nánosy nátěrových hmot: 

-nátěrové hmoty vytvrzované UV zářením: 

plnič    nános 17 g/m2    
základní lak   nános 14 g/m2    
vrchní lak   nános   8 g/m2   
-nitrocelulózový lak: 
NC lak   nános 2x135 g/m2  
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-polyuretanové laky: 
základní lak    nános 120 g/m2   

vrchní lak    nános 120 g/m2  

-vodou ředitelný lak: 
VŘ lak    nános 2x125 g/m2   

 
Informativní materiálové náklady 

Při porovnávání informativních materiálových nákladů se vycházelo 

z vybraných cen použitých nátěrových hmot vytvrzovaných UV zářením, 

nitrocelulózových nátěrových hmot, polyuretanových nátěrových hmot a vodou 

ředitelných nátěrových hmot s efektem otevřené až polouzavřené póry.  

 
Tab.1 Informativní materiálové náklady vybraných povrchových úprav. 

 Nátěrové hmoty Materiálové náklady [ Kč.m2־] 
 vytvrzované UV zářením  6,70  
 nitrocelulózové   14,00  
 polyuretanové   33,50  
 vodou ředitelné   38,00  

  

 Tabulka 1 ukazuje, že zdaleka nejmenší materiálové náklady v Kč/m2 vykazuje 

nátěrový systém vytvořený nátěrovými hmotami vytvrzovanými UV zářením, 

následuje nitrocelulózový nátěrový systém, polyuretanový nátěrový systém a jako 

materiálově nejnáročnější se ukázal nátěrový systém vodou ředitelnými laky. 

Cenové rozdíly vyplývají z různých cen dokončujících materiálů a především 

z množství jejich nánosu. Nízké materiálové náklady u UV systému jsou způsobeny 

extrémně nízkými nánosy, které dovoluje systém nanášení nátěrových hmot 

navalováním, vysoký obsah sušiny a vysoká kvalita UV vytvrzovaných nátěrových 

hmot. 

Ekologické aspekty 

Ekologické aspekty jsou vyhodnocovány na základě údajů o množství sušiny 

v příslušných technických listech použitých nátěrových hmot a na základě 

nanesených množstvích porovnávaných nátěrových hmot. 
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Tab.2 Emise těkavých organických látek z hodnocených nátěrových hmot.  

 Nátěrové hmoty  Emise [ g.m2־] 
 vytvrzované UV zářením      1,64 
 nitrocelulózové   213,30 
 polyuretanové  139,20 
 vodou ředitelné     17,50 

 

Z ekologického hlediska bylo zjištěno, že nejvhodnějším nátěrovým systémem 

je nátěrový systém vytvrzovaný UV zářením. Tato skutečnost je dána tím, že se 

jedná nátěrové hmoty s téměř 100 % sušinou a navíc nanášené ve velmi malých 

množstvích. Z toho vyplývají minimální emise viz tabulka 2. Nízké jsou rovněž emise 

těkavých organických látek u vodou ředitelného laku, které jsou zde obsaženy pouze 

jako modifikující složka vedle hlavního ředidla vody. Nitrocelulózový lak a 

polyuretanové laky vykazují velmi velké množství emitovaných těkavých organických 

látek, což je dáno vlastní formulací těchto nátěrových hmot a většími nánosy.  

Rozbor možností mechanizace povrchových úprav nábytku 

 Mechanizace povrchových úprav způsobuje maximální zkrácení celého 

technologického procesu. Z časového hlediska je nejnáročnější oblast sušení a 

vytvrzování nátěrových hmot. Pro urychlení těchto technologických operací sušení a 

vytvrzování se používají různé druhy záření, jejichž zdroji jsou vybaveny příslušné 

tunely. Tyto v kombinaci s vhodnou nanášení, brousící, vzduchotechnickou a 

dopravní technikou vytváří linky povrchové úpravy. Podmínkám pro mechanizaci 

nejlépe vyhovuje systém aplikace nátěrových hmot vytvrzovaných UV záření neboť: 

-vytvrzování UV zářením probíhá extrémně rychle 

-používají se metody s vysokou účinností nanášení-především navalování a polévání 

-aplikují se nátěrové hmoty s velmi vysokým obsahem sušiny a s velmi malým   

množstvím nánosu  

-klasické UV nátěrové hmoty navalovací nevyžadují žádné doby odpařování a 

nanesená nátěrová hmota je neprodleně po nánosu vytvrzována v tunelu s UV zářiči 

-nátěrový film je ihned po vytvrzení brousitelný 

-po vytvrzení naneseného vrchního laku lze povrchově upravené dílce stohovat 

-celá technologie povrchové úpravy probíhá na malé výrobní ploše 
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Investiční náročnost 
 Nelze opomenout ale skutečnost, že z hlediska investičních nákladů je UV 

systém nejnáročnější, neboť vyžaduje v porovnání s ostatními systémy speciální 

strojně-technologické zařízení. Pro zbývající hodnocené systémy je postačující 

stříkací zařízení nebo samostatný polévací stroj, odsávací box a dosoušecí prostor. 

Proto se musí před každou investiční akcí tohoto rázu provést její technicko-

ekonomické vyhodnocení, kdy se musí tyto všechny faktory porovnat a vyhodnotit. 
 

Závěr 
 Na základě vyhodnocení technicko-ekologických a ekonomických aspektů 

aplikace UV laků při povrchové úpravě můžeme konstatovat, že se jedná o 

progresivní způsob povrchové úpravy vyhovující všem v současné době sledovaným 

parametrům. Rozšířením škály nátěrových hmot vytvrzovaných UV zářením o vodou 

ředitelné nátěrové hmoty vytvrzované UV zářením bude možno pokrýt celý sortiment 

nábytkových dílců od rovinných, kdy jsou nátěrové hmoty nanášeny navalováním 

nebo poléváním až po profilované dílce, kdy je třeba nanášet nátěrové hmoty 

stříkáním. 
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VLIV DRUHU DŘEVA MASIVNÍ SPÁROVKY NA VLASTNOSTI 
POVRCHOVÝCH ÚPRAV VODOU ŘEDITELNÝCH 2- KOMPONENTNÍCH A 

UV ZÁŘENÍM VYTVRZOVANÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT 
 

INFLUENCE OF FINGERJOINTED PANELS ON PROPERTIES 2-
COMPONENTS AND UV-CURING WATER-BORNE COATING MATERIALS 

 
Daniela Tesařová, Petr Čech 
Ústav nábytku, designu a bydlení LDF, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita 

v Brně, Česká republika 
 

Summary 
In the work, solving the influence of the different kinds of wood on the 
surface finishing by different types of waterborne lacquers, there is 
searched the emissions of volatile organic compounds emitted from the 
from the testing finished surfaces. The influence of oak, beech and pine on 
properties of finished surfaces was compared. 1-component waterborne, 
two-component water borne, UV-curing waterborne and polyurethane 
varnishes were investigated, especially their influence on physical 
properties of coats. The Measurement of the emissions from the 
specimens was tested in the small-space chamber. Collected samples of 
the emissions were analyzed by the gas chromatography in conjunction 
with mass spectrometer. The measurements have shown that the 
properties of tested coats were depended on the choice of finishing 
material, the surface material.  
Key words: VOC emissions, ČSN 910102, polyurethanes solutions 
lacquers, waterborne 2-components lacquers, waterborne 1-components 
lacquer, waterborne UV- lacquers, spraying TVOC, wood kinds, oak, pine, 
beech   

  
 
Úvod 

V současné době se při výrobě nábytku a stavebně truhlářských výrobků velmi 

rozšířil sortiment druhů dřev, které velmi výrazně ovlivňují konečný vzhled i vlastnosti 

povrchu výrobku. Při dokončování povrchové úpravy výrobků ze dřeva vznikají 

interakce nátěrového filmu a dokončovaného povrchu na bázi dřeva.  

Chemické složení i morfologie dokončovaného povrchu u každého druhu 

dřeva je rozdílné a svými vlastnostmi ovlivňuje fyzikálně-mechanické a ekologické 
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vlastnosti povrchové úpravy, a to při nanášení nátěrové hmoty, při tvorbě nátěrového 

filmu i při dlouhodobém užívání. 

Druhým fenoménem, který determinuje konečný vzhled výrobků ze dřeva, je 

povrchová úprava a volba vhodných nátěrových hmot.  

V posledních letech stále nabývají většího významu při dokončování nábytku 

vodou ředitelné nátěrové hmoty. Výrazné je jejich rozšíření zejména při dokončování 

nábytku a stavebně-truhlářských výrobků ze dřeva. Rozsáhlejší používání povrchové 

úprav vodou ředitelnými nátěrovými hmotami při dokončování nábytku i stavebně 

truhlářských výrobků ze dřeva, které nastalo zejména v posledních letech, je dáno 

zejména zvyšující se kvalitou vodou ředitelných nátěrových hmot určených pro 

dokončování materiálů na bázi dřeva, zpřísněnými požadavky legislativy i neustále 

se rozšiřujícím se sortimentem vodou ředitelných nátěrových hmot s širokým 

spektrem jejich vlastností. Používání vodou ředitelných nátěrových hmot sebou však 

přináší zvýšené nároky na dodržování požadavků na teplotu prostředí a nátěrových 

hmot a na rychlost výměny vzduchu i na vlastnosti dokončovaných materiálů. 

V současné době se používají při dokončování výrobků z materiálů na bázi 

dřeva, zejména nábytku i stavebně truhlářských jedno-komponentní vodou ředitelné 

nátěrové hmoty na bázi akrylátových disperzí, jedno-komponentní vodou ředitelné 

polyuretanové nátěrové hmoty, dvou-komponentní vodou ředitelné nátěrové hmoty a 

začínají se nanášet i vodou ředitelné nátěrové hmoty vytvrzované UV–zářením. 

Všechny tyto nátěrové hmoty postupně nahrazují při dokončování kompozitních 

materiálů na bázi dřeva i masivního dřeva rozpouštědlové nátěrové hmota, což je 

druhý faktor, který ovlivňuje volbu nátěrových hmot.  

V příspěvku jsme sledovali vliv různých druhů dokončovaných dřev, které se 

používají při výrobě nábytku a stavebně-truhlářských výrobků, na fyzikálně–

mechanické a ekologické vlastnosti povrchových úprav vodou ředitelných nátěrových 

hmot. Porovnány byly povrchové úpravy spárovky z masivního buku, dubu a boru, a 

to povrchové úpravy rozpouštědlových a 1-komponentních vodou ředitelných 

nátěrových hmot s 2-komponentními a UV vytvrzovanými vodou ředitelnými 

nátěrovými hmotami, kterými byly dokončené. Povrchové úpravy buku,dubu a boru 

byly vyhodnoceny z hlediska fyzikálně-mechanických vlastností i z hlediska vlivu na 

životní prostředí a z hlediska na pracovní prostředí.  
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Popis experimentálních metod 

Ověřované nátěrové hmoty: PUR rozpouštědlový lak 2-komponentní, vodou 

ředitelný lak 1-komponentní, 2-komponentní vodou ředitelný lak a  vodou ředitelný 

lak 1-komponentní vytvrzovaný UV–zářením  

Vzorky masivní spárovky druhu dřeva dub,buk a bor o velikosti 298 × 420,6 × 20 mm 

byly dokončené následujícím postupem povrchové úpravy:  
• dub, PUR rozpouštědlový lak základní: nános 100 g/, vrchní lak, nános 150 g/m2 

• dub, 1-komponentní VŘ lak 1. nános 125 g/m2 a 2. nános 175 g/m2 
• buk, PUR rozpouštědlový lak základní 100 g/m2, lak vrchní 150 g/m2 
• buk, 1-komponentní VŘ lak 1-nános 125 g/m2, 2. nános 175 g/m2 
• bor, PUR rozpouštědlový lak základní 100 g/m2, lak vrchní, nános 150 g/m2 
• bor, 1-komponentní VŘ lak 1-nános 125 g/m2, 2. nános 175 g/m2 nános  
• dub 2-komponentní VŘ lak základní 107,4 g/m2, 2.nános lak vrchní 63,49 g/m2 
• dub 1. nános VŘNH UV zářením vytvrzování 77,6 g/m2, 2. nános VŘNH UV 

zářením vytvrzování 87,2 g/m2 
• buk 2-komponentní VŘ lak základní 94,60 g/m2, 2. nános lak vrchní 77,95 g/m2 
• buk 1. nános VŘNH UV zářením vytvrzování 120,2 g/m2 2. nános VŘNH UV 

zářením  
• bor 1. nános VŘNH UV zářením vytvrzování 144,2 g/m2 2. nános VŘNH UV 

zářením 93,4 g/m2 
 
Fyzikálně-mechanické a ekologické vlastností povrchových úprav spárovek 

byly zkoušené podle zkušebních norem pro stanovení povrchové tvrdosti nátěru 

tužkami (ČSN 673075), pro stanovení mřížkové zkoušky (ČSN ISO 2409), pro 

hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla (ČSN EN 12722), pro 

hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla (ČSN EN 12721), pro 

hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených kapalin (ČSN EN) 12720, pro 

stanovení lesku povrchu ČSN EN 13722, pro stanovení odolnosti povrchu vůči oděru 

ČSN 910276 

Vzorky ovzduší v dokončovací dílně byly odebírané přečerpáváním 

znečistěného vzduchu pomocí čerpadla Gillannt přes detekční trubičky se sorbetem 

TENAX TA. Čerpadlo přečerpalo při odběru 6 l . h-1 vzduchu při odběru v lakovně. 

Množství emisí VOC v odebraných vzorcích pracovního ovzduší se stanovovalo 

podle předpisu a Metodického návodu Státního zdravotního ústavu č 6/2005. 

Vzorky ovzduší, zatížené emisemi VOC emitovanými testovanými vzorky, se 

odebíraly v testovací komoře o rozměru 1 m3.. Podmínky při testaci vzorků splňovaly 
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požadavky předepsané normou ČSN ENV 13 419-1, 3 a ISO 16000-1, 6, stanovující 

parametry měření emisí VOC. 

Výsledky měření a diskuze výsledky 

Při testování vlivu dokončovaných druhů dřev na vlastností povrchových úprav 

vodou ředitelných jedno-komponentních, dvou-komponentních a UV zářením 

vytvrzovaných nátěrových hmot tabulka 1 byl také porovnáván také jejich vliv na 

životní prostředí při užívání a na pracovní prostředí při zpracování. Výsledky 

sledování vlivu dokončovaných povrchů na životní prostředí jsme shrnuli v tabulce 3 

a výsledky sledování vlivu dokončovaných podkladových materiálů a nátěrových 

hmot na pracovní prostředí jsou shrnuty v tabulce 5. Tabulka 4 obsahuje výsledky 

měření emisí jednotlivých druhů dřev před povrchovou úpravou.  

 
Tabulka 1.Vyhodnocení ověřovaných VŘ NH a PUR povrchových úprav. 

Vlastnosti 
povrchových 
úprav 

Jed
not
ka 

PUR 
rozpouštědlové 
NH základní lak 
nános a vrchní 
lak nános 

1-komponentní. 
VŘ NH podklad 
masivní  

nános  VŘ NH UV 
vytvrzování, 1. 
nános 2.nános   

2-
komponent
ních VŘ 
NH 
základní) 

  dub buk bor dub buk bor dub buk bor dub buk 
Tvrdost              
(ČSN 673075) st1. 12 12 10 10 10 9 10 10 9 10 10 

Přilnavost            
(ČSN ISO 2409) st. 2 2 1 0 0 0 1 2 1 1 2 

Odolnost vůči 
působení 
suchého tepla        
(ČSN EN 12 
722) 

st. 5 5 5 4-5 4-5 5 5 3-4 5 3 4 

Odolnost vůči 
působení 
vlhkého tepla         
(ČSN EN  
12721) 

st. 5 4 4 3 3-4 3 4 4 4 2 4 

Odolnost 
povrchu vůči 
oděru       (ČSN 
910276) 

g / 
10
0 
ot2 

0,19
7 

0,16
3 - 0,15

3 
0,15
1 - 0,14

3 
0,17
0 

0,16
0 

0,16
0 

0,15
3 

Světlostálost 
ČSN EN 11341 
ČSN 910282 

st./.
st.  3/3 1/3 2/3 1/3 3/3 2-3 

/3 
1-2 
/3 

2-3 
/3 2/3 1/3 1-2 

/3 

Stupeň lesku % 14 35 38 20 10 11 20 22 25 14 27 
Odolnost vůči působení studených kapalin (ČSN EN 12720) 
Voda 24 h st. 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 
saponátu 24 h st. 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 

                                                           
1  st.=stupeň 
2  ot.=otáček 
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Obrázek 1. Vliv druhu dřeva na stupeň lesku povrchové úpravy. 
 

Tabulka 2. Požadavky na povrchové úpravy nábytku podle ČSN 910102.  

Vlastnosti povrchových úprav Jedno
tka předepsaná hodnota 

Tvrdost (ČSN 673075) stupeň ≥8 
Přilnavost (ČSN ISO 2409) stupeň ≤1 
Odolnost vůči působení suchému teplu (ČSN EN 12 
722) stupeň ≥4 

Odolnost vůči působení vlhkému teplu (ČSN EN  
12721) stupeň ≥4 

Odolnost povrchu vůči oděru     (ČSN 910276) g / 100 
ot nejvíce 0,20 

Stupeň lesku %  

Světlostálost ČSN EN 11341 ČSN 910282 stupeň  st. / st. ≥5 standardní modré stupnice a 
stupeň 3 standardní šedé stupnice 

Odolnost vůči působení studených kapalin (ČSN EN 12720) 
Voda 24 h stupeň ≥4 
Roztok saponátu 24 h stupeň ≥4 
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Tabulka 3. Emise VOC emitované povrchovými úpravami VŘNH a PUR NH. 

PUR podklad buk VŘ NH UV podklad 
buk 

VŘ 2 komponentní 
podklad buk 

Chemické těkavé 
látky 

330 minut 
po nánosu 28 dní 330 minut 

po nánosu 28 dní 330 minut 
po nánosu 28 dní 

 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 
Formaldehyd 0 0 0 0 0 0 
Ethyl acetát 40,8 72,8 70,06 18 0 10,4 
Benzen 1,5 3,4 41,5 1,6 16,8 0,2 
1methoxy-2-propanol 43,4 0,0 7,0 2,9 8,7 0,0 
Pentanal 5,7 1,5 20,2 0,6 29,5 1,3 
Toluén 488,7 269,8 105,6 74,2 148,3 10,1 
Hexanal 59,3 10,3 48,6 1,3 86,8 2,5 
n-Butylacetát 27297,5 101,9 71,5 17,3 122,2 4,1 
Ethylbenzen 11186,7 23,3 18,9 5,1 34,9 1,0 
m,p-Xylén 18856,2 82,7 65,4 15,2 128,7 3,2 
Styrén 699,9 0,0 0,1 0,2 0,3 0,3 
o-Xylen 12766 27,5 16,9 3,1 37,9 0,7 
Butoxy-Ethanol 28,7 0,0 147,1 0,0 6039,9 0,0 
α-Pinen 0 0,0 3,6 0,6 8,9 2,3 
Camphen 4,1 0,1 1,3 0,1 90,8 0,2 
3 nebo 4 Ethyl-toluen 698,7 0,0 60,3 1,0 945,8 0,4 
1,3,5-Trimethylbenzen 261,7 0,0 36,9 0,0 672,4 0,5 
β-Pinen 3,3 0,0 1,0 0,3 8,8 0,9 
2-Ethyl-toluen 705 0,0 34,9 0,3 778,9 0,5 
Myrcén 1,5 0,0 2,6 0,0 12,5 0,0 
1,2,4-Trimethyl-benzen 1401 0,0 180,9 1,2 2034,1 2,1 
α-Phelandrene 2,9 0,0 0 0,0 4,7 0,4 
3-δ-Carene 2,4 0,0 1,5 0,4 10,6 0,4 
1,2,3-Trimethylbenzen 430,9 0,0 64,9 0,4 683,0 0,6 
Limonen 9,4 0,0 0,4 0,1 1,0 0,4 
γ-Terpinen 16,7 0,0 1,6 0,0 10,6 0,1 
Bornylacetát 0 0,0 1,4 0,0 0,8 0,0 
Suma VOC 749 445 566,0 1008,6 143,8 11916,8 43,0 
TVOC3 61 511 284 791 185 10 931 130 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 TVOC  Celkové emise VOC  v jednom m3 stanovené na toluen  
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Tabulka 4. Emise VOC podkladových materiálů při dokončování. 

Chemické těkavé látky Dub spárovka  
[µg/m3] 

Buk spárovka 
[µg/m3] 

Borovice spárovka 
[µg/m3] 

Ethyl acetát 7,9 0 1,8 

Benzen 0,5 1,7 0,2 

1methoxy-2-propanol 0,8 2,2 0 

Pentanal 0,3 5,6 37,6 

Toluen 23,9 86,9 6,6 

Hexanal 0,6 18,5 45,6 

n-Butylacetát 10,2 20,0 2,5 

Ethylbenzen 2,9 5,9 1,0 

m,p-Xylen 8,8 18,5 1,4 

Styrén 0,1 0,2 0 

o-Xylen 1,9 4,4 0,8 

Butoxy-Ethanol 0,7 2,8 1,5 

α-Pinen 0,5 4,2 787,9 

Camphen 0 0 14,1 

3 nebo 4 Ethyl-toluen 0,8 3,2 0,4 

1,3,5-Trimethylbenzen 0,3 0 0 

β-Pinen 0,1 0 43,0 

2-Ethyl-toluen 0,3 0 0 

Myrcén 0,1 0,3 13,5 

1,2,4-Trimethyl-benzen 1,6 0 0 

α-Phelandrene 0,6 0 1,6 

3-δ-Carene 0,6 31,1 522,5 

1,2,3-Trimethylbenzen 0,6 0 0 

Limonen 0,1 2,0 45,6 

γ-Terpinen 0 0 5,4 

Bornylacetát 0 0 0 

TVOC  emisí 1128 637 797 
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Tabulka 5. Emise VOC emitované do pracovního prostředí při nanášení laků. 

Emitovaná 
látka  

jednot
ka  

PUR 
rozpouště
dlové NH 
základní a 
vrchní lak  

1-kompo-
nentní. 
VŘ NH 1. 
a 2. 
nános 

Vodou 
ředitelný 
lak UV-
vytvrz. 
vrchní lak 

Vodou 
ředitelný 
lak UV-
vytvrz. 
základní 
lak 

Vodou 
ředitelný 
lak 2- 
kompone
n. lak 
základní 

2-kom-
ponentníc
h VŘ NH 
vrchní lak 

Formaldehy
d µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ethyl acetát µg/m3 25 598 68,6 0,0 46,8 585,2 585,2 
Benzen µg/m3 58,8 3,8 2,0 1,9 1,3 1,3 
1-Methoxy-
2-propanol µg/m3 10,6      

Pentanal µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Toluen µg/m3 1 395,9 95,5 51,4 165,2 865,3 865,3 
Hexanal µg/m3 4,1 1,6 1,6 2,1 0,0 0,0 
n-
Butylacetát µg/m3 3 157,2 154,7 62,1 305,8 1 562,1 1 562,1 

Ethylbenzen µg/m3 1 038,8 34,7 167,4 38,910,4 167,4 167,4 
m,p-Xylen µg/m3 3 276,0 120,5 38,4 150,4 646,6 646,6 
Styrén µg/m3 8,2 0,7 0,6 0,5 2,6 2,6 
o-Xylen µg/m3 599,0 17,4 5,6 19,6 79,7 79,7 
Butoxy-
Ethanol µg/m3 2 618,4 1 332,8 1132,2 3145,2 2689,2 2689,2 

α-Pinen µg/m3 4,3 3,0 5,2 12,6 7,9 7,9 
Camphen µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
3 nebo 4 
Ethyl-toluen µg/m3 7,8 1,5 2,8 5,7 9,4 9,4 

1,3,5-Tri-
methylbenze
n 

µg/m3 2,6 0,3 0,5 2,1 2,8 2,8 

β-Pinen µg/m3 0,8 0,6 0,9 1,7 1,1 1,1 
2-
Ethyltoluén µg/m3 1,8 0,3 0,3 6,9 4,0 4,0 

Myrcén µg/m3 1,2 0,9 1,3 2,5 1,7 1,7 
1,2,4-
Trimethylbe
nzen 

µg/m3 8,9 1,4 1,3 7,6 9,2 9,2 

α-
Phelandrene µg/m3 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

3-δ-Carene µg/m3 1,6 1,1 2,6 8,0 4,0 4,0 
1,2,3-
Trimethylbe
nzen 

µg/m3 2,5 0,5 0,4 1,8 1,8 1,8 

Limonen µg/m3 0,3 0,1 0,2 6,1 0,3 0,3 
γ-Terpinen µg/m3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Bornylacetát µg/m3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
TVOC µg/m3 37 797,3 1 842,3 1321,3 3 941,8 6 644,5 6 644,5 

 



 380

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

ko
nc

en
tr

ac
e 

v 
µg

*m
-3

PUR NH-
330 min

PUR NH-
28 dni

VŘ NH
UV-330

min

VŘ NH
UV-28

dni

VŘ NH
2.komp.-
330 min

VŘ NH
2.komp.-

28 dni

Druh NH

TVOC u různých druhů NH na buku

 
Obrázek 2. Emise TVOC PU masivu buk. 
 

Závěr 
Z výsledků předložených v příspěvku vyplývá, že povrchové úpravy vodou 

ředitelnými 2-komponentními a UV-vytvrzovaných nátěrovými hmotami se vyznačují 

horší odolností vůči působení suchého a vlhkého tepla než jedno-komponentní 

vodou ředitelé a rozpouštědlové nátěrové hmoty a horší světlostálostí ostatní 

vlastnosti povrchových úprav jsou srovnatelné. Druh dokončovaného dřeva ovlivňuje 

tvrdost nátěrového filmu, odolnost vůči oděru a výrazně pouze stupeň lesku. 

 

Poděkování:Práce vychází z výsledků řešeného výzkumného záměru MSM 

6215648902 “ Les a dřevo-podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství 

využívání dřeva jako obnovitelé suroviny“ financovaného Ministerstvem školství 

tělovýchovy a mládeže 
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MICRONAL: MATERIÁL MĚNÍCÍ FÁZOVÉ SKUPENSTVÍ 
 

MICRONAL: PHASE CHANGE MATERIAL  
 
Mojmír Zatloukal 
BASF spol.s.r.o. Praha, (BTC Bratislava) 
 

Summary 
Overwiev of Phase Change Material produced by BASF A.G. 
Ludwigshafen and their application in building industries.Application of 
PCM by gypsum wallboards, latent heat capacity and ideal room air 
conditions  
Key words: phase change material, Micronal PCM, smart board TM 

 
 
ÚVOD 

Jeden z lídrů světového chemického průmyslu firma BASF, A.G. vyvinula v 

posledních letech speciální material pro aplikaci ve stavebnictví, který výrazně 

přispívá ke zvýšení tepelné stability vnitřních prostor. 

Materiál využívající skupenského tepla tání úcinné látky zapracovaný do 

sádrokartonových desek, prípadne do omítky je schopen udržet v letních mesících 

príjemnou pohodu v místnostech, aniž by bylo nutné instalovat klimatizaci, nebo s 

klimatizací o nižším výkon. S nutností řešit zvyšování teploty v interiérech se 

setkáváme zejména u budov s lehkými obvodovými plášti,budov s velkými 

prosklenými plochami,ale take u podkrovních místností případně u dřevostaveb. 

Rozhodující podíl na výši teploty ustavující se v budově, domku má celková hmota 

stavby, k zvládnutí problematiky vede cesta přes zvyšování tepelně akumulačního 

potenciálu stavby. Pokud nechceme jen pasivně zvyšovat hmotnost a k výsledku 

dospět po vzoru předků, viz příjemné klima v kostelích, hradech atd., nabízí se 

využití tzv. PCM, které díky vhodné výši bodu tání okolo 23 nebo 26°C a tzv. 

skupenskému teplu tání jsou schopny akumulovat až 10x více tepla než klasické 

materiály jako cihlové zdivo, nebo beton při srovnatelné tloušťce vrstvy. 

Naakumulované teplo je pak při poklesu interierové teploty např. v nočních hodinách 

při změně skupenského stavu PCM vydáváno zpět do místnosti. 
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Popis složení a funkce materiálu MICRONAL PCM   

Účinnou složku Micronalu PCM firmy BASF tvoří vybrané druhy vosků s 

příhodným bodem tání .Momentálně jsou vyráběny 2 typy Micronalů s b.t. 23 resp. 

26°C.Aby nedocházelo k “vypocování” těchto vosků ze stavebních materiálů jsou  

kapky vosku tzv. “zakapslovány” do obalu z polymethylmetakrylátu.Takto získané 

mikrokapsle  ve velikosti 2 až 20 um ,jsou absolutně těsné a v podstatě díky své 

velikosti mechanicky nepoškoditelné při broušení, vrtání, řezání materiálů, ve kterých 

jsou aplikovány. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Picture:

Picture: BASF 
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Maximální akumulační kapacita 1kg mikrokapslí Micronalu PCM  pak činí  110 

kJ, v souvislosti s tim lze odvodit, že sádrokartonová deska obsahující ca 3kg 

Micronalu PCM na m2 disponuje  kapacitou 330 kJ a při tloušťce 1,5 cm je ve svých 

akumulačních účincích stejně efektivní jako  18 cm betonu resp. 23 cm cihlového 

zdiva. 

Jiné srovnání mluví o tom, že 7 tun Micronalu PCM  representuje akumulační 

kapacitu  200 tunového domku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

V praxi to zejména znamená,že stavební materiály obsahující Micronal 

(omítky,desky) zvyšují podstatně komfort bydlení,neboť při jejich instalaci do interiéru 

pufruje aktivní složka = vosk teplotu místnosti na hodnotě např. 26°C.tzv. “přesunutí “ 

teplotních špiček nad 26 (23)°C do nočních hodin má kromě teplotního komfortu i 

efekt podstatných nákladových úspor ve formě lepšího využití základní 

plochy,nemusí se stavět masivní příčky,klimatizaci lze vypustit nebo omezit.    

Společnost BASF dodává prostřednictvím zastoupení v ČR a nebo v SR na trh obou 

zemí 4 typy  PCM s následujícími charakteristikami: 

 
Akumulátor 

skupenského tepla 
teplota 

fázového 
přechodu 

sušina vlastnosti 

    ( % hm. )   

Micronal DS 5000 26 40 pasivně regulující teplotu proti 
přehřátí,bezformaldehydový 

Micronal DS 5001 26 prášek pasivně regulující teplotu proti přehřátí,pro 1K-
systémy bezformaldehydový 

Micronal DS 5007 23 40 pasivně regulující teplotu proti 
přehřátí,bezformaldehydový 

Micronal DS 5008 23 prášek pasivně regulující teplotu proti přehřátí,pro 1K-
systémy bezformaldehydový 

3 cm omítky obsahující  30% PCM 

18 cm betonu

23 cm cihel  
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Micronal PCM byl rovněž testován na životnost,bylo provedeno celkově 10.000 cyklů 

(tání-tuhnutí)  během 16-ti měsíců při kterých nedošlo k žádné změně vlastností 

materiálu ať jde o těsnost kapslí,nebo o akumulační kapacitu latentního tepla tání. 

Jestliže počítáme s ca 300 fázovými přechody za rok,odpovídá tento počet cyklů 

životnosti vice než  30 let.   

Micronal PCM  sádrokartonové desky  “ Smart board (TM)” 

Kromě  aktivních PCM produktů  Micronal  je společnost BTC (BASF Trading 

Center)  exklusivním  distributorem výše zmíněných sádrokartonů s obsahem 3kg 

Micronalu PCM /m2. Jmenované desky mají následující parametry: 

 
Micronal® PCM SmartBoard™ 23 or 26 
 
Délka    2,00 m 
 
šířka   1,25 m 
 
tloušťka   15 mm 
 
váha     11,5 kg/m² 
 
PCM obsah   ca. 3 kg dry/m² 
 
Tepel. Kapacita (latent)  ca. 330 kJ/m² 

Z uvedeného mužeme konstatovat, že 10m2 desek dává k dispozici 

akumulační výkon ve výši 1kWh, což representuje množství  tepelné energie vydané 

fénem za 1 hod provozu, nebo množství energie, které pronikne do interiéru za 

slunečného dne přes okno  o ploše 1m2 . 

Pro případné bližší informace se prosím obracejte na mailovou adresu : 

mojmir.zatloukal@basf.com 

 
LITERATURA  
Firemní materiály BASF A.G. 
 
Přednáška : Latentwaermespeicher PCM:Grundlagen und Wirtschaftlichkeit , 
                    Dipl.Ing.Marco F.Schmidt, BASF AG,Ludwigshafen. 
                    
Přednáška: Pasivní řešení letní tepelné stability skladbou materiálů v obvodovém   
                   plášti, Dipl.Ing.David Bečkovský, Dipl.Ing.Miloš Kalousek, PhD, VUT     
                   Brno,13.mezinárodní konference „Tepelná ochrana budov 2006“. 

Picture: BASF 
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VOLBA MLECÍCH KULIČEK PRO EFEKTIVNÍ VEDENÍ MLECÍHO A 
DISPERGAČNÍHO PROCESU V PERLOVÝCH MLÝNECH 

 

SELECTION OF GRINDING BEADS FOR CORRECT GRINDING PROCESS 
CONTROL 

 
Georg Scherer1, Petr Resch2 

1Netzsch Feinmahltechnik GmbH, Sedanstrasse 70, D-95100 Selb, 2Fryauf Filmix, 
s.r.o., Pražská 108, CZ-26601 Beroun 
 
 

Mlecí kuličky jsou jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje proces 

mletí či dispergace pevných látek smočených v kapalině. Firma Netzsch ve 

spolupráci s nejrůznějšími instituty provedla celou řadu testů a měření a jejich 

výsledky spolu se zkušenostmi z praktických aplikací při vývoji, výzkumu a v 

průmyslu se snažíme přiblížit uživatelům dispergačních a mlecích zařízení, aby bylo 

dosaženo jejich co možná nejefektivnějšího provozu.  

Zásadní parametry, které je možné u mlecí kuličky ovlivnit 

 Na současném trhu je možné se setkat s nejrůznějšími typy mlecích kuliček. 

Pro správné vedení mlecího a dispergačního procesu musíme zejména volit vhodný 

materiál kuliček, jejich velikost a dále pak jejich množství vztažené na objem 

perlového mlýnu (stupeň naplnění mlecího prostoru). Podívejme se nyní na to, jak 

tyto charakteristické veličiny kuliček ovlivňují mletí a dispergaci. 

Materiál mlecí kuličky (její hustota) ovlivňuje: 

intenzitu (energii) střetů 

Intenzita střetů udává sílu, se kterou jsou konfrontovány jednotlivé kuličky. 

Zjednodušeně ji můžeme vyjádřit rovnicí: 

BI �BEMK = d3
MK . �MK . v2

t  [Nm] 

 

oddělení kuličky od separačního systému 

Čím jsou mlecí kuličky těžší (mají větší měrnou hustotu), tím snáze se oddělují 

od separačního systému perlových mlýnů. 
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Otěr (kontaminaci produktu) 

Otěr kuliček (někdy též nazýván stabilita) se udává buď v jejich úbytku 

vztaženém na množství zpracovaného produktu (g/t sušiny) nebo ve vztahu ke 

spotřebované energii (g/kWh). Následující tabulka ukazuje několik konkrétních 

případů používaných mlecích kuliček a jejich základní charakteristické veličiny: 

 

typ mlecích kuliček hustota (kg/m3) d min (mm) zhodnocení ve 
vztahu k otěru 

Plast 0,9 – 2,1 0,15 + 
Křemen 2,65 0,1 0 - 
Písek (Ottawa) 2,65 0,2 + 0 
Sklo 2,5 0,1 0 
Al2O3 (99,9%) 3,2 1,0 ++ 
Al2O3 / ZrO2 4,1 0,6 + 
Zirkonsilikát 3,7 – 3,8 0,2 0 
ZrO2 / MgO - stabilizován 5,5 0,4 - 
ZrO2 / CeO - stabilizován 6,1 – 6,2 0,05 + 
ZrO2 / Y2O3 - stabilizován 6,0 0,05 ++ 
Tryskací ocel 7,0 0,1 0 
Ocel 7,75 1,0 0 

 
Pokles kvality 

  
                                                    ++   +  0   -   -- 
 

Vliv velikosti mlecí kuličky 

Velikost mlecí kuličky má z již výše definovaných pojmů vliv na intenzitu 
střetů  a na oddělení kuličky od separačního systému. Nově je nutné popsat dvě 

veličiny, které úzce souvisí s velikostí mlecí kuličky.  

Četnost střetů 

 Četnost střetů je hodnota skutečného počtu střetů uvnitř mlecí komory 

v perlovém mlýnu. Při konstantní koncentraci sušiny produktu a procentu naplnění 

mlecí komory kuličkami závisí čase mletí (střední době zdržení v mlecí komoře), 

otáčkách míchadla a průměru mlecích kuliček. 
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Stupeň naplnění mlecího prostoru, 

tedy skutečné množství kuliček, které se plní do  definovaného objemu mlecí 

komory se udává v procentech. Obvykle se pracuje s naplněním 70-90 %. Moderní 

mlecí systémy umožňují pracovat s malými kuličkami v některých případech i 

s vyšším stupněm naplnění.  Tato veličina má zejména vliv na četnost střetů, efekt 
filtrace a oddělení kuliček od separačního systému (vše viz výše). 

Empirická pravidla 

 Z výše popsaných vztahů a z praktických zkušeností lze vyvodit několik 

základnách empirických pravidel, které nám napomáhají při určení vhodného typu 

kuličky pro dané mletí či dispergaci. Optimální velikost mlecí kuličky je závislá na 

vstupní a požadované výstupní velikosti. Přitom je nutné rozlišovat mezi skutečným 

mletím a desaglomerací a taktéž zohlednit rozdíl mezi lehko a těžko melitelnými 

produkty. Pro lehko melitelné produkty můžeme obecně nasadit menší mlecí kuličky 

(není zapotřebí vysoká intenzita střetů, ale na druhou stranu docílíme vyšší četnosti 

střetů), pro těžko melitelné produkty jsou efektivnější kuličky větší. Mlecí kuličky by 

měly mít průměr ca. 10-krát (dispergace často povrchově opravených aglomerátů) až 

20-krát (pravé mletí) větší, než je vstupní velikost produktu. Reálně potom můžeme 

předpokládat, že efektivně docílíme výsledné jemnosti produktu ca. 1/1000 (střední 

zrno d50) velikosti mlecí kuličky.  
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DISPERMAT® - DISPERGAČNÉ ZARIADENIA PRE LABORATÓRIUM 
A PRODUKCIU 

 

DISPERMAT® - DISPERSION SYSTEMS FOR LABORATORY, PILOT 
PLANT AND PRODUCTION 

 
Marián Adamec 
AD – Chémia s.r.o. Sk-919 10 Buková 275, Slovenská republika 
 

Summary 
Since the foundation of the company the name VMA-Getzmann has been 
synonymous with the production of high-quality and innovative dispersion 
systems. The integration of progressive technology with functional design 
as well as high quality, are characteristic of our products. The 
DISPERMAT® range of laboratory, pilot plant and small scale production 
equipment includes instruments for applications, including research and 
development, quality assurance as well as production of larger quantities. 
They range from simple laboratory dissolvers to larger computer controlled 
machines. All DISPERMAT ®s are characterised by their very simple 
operation.  
Key words : Dispermat, dispersion device 

 
 
VMA – Getzmann GmbH: výskum, vývoj, produkcia a servis na jednom mieste  
VMA-GETZMANN Verfahrenstechnik vyvíja, produkuje a predáva dispergačné 
zariadenia po celom svete od roku 1972, kedy spoločnosť vznikla. Neustálym 
vývojom všetkých produktov v kombinácii s vysokými požiadavkami na kvalitu sa 
zariadenia  Dispermat a Torusmill radia medzi špičku v oblasti dispergácií. Profitujte 
z našich dlhoročných skúseností v dispergačných technológiách a nezáväzne 
odskúšajte Vaše produkty v našich bohato vybavených laboratóriách 
a poloprevádzkach. 

 
Obrázok 1. Dispermat ®.                                Obrázok 2. Torusmill ®. 



 389

Dispermat® TU 
• Inovovaný spôsob vyhotovenia dissolvera 

• Veľmi ticho pracujúci 3-fázový motor 

• Inovovaný kontrolný box 

• Separátne odvetrávanie motora 

• Nadstaviteľné otáčky 0 – 20 000 min-1 

• Bezpečnostné zariadenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 3. Dispermat® TU. 
 
Technológia TU 

• Otáčky v min-1  

• Krútiaci moment %  

• Čas dispergácie v minútach  

• Časovač spätne odpočítavajúci 

• Bezpečnostné funkcie – chybové hlásenia 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 4. Ovládací panel TU. 
 
Dispermat® TU - modulárne mlecie technológie 
Systém CDS – vákuová dispergácia 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok. 5. 
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• Dispergačný proces pod vákuom 

• Násada v jednostennej nádobe 

• Vonkajšia nádoba môže byť chladená 

• Veľkosti systémov 250 ml do 3 000 ml 

• Dispermat TU vhodný pre všetky množstvá 
 
Mlecí systém APS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Obrázok 6. Systém APS.                      Obrázok 7. Mlecia hlava MC 25. 
 

• •uzavretý, perlový vertikálny mlyn 

• vysoký výťažok pomocou tlakového vyprázdňovania nádoby 

• veľkosti systémov od 30 – 5 000 ml 
 
Dispermat® CN 
• Dispergačné zariadenie pre laboratórium a poloprevádzky 

• Modelové rady CN 10,20,30 a 40 

• Možnosť dispergovať množstvo až do 40 kg 

• Elektrické nadstavenie výšky pracovného stĺpca 

• Nadstaviteľné otáčky 0 – 11 000 min-1 

• Bezpečnostné zariadenie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 8.                                      Obrázok 9. Dispermat® CN 10. 
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Technológia CN 

• Digitálny zobrazenie otáčok a krútiaceho momentu  

• Časovač  

• Digitálny ukazovateľ teploty  

• Pracovné výšky stĺpca H1, H2, Ha  

• Bezpečnostné funkcie – chybové hlásenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 10. Ovládací panel CN. 
 
Dispermat® CN – modulárna mlecia technologia TML 

• Laboratórny ponorný košový mlyn 

• Rýchla prestavba z obyčajného miešadla na košový mlyn 

• Dve rotujúce časti – dokonalá cirkulácia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 11.                    Obrázok 12. TML1.       Obrázok 13. Prierez košom TM. 
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TML – princíp mletia 
 
 
 
 
                                       • Chladenie koša a aj nádoby 

                                 • Kôš naplnený mlecími telieskami je ponorený do       
                                    dispergačnej násady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      • Intenzívne miešanie zabezpečené 2 rotujúcimi zariadeniemi 

                                 • Počas celého dispergačného procesu je možnosť kontroly       
                                    jemnosti mletia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                  • Zdvihnutie koša po dispergácii 
                                  • Krátkym spustením odstránite zbytky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        • Čistenie v separátnej nádobe 
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TML – Dispermat® CN 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spoločnosť AD – Chémia s.r.o. SK – 919 10 Buková 275  ponúka 
prístroje , zariadenia  a suroviny  v nasledovných oblastiach použitia: 
• titanová beloba Kronos GmbH 
• disperzie Alberdingk Boley GmbH  
• dispergačné miešadlá pre laboratórium a produkciu VMA-Getzmann GmbH 
• laboratórne hodnotenia, skúšky a overovanie smerných receptúr náterových  
• systémov 
• meranie tvrdosti NL (Buchholz,Konig, Persoz ...) 
• meranie tvrdosti materiálov (Brinell,Vickers,Shore...) 
• meranie adhézie, priľnavosti (mriežková skúška,Pull-Off test) 
• meranie farebnosti, stanovenie odchýľky farebného odtieňa 
• meranie priebehu teploty vo vypaľovacej peci, stanovenie teplotnej krivky –  
práškové náterové hmoty, mokré lakovanie 
• meranie lesku, zákalu a závoja 
• meranie fyzikálnych vlastností NL (viskozita,výtoková doba,hustota) 
• meranie hrúbky NL a materiálov 
• meranie pomarančovej kôry 
• aplikátory (mechanické, automatické...) 
• stanovenie pH, konduktivity, TDS, salinity 
• certifikačné, kalibračné služby resp. recertifikácia prístrojov 
 
 
                                                                                                                                                       
 
 
 
AD - Chémia s.r.o.    
SK - 919 10 Buková 275   
tel.: + 421 33 5342 881       fax: + 421 33 5578 131 
E-mail : adamec.bukova@ba.telecom.sk     www.ad-chemia.sk        
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HODNOTENIE POVRCHOV OTRYSKANÝCH KOVOVÝMI A NEKOVOVÝMI 
TRYSKACÍMI PROSTRIEDKAMI 

 

EVALUATION BLASTING SURFACES BY METALLIC AND NON-
METALLIC BLASTING MEANS 

 
Viera Bačová,  Dagmar Draganovská 
Katedra technológií a materiálov, SjF TU Košice, Slovenská republika 
 

Summary 
The main object of the following paper is analysis of the evaluation 
from the view of micro geometry and activity of the surface. The 
evaluation of quality of surfaces before application of coating we 
apply mostly on the surface, which will be modified by functional 
coating, but it is also used on the protection coating.  
Key words: surface, blasting, blasting materials, micro geometry, activity 

 
 
Úvod 

Mechanická predúprava tryskaním spočíva v tvorbe nového - juvenilného 

povrchu, ktorý vytvára vhodný predpoklad na dokonalé zakotvenie následne 

aplikovaných povlakov a výraznou  mierou sa podieľa na ich koróznej odolnosti (1,2). 

Tryskanie ovplyvňuje aj mechanické, fyzikálne a chemické vlastnosti povrchových 

vrstiev. Práve aktivita povrchu, vyvolaná pretvorením povrchových vrstiev pri 

tryskaní, má značný podiel na adhézii ochranného povlaku a základného materiálu 

(3,4). 

Charakteristika tryskaného povrchu 

Povrch po tryskaní má izotrópny, neorientovaný charakter, pričom jeho tvorba 

je predovšetkým podmienená použitým tvarom zrna tryskacieho prostriedku. Voľba  

druhu, veľkosti a tvaru zŕn tryskacieho prostriedku sa riadi druhom práce, t.j. k akému 

účelu bude daný výrobok použitý. Táto voľba je základnou otázkou procesu 

tryskania.  

Guľaté  zrno,  ktoré  dopadne  na základný zaokovinený materiál, vytvorí na 

povrchu stopu, ktorej okraje vystúpia nad úroveň povrchu. V  dôsledku ťahových a 

tlakových napätí, vyvolaných vo vrstve okovín, dochádza v mieste dopadu k 
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rozrušeniu celistvosti okovín a prevažne aj k ich odlúpnutiu od základného substrátu. 

Dosahuje sa tu rovnomerné pretvorenie povrchu, ktorý je tvorený pretínajúcimi sa 

guľovými vrchlíkmi.  

Ostrohrannými zrnami  sú spôsobené záseky do základného materiálu, ktoré 

sú na povrchu rôzne orientované. Uvedené zrná tak majú možnosť, podľa 

pravdepodobnosti dopadu, vniknúť do otryskávaného materiálu po hrane, po ploche 

alebo po hrote a prípadne ulomenie častí vniknutého tryskacieho prostriedku a 

ukotvenie v základnom materiáli. To má za následok nepravidelnosť povrchu 

vzhľadom na rôzny tvar vzniklých zásekov na povrchu základného materiálu.  

Tvar zrna použitého tryskacieho prostriedku  /guľatý, resp. ostrohranný/ má 

výrazný vplyv v procese odokoviňovania, čistiaceho účinku a v konečnom dôsledku 

má vplyv na charakter mikrogeometrie otryskaného povrchu, skutočnú veľkosť 

povrchu, veľkosť povrchového objemu, ako aj ďalšie vlastnosti.  

Je nutné uviesť, že samotný proces tryskania a tiež mikrogeometriu 

otryskaného povrchu ovplyvňuje životnosť tryskacieho prostriedku, ktorá je 

definovaná počtom obehov, potrebných pre dosiahnutie určitého stavu opotrebenia 

zŕn.  

Mikrogeometria a aktivita otryskaného povrchu  

A. Mikrogeometria 

Pri skúmaní otryskaného povrchu hodnota drsnosti je daná v podstate 

veľkosťou  odtlačkov resp. zásekov zŕn tryskacieho prostriedku. Veľkosť stôp po 

dopade zŕn závisí v prvom rade na kinetickej energii zrna, jeho tvrdosti a tvrdosti 

povrchových vrstiev základného materiálu.  

V súčasnosti je platná STN EN ISO 4287, ktorá definuje tri filtre profilu 

povrchu a následne definuje všetky parametre z takto vzniknutých profilov. 

Vyhodnocovanie podľa tejto normy si vyžaduje vybavenie metrologických  pracovísk 

príslušnou meracou technikou. Táto norma poskytuje rad parametrov, ktoré sa 

podieľajú na kvantifikácii mikrogeometrie povrchov rozdielnou mierou výstižnosti i 

dôležitosti.  

Presnosť geometrických parametrov skutočného povrchu je daná súhrnom ich 

odchýlok od základného povrchu, t.j. povrchu, od ktorého sa vyhodnocujú parametre 
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drsnosti. Je formálne zhodný s geometrickým - ideálnym   povrchom, jeho poloha 

zodpovedá všeobecnému smeru skutočného povrchu v priestore a matematicky je 

možné túto polohu stanoviť napr. pomocou metódy najmenších štvorcov. 

Vzhľadom na špecifický charakter mikrogeometrie, najmä otryskaných 

povrchov a s tým súvisiacou požiadavkou štatistického spracovania výsledkov 

meraných veličín, najvhodnejšie a dosiaľ najviac prepracované sa javí hodnotenie 

kvantitatívne pomocou dotykových profilometrov. 

Výpočtový systém na vyhodnocovanie parametrov drsnosti povrchu, ktorý sa v 

celosvetovom merítku najviac používa, je založený na metóde strednej čiary profilu. 

Príslušná norma charakterizuje povrch parametrami drsnosti povrchu, ktoré 

vyhodnocujú nerovnosti profilu a to:  

 

• v smere výšky, 

• v pozdĺžnom smere, 

• tvarom nerovností profilu. 

 
Z hľadiska celosvetovej technickej praxe je najrozšírenejším vyhodnocujúcim 

parametrom drsnosti stredná aritmetická odchýlka profilu Ra - integrálna veličina, 

ktorá sa mnohokrát zamieňa so všeobecným pojmom drsnosť. Tu je potrebné uviesť, 

že tento parameter má  len informatívnu, veľmi málo výstižnú hodnotu, neumožňuje 

rozlíšenie počtov výstupkov, ostrosti resp. zaoblenosti výstupkov nerovností profilu, 

(veľmi dôležitý faktor pri opotrebovaní), je výrazne skresľovaný trhlinami a inými 

náhodnými chybami povrchu a samozrejme, ako parameter, hodnotiaci povrch v 

smere výšky, absolútne nezahŕňa v svojej hodnote členitosť povrchu.. 
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Obr.1 Nosné krivky profilu a/korundová 

drvina, b/liatin.drvina, c/oceľ. granulát 

Pre tryskané povrchy okrem parametrov drsnosti charakterizujúcich povrch vo 

vertikálnom smere  (všeobecne najpoužívanejšie stredná aritmetická odchýlka 

povrchu Ra) je nevyhnutné ich doplnenie parametrami, ktoré klasifikujú povrch aj z 

hľadiska členitosti a charakteru členitosti.  Iba v ich vzájomnom kontexte je možné 

kvalifikovať rozdielnosť rôzne predupravených povrchov, otryskaných napr. guľatým 

tryskacím prostriedkom - granulátom resp. ostrohranným tryskacím prostriedkom - 

drvinou. Tu je dôležitý predovšetkým 

parameter - nosná krivka alebo nosná 

dĺžka profilu.   

Spracovanie tryskaných povrchov 

nosnou krivkou povrchu je 

dokumentovaný na obr. 1, z ktorého 

vyplýva, že v horných rezoch profilu je 

výrazne vyšší kovový podiel u korundovej 

a liatinovej drviny ako u oceľového 

granulátu. Tento jav je zvlášť dôležitý v 

prípadoch trecích uzlov. Na základe 

predchádzajúcej analýzy možno 

konštatovať, že pri komplexnom 

posudzovaní mikrogeometrie otryskaných povrchov je nevyhnutné hodnotenie 

súborom vytypovaných parametrov drsnosti,  z  ktorých  je  najvhodnejšie, na 

základe  našich  experimentálnych  prác,  použitie nasledovných: 

• amplitúdové parametre (Ra - stredná aritmetická odchýlka posudzovaného profilu,  

o Rz - najväčšia výška profilu), 

• parametre rozstupu (RSm - stredná šírka prvku profilu). 

Iba použitím ich kombinácie je možné kvalifikovane rozlíšiť rozdielnosti v 

mikrogeometrii povrchov, čo je potrebné z hľadiska ďalších nadväzných technológií 

resp. vyhodnotenia účinkov výrobných technológií, ktoré viedli k ich vytvoreniu. 

B. Aktivita 

 Technologické podmienky spracovania materiálu vo výraznej miere 

ovplyvňujú, okrem mechanických aj fyzikálne a chemické vlastnosti povrchu kovu. 

Tieto sa menia v závislosti na aktivite, ktorá môže mať rôzne hodnoty. S nulovou 
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aktivitou materiálu sa v reálnych podmienkach nestretneme (až na laboratórne 

skúšky vo vysokom vákuu). 

 Korózia (hrdzavenie) je najbežnejším príkladom vzájomného pôsobenia 

pevnej látky a prostredia. Povrchová aktivita kovu tu mení koncentráciu iónov 

v roztokoch. V prípade použitia inhibítorov vytvárajú sa na povrchu kovu ochranné, 

ktoré povrch pasivujú. 

 Na reálnom kovovom povrchu prebiehajú procesy, ktoré môžeme popísať ako 

adsorpcia kyslíka na povrch kovu, disociácia molekúl kyslíka na atómy, vytrhnutie 

atómu kovu z kovovej väzby a vznik oxidu kovu. Ak sa ukončí proces oxidácie, dôjde 

ku zmene deja, lebo kyslík adsorbuje na povrch oxidickej vrstvy. Kyslík difunduje cez 

mriežku kovových iónov tejto oxidickej vrstvy do podpovrchových vrstiev. 

 Vznikom tejto oxidickej vrstvy dôjde následne k vytvoreniu ochrannej bariéry 

medzi kovovo čistým povrchom a prostredím s obsahom kyslíka, čím sa zbrzdí alebo 

úplne zamedzí prístupu molekúl kyslíka do atómových mriežok kovu. Z uvedeného 

vyplýva, že aj celková rýchlosť oxidácie bude závislá na vlastnostiach tejto vrstvy. 

Stanoviť množstvo nečistôt na kovovom povrchu po tryskaní je značne 

obtiažne pre ich rôznorodú štruktúru. Jedná sa predovšetkým o korózne splodiny 

resp. zvyšky okovín, zaseknuté zrná TP v povrchu základného materiálu, mastnoty 

organického a anorganického pôvodu, zbytky alkalických splodín po nedokonalom 

oplachu a pod. Dochádza tiež ku oxidácii kovov vzhľadom na vysokú aktivitu kovov 

ku kyslíku.  

Jednou z dostupných metód hodnotenia aktivity povrchu po tryskaní je 

meranie aktivity povrchu pomocou kalomelovej elektródy, ktorá  bola použitá a 

overovaná na našom pracovisku. 

Meranie aktivity povrchu uvedenou metódou sa realizuje pomocou bežnej 

kalomelovej elektródy, ktorá je tzv. referenčnou elektródou. Voči tejto elektróde sa 

určuje príslušný potenciál skúmaného otryskaného povrchu a jeho hodnoty sa 

odčítavajú z milivoltmetra s vysokým vstupným odporom. Keďže merací prístroj má 

vysoké odporové hodnoty, zo sústavy sa odoberá nepatrné množstvo prúdu, a tým je 

možné zanedbať polarizáciu elektródy. Pri meraní je vzorka ponorená v roztoku  3% 

HCl.  
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Obr 2.  Závislosť priemerných hodnôt potenciálov oceľovej drviny a demetalizovanej 

oceliarenskej trosky na čase. 
 

 Pre overenie vhodnosti navrhnutého zariadenia na meranie aktivity nových 

kovových povrchov bol realizovaný nasledovný experiment. Skúšobné vzorky, 

zhotovené z plechu hrúbky 2 mm ocele triedy 11 373, boli pre porovnanie otryskané 

dvoma druhmi tryskacích prostriedkov :  

• kovovým tryskacím prostriedkom – oceľovou drvinou zrnitosti 0,9 mm a 

• nekovovým tryskacím prostriedkom – demetalizovanou oceliarenskou troskou, 

ktorá je vedľajším produktom pri výrobe ocele v US Steel Košice, zrnitosť 1,4mm. 

 

Meranie aktivity bolo realizované v zvolených  časových úsekoch a to okamžite 

po otryskaní, ďalej po 2, 6, 24, 48, 168 hodinách od otryskania vzoriek a výsledky 

merania je možné vyjadriť aj  ako funkčné závislosti elektrického potenciálu na čase. 

U oboch použitých tryskacích prostriedkov hodnoty napätia bezprostredne po 

otryskaní boli nízke a v závislosti na čase postupne smerujú ku kladnejším 

hodnotám, obr.2. To znamená, že okamžite po otryskaní má materiál najvyššiu 

aktivitu a teda aj najvyššiu schopnosť adsorpcie.  

Pri expozícii vzoriek vo vonkajšej atmosfére dochádza teda k znižovaniu aktivity 

povrchu chemickými reakciami medzi kovovým povrchom a okolitou atmosférou a to 

za spoluúčasti zostatkových povrchových produktov (nečistôt) aplikovaných 

tryskacích prostriedkov. Povrch materiálu nadobudne ustálený potenciál, ktorý 
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postupne mierne klesá. Poklesom aktivity dochádza ku degradácii rozpúšťaním 

(koróziou) juvenilného povrchu, čo dokumentuje vzhľad týchto povrchov na obr.3. 

      
      a)      b) 

 
     c)      d) 

Obr 3. Vzhľad povrchov vzoriek otryskaných oceliarenskou troskou (vľavo) a 

oceľovou drvinou (vpravo). 

a) po 2hod.  b) po 6hod.  c) po 24hod.  d) po 48 hod.  expozície v exteriéri 
 

Záver 

 Ak hodnotíme kvalitu kovového povrchu, otryskaného kovovými alebo 

nekovovými tryskacími prostriedkami, objektívny obraz o mikrogeometrii podáva len 

súbor veličín drsnosti povrchu, pozostávajúci z jednotiek, charakterizujúcich povrch 

vo všetkých troch smeroch, pozdĺžnom, zvislom a tvarovými odchýlkami. 

Meranie elektródových potenciálov otryskaných povrchov, otryskaných 

kovovým tryskacím prostriedkom – oceľovou drvinou a nekovovým tryskacím 
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prostriedkom – demetalizovanou oceliarenskou troskou, pomocou kalomelovej 

elektródy preukázalo výrazný vplyv druhu tryskacieho prostriedku na aktivitu 

otryskaného povrchu. Troskový tryskací prostriedok svojou prašnosťou a chemickým 

zložením pasivuje povrch. Táto skutočnosť sa pri meraní aktivity prejavila 

polovičnými hodnotami elektródového potenciálu demetalizovanej oceliarenskej 

trosky oproti povrchu otryskaného kovovým tryskacím prostriedkom – oceľovou 

drvinou. 

Účinok rôznych druhov tryskacích prostriedkov na aktivitu povrchu bude 

potrebné ďalej overovať v súvislosti s adhéziou následne aplikovaných povlakov, kde 

je možné predpokladať zásadný vplyv troskových tryskacích prostriedkov na koróznu 

odolnosť organických povlakov. 

Príspevok je riešený v rámci grantového projektu VEGA č. 1/2203/05. 
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PÓROVITOSŤ KERAMICKÝCH PLAZMOVO STRIEKANÝCH POVLAKOV 
 

POROSITY OF CERAMIC PLASMA SPRAYED COATINGS 
 

Viera Bačová, Daniel Jankura 
Katedra technológií a materiálov, SjF TU Košice, Slovenská republika 
 

Summary 
This paper contains plasma sprayed oxide ceramic coatings analyse. The 
coatings Al2O3, Al2O3+3%TiO2, Metco 130 (Al2O3+13% TiO2) a ZrSiO4 
were applied on to shot blasted steel substrate with Zn-interlayer and 
postprocess separated by etching action. Various methods were used on 
study of porosity of coatings.  
Key words: plasma sprayed coating, porosity, ceramic 

 
 
Úvod 

 Charakteristickou vlastnosťou nastriekaných povlakov a dôležitým 

ukazovateľom štruktúry z hľadiska bariérového účinku povlakov vo všeobecnosti je 

pórovitosť [1]. Žiarovo striekané povlaky, získané akýmikoľvek metódami, či už 

z prášku, drôtu alebo tyčinky, sú pórovité. V zásade rozoznávame: priechodziu, 

zdanlivú resp. otvorenú a uzavretú pórovitosť. Zdanlivá pórovitosť je objem 

otvorených pórov v povlaku, spojených s vonkajším povrchom. Uzavretá pórovitosť je 

objem pórov uzavretých v hmote povlaku a nespojených s okolitým prostredím. Čím 

sú kvapôčky striekaného kovu tekutejšie a čím je väčšia ich rýchlosť letu k podložke, 

tým hustejšia je štruktúra povlaku. Plazmovými striekacími zariadeniami s vysokou 

výtokovou rýchlosťou plazmového lúča je možné z práškov húževnatých kovov 

získať vrstvy s veľmi nízkou pórovitosťou. Naproti tomu nástreky z krehkých 

a tvrdých materiálov majú vysokú pórovitosť, pričom v niektorých prípadoch 

(samomazné povrchy) sa vysoká pórovitosť vyžaduje. Vhodnou voľbou zrnitosti 

prášku a správnym zosúladením parametrov nástreku je možné pripraviť povlaky 

s hustou štruktúrou aj z tvrdých materiálov. Pri zmene faktorov, ovplyvňujúcich 

kvalitu striekanej vrstvy, je možné z rovnakého východiskového materiálu získať 

povlaky s rôznymi vlastnosťami, napr. oteruvzdorné povlaky z Al2O3 majú byť čo 

možno najhustejšie, na druhej strane pre tepelnú izoláciu sú najvhodnejšie pórovité 
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povlaky z toho istého materiálu. Póry sa vyskytujú na hraniciach zŕn, rozpätie ich 

rozmerov je 20 až 100 �m. Vysoko pórovité vrstvy je možné pripraviť privádzaním 

prášku do plazmového lúča ďaleko od ústia horáka alebo použitím prášku hrubého 

zrnenia, pričom je nutné počítať s pomerne nízkymi hodnotami kohézie takto 

získaných vrstiev. Pórovitosť plazmovo striekaných vrstiev kolíše v závislosti od 

použitého zariadenia a prevádzkových podmienok od 7 do 15 % [2] pri kovových 

materiáloch, pri keramických materiáloch sú tieto hodnoty ešte vyššie – od 7 do 30 % 

[3]. Zmenou energetických podmienok striekania je možné podstatne ovplyvniť len 

otvorenú pórovitosť. Uzavretá pórovitosť je spôsobená plynmi rozpustenými v prášku 

a nemožno ju ovplyvniť zmenou technologických parametrov striekania [4]. 

Použitý materiál a metodika experimentu 

 Pri príprave vzoriek bolo potrebné zohľadniť, že plazmovo striekaný keramický 

povlak musí byť oddelený od základného materiálu bez porušenia. Ako základný 

materiál bol použitý kotúčik z ocele triedy 17 246 rozmerov Ø50x7 mm. Ten sa pred 

nanášaním povlaku otryskal hnedým korundom o zrnitosti dzK=0,90 mm. Na takto 

predupravený povrch sa plameňovým žiarovým striekaním naniesla deliaca vrstva 

zinku, ktorá sa po vytvorení vlastných keramických povlakov žiarovým striekaním 

plazmou s vodnou stabilizáciou oblúka zariadením Aguacentrum z materiálov Al2O3, 

Al2O3+3%TiO2, Metco 130 (Al2O3+13% TiO2) a ZrSiO4 odleptala v kyseline soľnej. Po 

odlúpnutí bol povlak dôkladne vypraný pod tečúcou vodou a pred vlastným meraním 

dokonale vysušený. Experiment bol realizovaný aj s použitím drvenej kuchynskej soli 

pre tvorbu deliacej medzivrstvy, avšak nepodarilo sa docieliť úplné oddelenie povlaku 

od základu jej rozpustením. Preto sa pristúpilo k využitiu Zn ako deliaceho materiálu. 

 Keďže súčasné literárne poznatky uvádzajú rad metodík zisťovania pórovitosti 

povlakov, nie je možné vzájomné porovnanie dosiahnutých výsledkov jednotlivými 

autormi. V tejto práci sa použili nasledovné metodiky: 

A. Upravená skúška pórovitosti podľa STN 038614  

 Základom pre výpočet pórovitosti podľa STN 03 8614 je určenie objemovej 

hmotnosti. Podstatou skúšky je nanesenie povlaku na oceľový základný materiál, 

skúšobné teliesko sa potom odváži na vzduchu - m1, ponorí do vody, 10 min 

evakuuje pri tlaku 1,3 až 2 kPa a ponorené do vody sa odvážia. Potom sa vzorka 

vyberie z vody, filtračným papierom sa z povrchu odsajú kvapky vody a vzorka sa 
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opäť odváži - m2. Presnosť váženia je 0,1 mg. Osobitosťou použitej metódy bola 

voľba meranej vzorky, ktorú predstavoval oddelený povlak. Uvedená rozdielnosť od 

normovej skúšky bola zvolená za účelom posúdenia vlastností žiarovo striekaných 

povlakov, ktoré je možné vydedukovať z porovnania hodnôt pórovitosti 

a priedušnosti. Nakoľko pre experimentálne práce bol použitý povlak oddelený od 

základného materiálu zo vzťahov uvedených v norme boli po úprave získané 

nasledovné výrazy: 
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kde mm–hmotnosť povlaku nasýteného vodou zistená vážením na vzduchu [g], 
       ms–hmotnosť suchého povlaku [g], 
       mv–hmotnosť povlaku nasýteného vodou zistená vážením vo vode [g], 
       ρp–merná hmotnosť materiálu povlaku[g.cm-3]. 
 
B. Skúška pórovitosti metódou hydrostatického váženia podľa Chasuja [5] 

s použitím vazelíny. 

 Oddelený povlak od základu po dôkladnom vysušení sa pokryje tenkou 

vrstvou vazelíny a zavesený na tenkom kovovom vlákne sa odváži na vzduchu 

a v čistej vode. Pórovitosť povlaku P2 v percentách sa stanoví podľa vzťahu: 
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kde ρp–merná hmotnosť materiálu povlaku [g.cm-3], 
       ρk–merná hmotnosť kovového vlákna [g.cm-3], 
       ρv– merná hmotnosť destilovanej vody  [g.cm-3], 
       ρw–merná hmotnosť vazelíny [g.cm-3], 
       m1´–hmotnosť povlaku na vzduchu [g], 
       m2´–sumárna hmotnosť povlaku, kovového vlákna a vazelíny na vzduchu [g], 
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       m2´´–hmotnosť povlaku potretého vazelínou zaveseného na vlákne zistená   
 vážením vo vode [g], 
       m3´–hmotnosť časti kovového vlákna ponoreného vo vode [g], 
       m4´-hmotnosť vazelíny nanesenej na povrchu povlaku [g]. 
 
Na meranie bola použitá vazelína Ramsay-tuk, ktorého merná hmotnosť sa zistila 

pyknometricky: ρw=0,89489 [g.cm-3]. Pre zavesenie vzorky povlaku bolo použité 

medené vlákno mernej hmotnosti 8,92 [g.cm-3]. Jednotlivé hmotnosti sa zisťovali na 

analytických váhach OWA–Labor 

s presnosťou 10-4g. Merné hmotnosti 

povlakov boli stanovené z literatúry [6,7]: 

 

96,3
32
=OAlρ    g.cm-3 

99575,3130 =Metcoρ   g.cm-3 

6,4
4
=ZrSiOρ   g.cm-3 

 
 
 
 

 

C. Skúška pórovitosti hodnotením priedušnosti keramických povlakov 

(transpiračná metóda) 

 Meranie bolo realizované zariadením, schéma ktorého je uvedená na obr. 1. 

Vzorka povlaku sa vloží medzi dve gumové tesniace podložky. Po stiahnutí 

gumového tesnenia skrutkami prípravku sa cez povlak pretláča 2000 cm3 vzduchu. 

Na manometri prístroja sa odčíta ustálený tlak, pri ktorom sa cez povlak prepúšťa 

vzduch a stopkami sa zmeria čas, za ktorý sa povlakom pretlačí uvedené množstvo 

vzduchu. Priedušnosť povlaku sa stanoví zo vzťahu: 

tpS
hVPo ..

.
= [n.j.p];           (5) 

kde Po–priedušnosť udávaná v normálnych jednotkách priedušnosti [n.j.p], 
       V–objem pretláčaného vzduchu [cm3], 
       h–hrúbka povlaku [cm], 
       S–plocha skúšaného povlaku [cm2], 
       p–prepúšťací tlak [cm vodného stĺpca], 
       t–prepúšťací čas [min]. 

Obr.1 Zariadenie na meranie priedušnosti. 
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Obr.2 Hodnoty pórovitosti pre jednotlivé 

druhy povlakov.  

Obr.3 Hodnoty priedušnosti pre jednotlivé druhy 

povlakov. 

Dosiahnuté výsledky 

 Podstatou zisťovania pórovitosti uvedených keramických povlakov na báze 

Al2O3 a ZrSiO4 bolo hydrostatické váženie. Kým pri metóde A bol použitý povlak 

napustený vodou t.j. póry boli 

vyplnené vodou pod tlakom, 

u metódy B sa povlak pred 

vážením vo vode chránil tukovou 

bariérou, t.j. naopak v póroch 

zostal uzavretý vzduch izolovaný 

od vonkajšieho okolia vrstvou 

vytvorenou Ramsayho tukom. Na 

základe uvedených rozdielností 

bolo možné u prvej metódy stanoviť 

otvorenú a uzavretú pórovitosť 

podľa vzťahov (2) a (3) a výslednú pórovitosť podľa vzťahu (1). Podľa druhej metódy 

sa stanovila len celková pórovitosť P2 zo vzťahu (4). Hodnotenie priedušnosti bolo 

vykonané podľa metodiky C, pričom boli merané časy prietoku vzduchu skúšobným 

povlakom stopkami a zaznamenávané pretlaky vzduchu pred skúšobným povlakom, 

odčítané z manometra.  
 

Namerané hodnoty sú graficky 

spracované na obr.2 a obr.3. Na 

základe uvedeného je možné 

konštatovať, že najnižšie hodnoty 

priedušnosti boli zistené 

u povlaku Al2O3+3%TiO2. Pri 

ostatných povlakoch sú hodnoty 

priedušnosti relatívne blízke. 

Najvyššie hodnoty priedušnosti 

sa zistili u povlaku ZrSiO4. 

Hodnoty priedušnosti 

hodnotených povlakov sú 

uvedené v tabuľke 1. Tu je však potrebné zohľadniť fakt, že povlaky nemali rovnaké 

hodnoty hrúbok, čo v určitej miere ovplyvnilo dosiahnuté výsledky. Pri ďalších 
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experimentálnych prácach bude potrebné pre vzájomné porovnanie výsledkov         

zabezpečiť    dodržanie rovnakej hrúbky povlakov.     

 

Tab. 1 Hodnoty pórovitosti a priedušnosti pre jednotlivé druhy povlakov. 

Materiál povlaku P1 [%] P2 [%] Priedušnosť [n.j.p.] Hrúbka [µm] 

Al2O3 19,7 12,13 0,0327         630 

Al2O3+3%TiO2 17,2 11,94 0,0256         460 

Al2O3+13%TiO2 20,02 12,43 0,0354 480 

ZrSiO4 31,08 22,04 0,0383 640 

 
Závery a diskusia výsledkov 

 Z porovnania hodnôt pórovitostí P1 a P2 je zrejmé, že u metódy s napúšťaním 

pórov vodou pod tlakom boli zistené hodnoty podstatne vyššie ako metódou 

s použitím vazelíny. Toto naznačuje, že použité metodiky nie sú ekvivalentné. 

Rozdielnosť je možné zdôvodniť okrem zásadných principiálnych rozdielností 

v metodikách aj tým, že pri natieraní vazelíny na povrch vzorky povlaku dochádza 

i k zatretiu určitej časti otvorenej pórovitosti, o ktorú sa potom výsledná hodnota 

znižuje. Pri vážení mokrej vzorky bez vazelíny na vzduchu zostáva i po ľahkom 

pretretí povrchu na ňom vlhkosť, ktorá zvyšuje hmotnosť mm, čo v konečnom 

dôsledku zvyšuje hodnotu PUP. Napriek uvedeným rozdielnostiam sú dosiahnuté 

výsledky v intervale hodnôt pórovitosti udávaných v literatúre. Zistené hodnoty sa 

pohybovali pri prvej metóde v intervale 17–31%, pri druhej metóde 11–22%. 

Najvyššia pórovitosť bola nameraná u povlaku ZrSiO4. Povlaky na báze Al2O3 

vykazovali mierne kolísanie pórovitosti (obr.2), čo možno zdôvodniť nepresnosťou 

meracieho zariadenia. Pri vzájomnom porovnávaní získaných hodnôt priedušnosti 

a pórovitosti je možné konštatovať, že u povlaku ZrSiO4 boli namerané najvyššie 

hodnoty oboch týchto vlastností. Pri hodnotení vplyvu obsahu dopovacej zložky TiO2 

k povlakovaciemu materiálu Al2O3 na pórovitosť vyplýva, že množstvo TiO2 do 

obsahu 13 % túto vlastnosť podstatne neovplyvňuje [8]. Uvedené závery podporujú 

aj dosiahnuté výsledky z oblasti tepelného cyklického zaťažovania povlakov. Tu bolo 

zistené výrazné prekorodovanie ZrSiO4 povlakov v procese zaťažovania tepelnými 

cyklami na rozdiel od povlakov na báze Al2O3, u ktorých počas experimentálnych 

prác nedošlo k prekorodovávaniu, ale k ich súvislému oddeľovaniu od základu. 
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POSSIBILITIES OF GRIT BLASTED SURFACES ACTIVITY 
DETERMINATION 

 
Janette Brezinová, Anna Guzanová 
Katedra technológií a materiálov, SjF TU Košice, Slovenská republika 

 
Summary 

This paper presents actual investigation results of experiment that was 
oriented to the  verification of the possibility of appling zinc on steel 
surface by grit blasting technology using zinc-coated cut wire. Suitable 
methodic for received obtained zinc layers and evaluation of their 
corrosion resistance was determined.  Process of cold zinc by peening is 
able to use as temporary anticorossion protection of steel surface. 
Key words: surface activity, electrode potential, blasting  means 

 
 
Úvod 

Jednou z často využívaných mechanických predúprav povrchu pred aplikáciou 

ako funkčných tak aj ochranných náterov je technológia tryskania. Podpovrchová 

vrstva materiálu ovplyvnená plastickou deformáciou po tryskaní má vyššiu 

energetickú úroveň v porovnaní s neovplyvneným kovom [1]. Pod vplyvom 

deformácie sa zvyšuje množstvo porúch v kryštálovej mriežke, stúpa hustota 

dislokácií, čo zvyšuje schopnosť kovu reagovať s okolitým prostredím.  Deformácia 

pomáha iónatómu kovu prekonať kovovú väzbu a dáva mu možnosť vzdialiť sa 

z mriežky t.j. znižuje výstupnú prácu iónov [2,3]. Dôsledkom toho je zníženie 

elektródového potenciálu kovu [4,5]. Podľa ďalších údajov [6]  je vplyv deformácie  

na elektródový potenciál  dôsledkom zmenenej  adsorpčnej  schopnosti,   ktorá  je  

pritom väčšia  na aktívnych miestach  povrchu kovu. Vplyv zosilnenej adsorpcie 

kyslíka posúva potenciál počiatku anódového rozpúšťania  a pasivačný potenciál. Je 

teda možné povedať, že povrch otryskaných súčiastok je vo veľmi aktívnom stave. 

V reálnych podmienkach sa jeho aktivita veľmi rýchlo znižuje chemickou adsorpciou 

plynov z atmosféry a následnou oxidáciou [7,8,9]. Z toho dôvodu je nutné takto 

predupravený povrch pred následným povlakovaním dočasne chrániť proti korózii. 

Existujú viaceré možnosti dočasnej ocharany kovov, napr. pasiváciou toku elektrónov 
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na povrchu kovu medzi katodickou a anodickou oblasťou; vytváraním fyzikálnej 

hydrofóbnej vrstvy, ktorá zabraňuje priamemu kontaktu vlhkosti s povrchom kovu 

a vstupuje tak medzi kov a elektrolyt; reguláciou hodnoty pH elektrolytu a pod. 

Mechanické nanášanie zinkových povlakov patrí zatiaľ medzi menej prebádané 

technológie. Nanášanie zinkových povlakov tryskaním prebieha súčasne s procesom 

odstraňovania okovín, s procesom zdrsňovania povrchu, ako aj spevnenia povrchu. 

Príspevok predkladá výsledky hodnotenia aktivity povrchu oceľového substrátu so 

zinkovým povlakom aplikovaným technológiou tryskania. 

Metodika experimentov 

Zinkové povlaky boli aplikované tryskaním na oceľový plech S235JRG2 

valcovaný za tepla hrúbky 3 mm s nepredupraveným zaokovineným povrchom. Pre 

nanášanie zinkových povlakov bol použitý monodisperzný tryskací prostriedok (ďalej 

len TP ) - pozinkovaný sekaný drôt s veľkosťou zrna dzSD = 1,12 mm. Tryskanie bolo 

realizované na mechanickom laboratórnom tryskacom stroji typu Di – 2. Parametre 

tryskania: 

- vzdialenosť vzoriek od metacieho kolesa L = 200 mm, 

- rýchlosť letu zŕn TP vTP = 78,1 m.s-1, 

- uhol dopadu TP α = 75°. 

Povrch vzoriek bol otryskaný nutným množstvom TP qnR. Pri tryskaní sa jedná o 

náhodný dopad zŕn tryskacích prostriedkov a Zn vrstvy nanesené oterom 

pozinkovaného TP sú tiež rozmiestnené náhodne. Priemerná hrúbka povlaku zinku 

bola stanovená deštruktívnou gravimetrickou metódou a jej hodnota bola 1,6 µm. Pre 

stanovenie vplyvu Zn vrstiev na aktivitu povrchu boli skúšobné vzorky otryskané aj 

oceľovým sekaným drôtom rovnakej zrnitosti. 

Aktivita povrchu po otryskaní pozinkovaným TP bola hodnotená na základe 

zmien elektródového potenciálu. Bola hodnotená aktivita povrchu vzoriek v prostredí 

elektrolytu a po expozícii vzoriek v interiéri a v exteriéri pod prístreškom (apríl 2006). 

V každom časovom úseku okamžite po tryskaní, ďalej po 2, 6, 8, 24, 29 a 48 

hodinách bola odmeraná aktivita dvojice vzoriek a výsledná hodnota je ich 

aritmetickým priemerom. Pre meranie potenciálu  oproti nasýtenej kalomelovej 

elektróde  bolo použité usporiadanie, znázornené na obr.1.  Dvojica vzoriek (3,4) sa 

merala súčasne, dva okruhy boli prepájané prepínačom (8). Mostík (6)  
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zabezpečoval vodivé spojenie elektrolytu a vzoriek.   Prístroj pre meranie potenciálu 

(616 Digital Electrometer, KEITHLEY) (7)  mal  vnútorný odpor 1014 Ω, takže 

polarizáciu elektród bolo možno zanedbať. Hladina elektrolytu sa udržiavala na 

úrovni 100 mm  nad povrchom vzoriek, pretože pri korózii  s kyslíkovou 

depolarizáciou má hĺbka ponoru významný vplyv na priebeh  korózneho deja. Ako 

elektrolyt bol použitý 3% roztok NaCl . 

 
Obr.1 Schéma zariadenia pre meranie elektródových potenciálov [5]. 

 

Zároveň bola stanovená plošná distribúcia potenciálov na exponovaných 

povrchoch so Zn vrstvami pri súčasnej tvorbe koróznych splodín. Touto metódou boli 

hodnotené vzorky okamžite po tryskaní a vzorky exponované 24 hodín v exteriéri 

pod prístreškom. Na obr.2 je schéma plošného merania potenciálov hodnotených 

vzoriek. Podložka z plexiskla, obsahujúca 150 otvorov s priemerom 2 mm, bola 

položená na pozorovanú vzorku 1, otvory sa navlhčili destilovanou vodou tak, aby 

zostali počas merania zaplnené a vytvorili tzv. „mikrocely“, ktoré citlivo odrážajú 

správanie sa daného meraného potenciálu skorodovaného, resp. neskorodovaného 

povrchu. Z hodnôt potenciálov odčítaných prikladaním nasýtenej kalomelovej 

elektródy SCE ku každému otvoru boli následne vytvorené gradientové potenciálové 

mapy, tzv. „izopotenciálové roviny“.  
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1- prenosný voltmeter,       

2- nasýtená kalomelová elektróda 

SCE, 3- podložka z plexiskla 

priložená k meranej vzorke,  

E1 až E150- hodnoty potenciálov 

namerané v jednotlivých mikrocelách“ 

 
 
 
 

 
Obr. 2 Schematické znázornenie plošného merania potenciálu vzoriek. 
 
Hodnotenie potenciodynamických skúšok 
 Priebeh elektródových potenciálov vzoriek otryskaných sekaným drôtom (SD) 

a pozinkovaným sekaným drôtom (PSD) v prostredí elektrolytu v jednotlivých 

časových intervaloch je uvedený na obr.3. Z porovnania okamžitej hodnoty 

elektródového potenciálu s ustáleným potenciálom vyplýva, že vyššiu aktivitu 

dosahuje povrch po otryskaní PSD, pretože prítomnosť Zn vrstiev posúva potenciál 

k zápornejším hodnotám. Okamžitá hodnota potenciálu  povrchu otryskanom SD je   

-0,504 V, PSD je to -1,028 V. V oboch prípadoch sa hodnota potenciálu začína 

ustaľovať približne po 6 až 8 minútach. 
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Obr. 3 Zmena aktivity v elektrolyte po tryskaní SD, PSD. 

 
Hodnota ustáleného potenciálu pri SD je v priemere -0,650 V, pokles medzi 

počiatočnou hodnotou merania a hodnotou ustáleného potenciálu je 0,146 V (15%). 

Hodnota ustáleného potenciálu pri PSD je -1,043 V. Pokles medzi prvou a poslednou 

hodnotou merania je 0,015 V (1%). Z uvedeného vyplýva, že výraznejšie zmeny 

potenciálov boli na povrchu otryskanom SD ako pri povrchu tryskanom PSD. 

V prostredí elektrolytu sa hodnota potenciálu dlhodobo výrazne nemení, 

pretože elektrolyt bráni vplyvu atmosféry a prístupu nežiaducich faktorov v nej 

pôsobiacich. 

 Časový priebeh elektródových potenciálov povrchu vzoriek otryskaných 

sekaným drôtom (SD) a pozinkovaným sekaným drôtom (PSD) exponovaných v 

interiéri a v exteriéri sú na obr.4. 

Okamžité hodnoty namerané hneď po tryskaní sú pre SD -0,521 V a pre PSD-

1,039 V. Následne je možné pozorovať pokles hodnôt na oboch typoch vzoriek a to 

následkom interakcie povrchu kovu s jeho okolím. Vplyv prostredia atmosféry je 

jasne viditeľný ako u SD, tak aj u PSD, kde krivka potenciálov vzoriek exponovaných 

v exteriéri vykazuje vždy nižšie absolútne hodnoty oproti vzorkám ponechaným 

v interiéri. 
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Aktivita po tryskaní pozinkovaným SD
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Obr. 4 Vplyv interiéru a exteriéru na aktivitu vzorky tryskanej SD, PSD. 

 
Pri pozorovaní kriviek interiér-exteriér v grafe SD je veľmi zaujímavé sledovať 

takmer identické krivky. Namerané hodnoty potenciálov v určených časových 

intervaloch sú s rozdielom len niekoľko stotín voltu (0,048 V) voči hodnotám vzoriek 

ponechaných v interiéri. Pri hodnotení PSD, hodnoty vzoriek exponovaných 

v exteriéri navonok vykazujú výraznejší pokles oproti vzorkám ponechaným 

v interiéri, avšak vplyv vlhkej atmosféry na povrch zapríčiňuje pokles hodnôt 

potenciálu priemerne o 0,012 V oproti vzorkám v interiéri. Vplyv vonkajšej atmosféry 

výraznejšie znižuje aktivitu povrchu vzoriek tryskaných oboma typmi TP. Z výsledkov 

meraní ďalej vyplýva, že celkový pokles aktivity povrchu vzoriek otryskaných SD je 

o cca dve desatiny (0,18) V. Povrch vzoriek otryskaných PSD je veľmi nepatrný, len 

0,015 V. Väčší pokles aktivity teda vykazujú vzorky tryskané SD. Ďalej bola 

hodnotená plošná distribúcia potenciálov na povrchu vzoriek okamžite po tryskaní 

a po ich expozícii 24 hodín v exteriéri pod prístreškom. Na obr. 5 je uvedená 

distribúcia potenciálov po tryskaní so SD a na obr. 6 po tryskaní s PSD. Podľa 
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pozorovania vytvorených gradientových potenciálových máp môžeme rovnako 

sledovať pokles aktivity povrchu vzoriek otryskaných SD aj PSD. Táto metóda 

potvrdila, že pri tryskaní dochádza k náhodnému dopadu zŕn a teda aj náhodnému 

oteru a naneseniu Zn vrstiev, čo odpovedá nameraným hodnotám potenciálu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Obr. 5 Plošná distribúcia elektródových potenciálov po tryskaní SD a) okamžite po 
tryskaní, b) po 24 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Plošná distribúcia elektródových potenciálov po tryskaní SD a) okamžite po 
tryskaní, b) po 24 hod. 

Záver 

Na základe realizovaného súboru experimentov je možné vysloviť nasledujúce 

závery: 

• Zvolený metodický postup pre stanovenie aktivity oceľového povrchu po tryskaní 

bol vhodný. Počiatočná hodnota elektródového potenciálu pri meraní pod 

elektrolytom – 3% NaCl bola po otryskaní pozinkovaným sekaným drôtom vyššia o 

hodnotu 0,524 V. Vyššiu absolútnu hodnotu dosahoval aj ustálený elektródový 

potenciál. 
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• Pri porovnaní aktivity povrchu meranej v stanovených časových intervaloch pri 

expozícii vzoriek v interiéri a exteriéri je možné konštatovať, že aktivita vzoriek 

exponovaných v interiéri dosahovala miernejší pokles ako u vzoriek v exteriéri. 

Pokles hodnôt elektródových potenciálov povrchu otryskaného pozinkovaným 

sekaným drôtom bol nepatrný. Rýchlejšia strata aktivity bola zaznamenaná pri 

hodnotení povrchu sekaným drôtom. Prítomnosť nanesených Zn vrstiev tryskaním 

na povrchu kovu zapríčinila podstatne nižší pokles aktivity povrchu, čím bola 

potvrdená dočasná ochrana materiálu. 

• Plošná distribúcia elektródových potenciálov je úmerná náhodnému dopadu 

tryskacích prostriedkov na povrch materiálu. Náhodnosť tvorby Zn vrstiev 

nanesených oterom pozinkovaného tryskacieho prostriedku potvrdil aj 

energiovodisperzný záznam povrchu po tryskaní. 

Na základe realizovaného súboru experimentov je možné konštatovať, že 

využitie technológie tryskania pre zabezpečenie dočasnej ochrany oceľových 

povrchov sa javí ako vhodný spôsob. Táto technológia pri použití pozinkovaného 

tryskacieho prostriedku zabezpečuje predúpravu povrchu, očistenie povrchu od 

koróznych splodín prípadne iných nečistôt a zároveň dočasne chráni povrch 

nanesenými zinkovými vrstvami pred vplyvom atmosférických faktorov.  

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového vedeckého projektu       

č. 1/2203/05. 
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ANALÝZA MIKROGEOMETRIE OTRYSKANÝCH POVRCHOV 
 

ANALYSIS OF MICRO-GEOMETRY OF BLASTED SURFACES  
 
Dagmar Draganovská 
Katedra technológií a materiálov, SjF TU Košice, Slovenská republika 

 
Summary 

Blasting is mechanical pre-treatment of surfaces by which is possible to 
prepare a new surface with a required finish. The quality evaluation of the 
blasting surface before consecutive coat has an important role at both 
function and protective coats, mainly in term of their durability. This 
contribution deals with the possibilities of the micro-geometry evaluation of 
the non-oriented surfaces by contact profilometer utilizing, the method of 
the median line system and the MOTIF method.  
Key words: micro geometry, roughness, surface, pre-treatment, blasting 

 
 
Úvod 

Účinný spôsob protikoróznej ochrany je vytvorenie ochranného povlaku na 

povrchu kovu, čím sa zabráni alebo účinne zníži prenikanie prostredia do kovu 

(1,2,3). Pri odstraňovaní nežiaducej vrstvy z povrchu kovov a k príprave povrchov 

pod povlaky sa ako vhodný spôsob predúpravy povrchu  dobre osvedčuje tryskanie, 

ktoré povrch nielen čistí, ale tiež zabezpečuje vhodnú mikrogeometriu povrchu, čím 

sa dosahuje zvýšenie priľnavosti povlaku k základu. 

Otryskávanie povrchu materiálu patrí medzi  mechanické predúpravy povrchu. 

Touto technológiou je možne očistenie povrchu od nečistôt ako aj dosiahnutie 

vhodnej  mikrogeometrie a  fyzikálnych  resp. fyzikálno – mechanických vlastnosti 

povrchu (4,5). Pri tryskaní otryskávací prostriedok, dopadajúci na povrch  kovového 

materiálu veľkou rýchlosťou, vyvoláva pri dopade v  povrchových vrstvách materiálu 

kvalitatívne zmeny, pričom vzniká charakteristická mikrogeometria. Mikrogeometria   

otryskávaného povrchu je daná  vlastnou  fyzikálnou  podstatou  procesu, pri ktorom 

dochádza k  plastickej  deformácií  povrchových  vrstiev a súčasne k  tvorbe nových 

povrchov odkrývaním okují a  nečistôt, alebo k lokálnemu úberu kovu vo forme 

mikrotriesok. Ktorý z  mechanizmov prevláda záleží na druhu tryskacieho  
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prostriedku, režime tryskania a na vlastnostiach povrchových vrstiev otryskávaného 

materiálu. 

Hodnotenie povrchov po tryskaní z hľadiska mikrogeometrie  

a) v systéme strednej čiary (STN EN ISO 4287)  

V súčasnosti sa pre hodnotenie drsnosti povrchu používa norma STN ISO 

4287. Drsnosť povrchu je charakterizovaná ako súhrn nerovností povrchu s relatívne 

malými vzdialenosťami, ktoré obvykle obsahujú nerovnosti vzniknuté následkom 

použitej metódy výroby a iných vplyvov.  

Táto norma vychádza z hodnotenia drsnosti povrchu vzhľadom k strednej 

čiare. Od tejto čiary sa určujú odchýlky profilu. Z odchýlok, stanovených od základnej 

čiary, sa vypočítajú charakteristiky drsnosti profilu (amplitúdové parametre, 

parametre rozstupu, hybridné parametre, krivky a im zodpovedajúce parametre). 

Obvykle je drsnosť povrchu charakterizovaná strednou aritmetickou odchýlkou 

profilu - Ra [µm] a touto veličinou sú popísané aj dosiahnuté hodnoty drsnosti pri 

rôznych spôsoboch úpravy povrchu. Táto veličina však nevystihuje všetky 

charakteristiky povrchu a jeho chovania sa za prevádzky. Dva povrchy, ktoré majú 

rovnakú hodnotu Ra, môžu byť úplne rozdielne vo svojom chovaní z hľadiska 

funkčnej spoľahlivosti. Práve preto by sa mali pre hodnotenie povrchu využívať aj 

ďalšie normalizované ako aj nenormalizované veličiny, ako sú napr.: Rz – najväčšia 

dĺžka profilu na základnej dĺžke,  Rz – najväčšia dĺžka profilu na základnej dĺžke, RLo 

– rozvinutá dĺžka profilu, RPPi  - počet vrcholkov profilu a iné. 

b) v systéme  MOTIF (STN EN ISO 12 085) 

Systém hodnotenia drsnosti povrchu označovaný pojmom MOTIF je uvedený 

v norme ISO 12 085. Jednou zo základných myšlienok profilovej analýzy je to, že 

jednotlivé časti profilu môžeme pri exaktne formulovaných podmienkach vynechať. 

Systém MOTIF nevyužíva strednú čiaru, využíva len základný (primárny) profil.  

Motív je časť primárneho profilu medzi najvyššími bodmi dvoch lokálnych 

vrcholov profilu, ktoré nie sú nutne susedné.  

Pre hodnotenie vlnitosti povrchu sa tu vychádza z tzv. hornej obálky 

základného profilu, tvorenej lomenou čiarou, ktorá vznikne ako korigovaná spojnica 

vrcholov jednotlivých MOTIFOV drsnosti. 
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Experimentálne práce a ich vyhodnotenie 

Pre experimentálne práce boli použité skúšobné vzorky za studena 

valcovaného oceľového plechu  akosti 11 373 hrúbky 2 mm.  

 Za účelom vyhodnotenia neorientovaných povrchov boli zvolené povrchy 

pripravené tryskaním rôznymi materiálmi tryskacích zŕn, a to guľatého tvaru (oceľový 

granulát) ako aj ostrohranného tvaru (oceľová drvina, korund, demetalizovaná 

oceliarenská troska). Pre optimalizáciu súboru veličín z hľadiska ich výstižnosti bol 

použitý aj povrch orientovaný, pripravený trieskovým obrábaním, u ktorého bola 

zaručená periodicita mikronerovností. Ako reprezentant bol vybraný hobľovaný 

povrch.  

 Všetky vzorky, použité pri meraní, boli otryskané tlakovým pneumatickým 

tryskacím zariadením firmy Škoda Plzeň nutným množstvom tryskacieho prostriedku 

(ďalej TP), aby plocha, na ktorej bolo uskutočnené meranie, vykazovala rovnomerné 

pokrytie (5). Boli použité tieto druhy TP v monodisperznom stave: 

- kovový TP:- oceľová drvina zrnitosti dz = 0,56 mm (ďalej OD),  

                     - oceľový granulát zrnitosti dz =  0,71mm (ďalej OG),           

- nekovové TP:  - korund zrnitosti dz = 0,71 mm (ďalej K), 

                           - demetalizovaná oceliarenská troska  zrnitosti dz = 0,9 mm (DOT). 

 Zrnitosť týchto TP bola volená s cieľom získania zrovnateľných povrchov z 

hľadiska drsnosti na základe predchádzajúcich riešených experimentálnych prác na 

Katedre technológií a materiálov, SjF TU Košice. Mikrogeometria otryskaného 

povrchu vzoriek bola hodnotená dotykovým profilometrom typu Surftest SJ - 301, fy 

Mitutoyo, Japonsko.  

 Na každej zo vzoriek otryskanej a hobľovanej bolo vykonaných 100 meraní, a 

to v systéme strednej čiary podľa STN ISO 4287 ako aj metódou MOTIF. 

V systéme strednej čiary boli vytypované a vyhodnocované normalizované 

veličiny : Ra – stredná aritmetická odchýlka profilu na základnej dĺžke, Rz – najväčšia 

dĺžka profilu na základnej dĺžke, Rt – celková výška profilu na vyhodnocovanej dĺžke, 

Rz – najväčšia dĺžka profilu na základnej dĺžke, ako aj nenormalizované veličiny RPc 

– priemerný počet vrcholkov na priemer, Rlo – rozvinutá dĺžka profilu. 

Metódou MOTIF boli vyhodnocované veličiny R – stredná hĺbka pre motív 

drsnosti, AR – stredný rozstup pre motív drsnosti, Rx – maximálna hĺbka 
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nepravidelnosti profilu. Aritmetické priemery veličín oboma spôsobmi hodnotenia sú 

uvedené v tab. 1,2. 

 
Tab.1 Aritmetické priemery veličín v systéme MOTIF. 

Vzorka otryskaná tryskacím prostriedkom:  Merané 
veličiny OD K DOT OG 

Hobľovaný 
povrch 

R [µm] 32,9882 35,7634 31,2032 27,576 39,6138 
AR [µm] 245,427 258,706 266,893 310,518 311,487 

 
Aritmet. 
priemer Rx [µm] 77,7008 87,1426 77,897 62,9425 63,0568 

 

Tab.2 Aritmetické priemery veličín v systéme strednej čiary podľa STN ISO 4287. 

Vzorka otryskaná tryskacím prostriedkom:  Merané 
veličiny OD K DOT OG 

Hobľovaný 
povrch 

Ra[µm] 10,32 12,46 11,22 11,71 10,38 

Rz [µm] 69,31 80,85 70,49 62,1 56,82 

Rt [µm] 87,43 102,4 87,32 74,94 66,27 

RSm [µm] 306,29 357,3 390,89 535,71 341,96 

RPc[-/cm] 33,28 28,5 26,07 19,01 29,34 

 
 
 
 
 
 

Aritmet. 
priemer 

 
 
 Rlo [mm] 2,831 2,825 2,771 2,597 2,659 

α=Rz /Ra 6,72 6,49 6,28 5,29 5,47  
Prepočít. 
koeficient β =Rt /Ra 8,47 8,23 7,78 6,40 6,38 

 

Štatistická charakteristika – aritmetický priemer - bola použitá aj pre 

spracovanie  prepočítavacích koeficientov α, β, ktoré by vyjadrovali pomerové 

charakteristiky veličín Ra, Rz, Rt. Koeficienty vyjadrujú v podstate pomer medzi 

najväčšími výškami nerovnosti a strednou aritmetickou odchýlkou drsnosti Ra. 

Vzájomným  porovnaním vypočítaných hodnôt možno konštatovať, že povrchy 

otryskané ostrohranými TP vo všeobecnosti majú vyššie hodnoty α, β, ako povrch 

otryskaný granulátom a orientovaný (hobľovaný) povrch. Tento záver je v súlade 

s logickým predpokladom, že ostrohranné  TP spôsobujú ostré záseky z čoho 

vyplýva nepravidelnosť reliéfu povrchu, kým granulátom otryskaný povrch  je 

charakteristický rôzne sa prelínajúcimi guľovými vrchlíkmi, ktoré vznikajú ako 
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odtlačky po dopadnutých guľatých zrnách TP. U orientovaného pravidelného povrchu 

je táto skutočnosť prirodzená.  

Ak by sme za základ pre porovnanie použili u metódy MOTIF veličinu R  

a v systéme strednej čiary veličinu Ra ako najčastejšie používané veličiny oboch 

systémov, môžeme zhodnotiť, že z hľadiska relatívnych (pomocných) hodnôt 

u oboch systémov pre všetky vyhodnocované povrchy je výrazný rozdiel  

medzi neorientovanými povrchmi a orientovaným povrchom. 

Podľa systému strednej čiary hobľovaný povrch dosiahol hodnotu Ra na 

úrovni povrchu otryskaného drvinou a teda najnižšiu z vyhodnocovaných druhov 

povrchov. V systéme MOTIF hobľovaný povrch dosiahol výrazne najvyššiu hodnotu 

R zo všetkých povrchov. 

Uvedené sa dá vysvetliť tým, že pri meraní systémom MOTIF, ktorý je 

definovaný na základe periodicity profilu, dochádza k zanedbávaniu nerovností, ktoré 

sú charakteristické pre neorientované povrchy, čo v konečnom dôsledku spôsobuje, 

že veličiny získané meraním na nepravidelnom povrchu nie sú navzájom zrovnateľné 

s veličinami získanými na pravidelnom povrchu.  

Záver 
Hodnotenie charakterov neorientovaných a orientovaných povrchov 

profilometrickým spôsobom merania sa v súčasnosti realizuje prevažne podľa STN 

EN ISO 4287, ktorá vychádza zo systému strednej čiary, pričom táto umožňuje 

kvantifikovať amplitúdové parametre, parametre rozstupu, hybridné parametre 

a parametre profilu.  

Okrem uvedenej metódy sa objavujú aj prvé poznatky s využitím hodnotiacej 

metódy MOTIF, pričom nie sú známe žiadne údaje o vzájomnom porovnaní 

výsledkov získaných týmito dvoma metódami. 

Experimentálnym overením bolo zistené, že pre vyhodnocovanie nových 

kovových povrchov podľa STN EN ISO 4287 sú vhodné najmä veličiny Ra, Rz, RSm. 

O pravidelnosti charakteru povrchov dávajú obraz navrhnuté koeficienty α, β. 

Prepočítavací koeficient α vyjadruje pomer medzi veličinami Rz a Ra a koeficient β 

vyjadruje pomer medzi veličinami Rt a Ra . 

Povrchy s náhodnými ostrými zásekmi majú absolútne čísla u oboch týchto 

koeficientov vyššie ako povrchy pravidelné a najnižšie hodnoty vykazujú povrchy 

otryskané oceľovým granulátom. 
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Pri vyhodnocovaní systémom MOTIF ako vhodnej metódy pre 

charakterizovanie neorientovaných povrchov bolo zistené, že uvedená metóda 

nedáva dostatočne výstižný obraz o morfológii povrchu predovšetkým vo vertikálnom 

smere a teda nie je vhodná pre hodnotenie mikrogeometrie otryskaných povrchov.  

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového vedeckého projektu MŠ 

SR VEGA č.1/2203/05. 

 
Literatúra 
[1]  BAČOVÁ, V. - DRAGANOVSKÁ, D.: Analyses of the quality of blasting surface. 

In: Fiziko-chimičeskaja mechanika materialov. no. 1 (2004), p. 104-108. ISSN 

0430-6252. 

[2] KALENDOVÁ, A. – ČERNOŠEK, Z. – DANĚK, O.: Výzkum fyzikálne – 

mechanických vlastností pigmentu a plniv v antikorózních nátěrech. Acta 

Mechanica Slovaca, Interantikor 2005, 3-A/2005, roč.9, TU Košice, s.105 - 111, 

ISSN 1335-2393.  

[3]  KALENDA, P. – VESELÝ, D. – ŠŤÁVA, V. – ERBEN, M.: Komplexy metalocenu 

pro oxidačně zasychající organické povlaky. Acta Mechanica Slovaca, 

Povrchové inžinierstvo 2006, 4-A/2006, roč.10, TU Košice, s.113 - 119, ISSN 

1335-2393.  

[4] HAGAROVÁ, M.: Study of corrosion properties of TiN coatings in a sulphate 

enviroment. In: Metalurgija 4/2005, vol.44, s. 291-294, ISSN 0543-5846. 

[5] DRAGANOVSKÁ, D.: Analýza procesu tvorby a vlastností nových povrchov, 

získaných technológiou tryskania. Dizertačná práca. TU Košice, 2005. 

 
 



 423

OPTIMALIZÁCIA POVRCHOVÝCH ÚPRAV PRE KOĽAJOVÉ VOZIDLÁ 
 

SURFACE TREATMENT OPTIMIZATION FOR RAIL VEHICLES  
 
Anna Guzanová, Janette Brezinová 
Katedra technológií a materiálov SjF, Technická univerzita Košice, Slovenská 
republika 
 

Summary 
The paper deals with complex evaluation of several types of coating 
systems. Protective and useful properties of each coating system were 
determined according to their behaviour in static and dynamic loading 
conditions. These conditions were simulated by set of six tests. Each 
test was carried out before and after test sample exposition in 
condensing chamber. Corrosion test was carried out in conditions, 
which simulate industry atmosphere. Suitability order determination of 
coatings and coating systems was carried out with help of statistic 
optimisation method. 
Key words: organic coatings, coating testing, optimisation analysis 

 
 
Úvod 

Aplikácia organických náterových hmôt je jednou z najrozšírenejších metód 

bariérovej ochrany kovových výrobkov. Detailnou analýzou jednotlivých zložiek 

organických náterových hmôt sa zaoberajú špičkové chemicko-technologické ústavy. 

Tie skúmajú vplyv rôznych druhov a koncentrácií pigmentov, pojív, matríc, plnív 

a inhibítorov na ochrannú účinnosť proti korózii [1, 2]. V praxi sa však stretávame 

s otázkou, ako vybrať zo širokej ponuky náterov pre daný účel vhodný náterový 

systém na konkrétnu aplikáciu. Detailná chemická analýza ponúkaného sortimentu 

náterových hmôt v praxi však často nie je dostupná. Jednotlivé ponúkané náterové 

systémy preto musia byť podrobené komplexu skúšok, ktoré budú simulovať 

podmienky reálnej exploatácie povlakovaného dielca. Zaujíma nás teda, ktorý zo 

skúšaných náterových systémov bude vykazovať optimálne vlastnosti v čo 

najväčšom počte prevádzkových kritérií, predstavovaných jednotlivými skúškami. 

Podobne bol riešený problém výberu vhodného náterového systému pre aplikáciu na 

veľkoplošné oceľové dielce s využitím v koľajovej doprave. Z ponúkaného množstva 
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náterových systémov bola vytypovaná skupina šiestich náterových systémov. Úlohou 

bolo stanoviť kritériá – vytypovať okruh vhodných skúšok, ktoré by objektívne 

zhodnotili náterový systém vo vzťahu k jeho budúcej exploatácii. Predpokladom na 

stanovenie vhodnej kombinácie skúšok je poznať druh zaťaženia, ktorému bude 

náterový systém v prevádzke vystavený. Príspevok sa zaoberá hodnotením 

ochrannej účinnosti vytypovaných náterových systémov určených pre povrchovú 

úpravu koľajových vozidiel. 

Metodika experimentálnych prác 

Po analýze predpokladanej prevádzkovej záťaže boli vytypované nasledovné skúšky, 

simulujúce správanie sa náterového systému pri statickom, dynamickom a koróznom 

zaťažení priemyselnou atmosférou: 

• ohybová skúška na valcovom tŕni STN ISO 1519 (simuluje pomalé ohybové 

zaťaženie jednoosým ťahom), 

• skúška hĺbením podľa Erichsena STN 67 3081 (simuluje pomalé ohybové 

zaťaženie dvojosým ťahom), 

• stanovenie odolnosti náteru pri údere STN 67 3082 (simuluje dynamické 

zaťaženie dvojosým ťahom) 

• odtrhová skúška priľnavosti STN EN ISO 4624 (simuluje odtrh povlaku pod uhlom 

90°) 

• mriežková skúška priľnavosti STN ISO 2409 (simuluje odtrh povlaku pod uhlom 

180°) a 

• skúška oxidom siričitým s kondenzáciou vlhkosti STN EN ISO 6988 (simuluje 

účinky priemyselnej atmosféry). 

Na základe požiadavky odberateľa boli vytypované nasledovné náterové systémy [3, 

4]: 1. weco-POX-2K-3012 + weco-FAN-Einschichtlack, RAL 8012  

3. Hempadur Mastic 45880/11480 + HEMUCKRYL ENAMEL 58030, RAL 9005 

4. Hempadur Fast Dry 15560/12170 + HEMUCKRYL ENAMEL 58030, RAL 8012 

5. Hempadur 15300/50890 + HEMUCKRYL ENAMEL 58030, RAL 9005 

6. Hemudur 18500/51320 + HEMUTHANE ENAMEL 58510/57200 

• weco-POX-2K-3012 – vysokoakostná dvojzložková epoxidová základná náterová 

látka na železné a neželezné podklady pre zariadenia, stroje a vozidlá. Pre 

vonkajšie použitie je vhodná len v kombinácii s vrchným emailom (weco-FAN), 

inak dochádza ku kriedovateniu, typickému pre epoxidovú živicu. 
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• Weco–FAN–Einschichtlack – vodouriediteľná jednovrstvová náterová látka 

s dobrou ochranou proti korózii a dobrou priľnavosťou na oceli. Určená je pre 

všetky železné a oceľové konštrukcie, napr. pri výrobe koľajových vozidiel. 

• Hempadur Mastic 45880/11480 – dvojzložková, polyamidovým aduktom 

vytvrdzovaná, vysokosušinová, vysoko nanášavá epoxidová náterová látka. 

Používa sa ako samozákladový náterový systém, alebo ako medzivrstva, prípadne 

vrchný náter v epoxidových systémoch pre stredne až silno korózne agresívne 

prostredie a tam, kde sa vyžaduje vysoký obsah sušiny.  

• HEMUCKRYL ENAMEL 58030 – je vodouriediteľná náterová látka na báze 

akrylátovej disperzie. Po zaschnutí tvorí nežltnúci lesklý náter s nízkym záchytom 

nečistôt, dobrou odolnosťou proti poveternostným podmienkam a s vysokou 

stálosťou lesku. Používa sa ako vrchný náter vo vodouriediteľných náterových 

systémoch na vnútorné a vonkajšie aplikácie v mierne až stredne agresívnom 

koróznom prostredí. 

• Hempadur Fast Dry 15560 – je dvojzložková polyaminovým aduktom tvrdená 

epoxidová náterová látka s veľmi krátkou dobou zasychania. Obsahuje zinkfosfát. 

Používa sa ako rýchloschnúci základný náter alebo medzináter. 

• Hempadur 15300 – je dvojzložková epoxidová základná náterová látka 

obsahujúca zinkfosfát ako antikorózny pigment. Používa sa ako základná alebo 

podkladová náterová látka v systémoch na kontajnery. 

• Hemudur 18500 – je vodouriediteľná dvojzložková polyamínom tvrdená 

epoxidová základná náterová látka obsahujúca zikfosfát ako antikorózny pigment. 

Používa sa ako viacúčelová základná náterová látka na oceľ v mierne až stredne 

korózne agresívnom prostredí. 

• HEMUTHANE ENAMEL 58510 – je vodouriediteľný polyuretánový email 

s výborným leskom a farebnou stálosťou. Používa sa ako vrchný náter s dlhou 

životnosťou vo vodouriediteľných epoxidových systémoch v mierne až silne 

korózne agresívnom prostredí.  

Vytypované náterové systémy boli aplikované na oceľový substrát 

(S235JRG2) - plech hrúbky 0,2mm a rozmerov 50x100mm pre ohybovú skúšku na 

valcovom tŕni a 65x160mm pre stanovenie odolnosti náteru hĺbením v Erichsenovom 

prístroji a pre stanovenie odolnosti náteru pri údere. Okrem toho boli z rovnakého 

materiálu hrúbky 3mm vyrobené kruhové vzorky Ø50mm na hodnotenie adhézie 
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odtrhovou a mriežkovou skúškou. Predúprava plochých vzoriek pred povlakovaním 

spočívala len v odmastení, kruhové vzorky boli predupravené tryskaním oceľovou 

drvinou GL 40 s rýchlosťou dopadu vp = 78,1 m.s-1. Uvedené druhy skúšobných 

vzoriek boli zároveň použité na hodnotenie ochrannej účinnosti náterov 

v kondenzačnej komore podľa STN 03 8130. 

Výsledky experimentov a diskusia 

Pred realizáciou experimentov boli stanovené hrúbky nanesených náterových 

systémov, tab.1. Mechanické vlastnosti povlaku sa s rastúcou hrúbkou zhoršujú, 

vzrastá však ich odolnosť proti pôsobeniu agresívnych činidiel a vplyvu atmosféry. 

Hrúbky nanesených systémov sa pohybovali od 114 do 164 µm. 

 
Tab.1 Hrúbky povlakov jednotlivých náterových systémov. 

                                               Hrúbka povlakov [µm] 
systém ploché vzorky kotúčiky 

1 164 135 
3 159 138 
4 125 163 
5 149 150 
6 128 114 

   
• Ochranná účinnosť použitých náterových systémov bola hodnotená na 

základe tvorby osmotických pľuzgierov, ktorých charakter, početnosť a frekvencia 

bola hodnotená v zmysle ISO 4628-1. Na základe výsledkov hodnotenia po 28. 

dňoch expozície v prostredí s prítomnosťou SO2, bolo stanovené poradie 

ochrannej účinnosti skúmaných povlakov nasledovne. Najvyššiu ochrannú 

účinnosť mali náterové systémy zhotovené na povrchu predupravenom tryskaním. 

Korózne napadnutie sa vyskytlo len u náterového systému č.1. V prípade 

nanesenia náterových systémov na vzorky s hladkým valcovaným povrchom, ktorý 

bol len odmastený sa vyskytli čiastkové korózne napadnutia vo forme osmotických 

pľuzgierov. V prípade náterového systému č.6 došlo k plošnému odlúpnutiu 

povlaku od základného materiálu. Z uvedeného dôvodu mechanické vlastnosti 

náterového systému č.6 neboli po expozícii v prostredí s prítomnosťou SO2 

hodnotené. 

 



 427

• V tab.2 sú uvedené výsledky ohybovej skúšky. Z nich vyplýva, že najvyššiu 

odolnosť proti ohybu pred expozíciou v koróznom prostredí má systém č. 4, 5, 1 

a 6, nižšiu systém č.3. Po koróznom namáhaní došlo do určitej miery k strate 

elasticity – skrehnutiu systémov. Najlepšiu odolnosť voči ohybu vykázal náterový 

systém č. 1 a 5, nižšiu č.3. Náterový systém č. 4 nevyhovel ani pri priemere tŕňa Ø 

32 mm. 

 
Tab.2 Hodnotenie náterových systémov ohybovou skúškou na valcovom tŕni. 

Ohybová skúška náterových hmôt  STN ISO 1519 
systém pred koróznou skúškou po koróznej skúške 

1 vyhovuje pre Ø >= 5mm vyhovuje pre Ø >= 8mm 
3 vyhovuje pre Ø >= 16mm vyhovuje pre Ø >= 12mm 
4 vyhovuje pre Ø >= 4mm nevyhovuje ani pre Ø = 32mm 
5 vyhovuje pre Ø >= 4mm vyhovuje pre Ø >= 8mm 
6 vyhovuje pre Ø >= 6mm nebolo hodnotené 

 
• Vyhodnotenie povlakov z náterových systémov pri skúške hĺbením je uvedené 

v tab.3. Najvyššiu odolnosť voči hĺbeniu pred expozíciou v koróznom prostredí má 

náterový systém č.6 a 1, nižšiu č.4 a 5 a najnižšiu č.3. Po expozícii v koróznom 

prostredí má najvyššiu odolnosť voči hĺbeniu náterový systém č.1, nižšiu 

č.5, najnižšiu č.3 a 4. Náterový systém č.6 nebol po expozícii hodnotený. Praskanie 

náteru v tvare sieťoviny indikuje dobrú priľnavosť systému k substrátu, lúčovité trhliny 

naznačujú horšiu priľnavosť systému. 

 
Tab.3 Hodnotenie náterových systémov hĺbením podľa Erichsena. 

 Skúška hĺbením podľa Erichsena  STN 67 3081 
 pred expozíciou v kondenzačnej komore 

systém hĺbka vtlačku poznámka 
1 3,00 mm praskanie náteru v tvare sieťoviny 
3 2,01 mm praskanie náteru v tvare sieťoviny 
4 2,58 mm praskanie náteru v tvare sieťoviny 
5 2,53 mm praskanie náteru v tvare sieťoviny 
6 3,93 mm drobné trhliny po obvode vtlačku 
 po expozícii v kondenzačnej komore 

systém hĺbka vtlačku poznámka 
1 3,4 mm praskanie náteru v tvare sieťoviny 
3 1,76 mm lúčovité trhliny 
4 1,11 mm lúčovité trhliny 
5 2,6 mm trhliny náteru po obvode vtlačku 
6  nebolo hodnotené 
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• Vyhodnotenie odolnosti náterových systémov voči úderu pred a po expozícii v 

koróznom prostredí je uvedená v tab.4. Najvyššiu odolnosť proti úderu na náter 

pred expozíciou  má náterový systém č.4, nižšiu systém č. 1 a 5 a najnižšiu č.6 

a 3. Po expozícii všetky náterové systémy skrehli, ich odolnosť voči úderu sa 

znížila. Najvyššia odolnosť bola u náterového systému č.1, nižšia u systému č.5 

a najnižšia u č.3 a 4. 

 
Tab. 4 Hodnotenie náterových systémov úderom pri izbovej teplote. 

Skúška úderom STN 67 3082 
pred koróznou skúškou po korózej skúške 

systém cm systém cm 
1 60 1 35 
3 15 3 8 
4 100 4 5 
5 55 5 15 
6 20 6 nehodnotilo sa 

N = vzorka nevyhovela dopadu závažia ani z výšky 1 cm 
hmotnosť závažia 500g 
 
• Vyhodnotenie adhézie náterových systémov k základnému materiálu 

odtrhovou skúškou pred a po expozícii v koróznom prostredí je uvedené v tab.5, 

charakter lomových plôch uvádza tab.6.  

 
Tab. 5 Hodnoty adhézie náterových systémov odtrhovou skúškou. 

Odtrhová skúška STN EN ISO 4624 
pred koróznou skúškou po koróznej skúške 

systém P [MPa] systém P [MPa] 
1 4,93 1 2,27 
3 9,43 3 6,2 
4 3,98 4 3,77 
5 8,94 5 6,63 
6 7,65 6 3,65 

 
Najvyššiu hodnotu priľnavosti preukázal pred expozíciou náterový systém č.3, nižšiu 

č.5 a 6, a najnižšiu systém č.1 a 4. Po expozícii vykazoval najvyššiu hodnotu 

priľnavosti systém č.5 a 3, nižšiu č.4 a 6, a najnižšiu č.1.  

Z hodnotenia lomových plôch pri odtrhovej skúške, tab.6, vyplýva, že vzorky pred 

expozíciou v koróznom prostredí vykazovali kohézne lomy vo vrchnom a základnom 
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nátere. Po expozícii prevládali adhézne lomy medzi základným náterom 

a substrátom, ako aj medzi základným a vrchným náterom.  

 
Tab. 6 Charakter lomovej plochy pri odtrhovej skúške. 

  Odtrhová skúška 
  pred koróznou skúškou  

systém charakteristika 
1 98% KL vo VN, 1% AL medzi VN a L, 1% KL v ZN 
3 85% KL vo VN, 15% AL medzi ZN a VN 
4 60% KL v ZN, 37% AL medzi ZN a VN, 3% AL medzi VN a L 
5 75% KL vo VN, 25% KL v ZN 
6 50% KL v ZN, 50% AL medzi L a VN 
  po koróznej skúške 

systém charakteristika 
1 45% AL medzi ZM a ZN, 45% KL v ZN, 10% KL vo VN 
3 97% AL medzi ZN a VN, 3% KL vo VN 
4 70% KL vo VN, 30% KL v ZN 
5 90% AL medzi ZN a VN, 10% AL medzi ZN a ZM, 7% KL vo VN 
6 70% AL medzi ZM a ZN, 25% KL v ZN, 5% AL medzi VN a L 

Legenda: ZM - základný materiál L – lepidlo, P - protikus 
 ZN - základný náter AL - adhézny lom 
 VN - vrchný náter KL - kohézny lom 
 
• Výsledky mriežkovej skúšky podľa STN ISO 2409 pred aj po expozícii 

v kondenzačnej komore vykázali stupeň 0 podľa klasifikácie skúšobných 

výsledkov. 

Na základe súboru realizovaných experimentov bolo zostavené poradie vhodnosti 

jednotlivých náterových systémov pre konkrétny typ namáhania, tab.7. 

 
Tab. 7 Prehľad výsledkov jednotlivých vlastností náterových systémov. 

Poradie vlastností 
Hodnotené vlastnosti 

Expozícia 
v koróznom 
prostredí 1 2 3 4 5 

Ochranná účinnosť po 3 4 5 6 1 
pred 4 5 1 6 3 Ohybová skúška po 5 1 3   
pred  6 1 4 5 3 Erichsenová skúška po 1 5 3 4  
pred 4 1 5 6 3 Skúška úderom po 1 5 3 4  
pred 3 5 6 1 4 Priľnavosť odtrhovou skúškou po 5 3 4 6 1 
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Záver 

V prevádzkových podmienkach sú koľajové vozidlá vystavené silne korózne 

agresívnemu namáhaniu v kombinácii s UV žiarením, zvýšenou resp. zníženou 

teplotou, vyššou relatívnou vlhkosťou, emisiám z priemyselných oblastí a pod. Preto 

je dôležité zvoliť vhodný náterový systém pre tieto náročné podmienky. Z výsledkov 

experimentálnych prác vyplýva, že najvyššiu ochrannú účinnosť v koróznom 

prostredí dosahovali s malým rozdielom všetky náterové systémy okrem systému č.1. 

Najvyššie hodnoty adhézie dosahovali náterové systémy č.3 - HEMPADUR MASTIC 

45880/11480 + HEMUCKRYL ENAMEL 58030 a č. 5 - HEMPADUR 15300/50890 + 

HEMUCKRYL ENAMEL 58030. Tu je potrebné zdôrazniť význam predúpravy 

povrchu pred povlakovaním. Ako najvhodnejšia sa javí práve technológia tryskania, 

ktorá významne ovplyvňuje hodnoty adhézie následne aplikovaných povlakov 

prostredníctvom mechanizmu zakotvenia. Túto technológiu predúpravy 

v prevádzkových podmienkach výrobca koľajových vozidiel aj realizuje. Pri 

mechanickom namáhaní náterových systémov ohybom a úderom najlepšie hodnoty 

boli dosiahnuté u systému č.4 - Hempadur Fast Dry 15560/12170 + HEMUCKRYL 

ENAMEL 58030. Pri skúške hĺbením vykázal najlepšie výsledky náterový systém č.6, 

ktorý ale nebol po expozícii v koróznom prostredí hodnotiteľný.  

Tieto čiastkové výsledky môžu spolu s ekonomickými a ekologickými kritériami 

slúžiť ako podklad pri rozhodovaní o výbere optimálneho náterového systému. 

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového vedeckého projektu MŠ SR 

VEGA č. 1/2203/05. 
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TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI   PLAZMOVO STRIEKANÝCH POVLAKOV 
 

TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF PLASMA ARC SPRAYING COATINGS 
 

Daniel Jankura, Viera Bačová 
Strojnícka fakulta, Technická univerzita Košice, Slovenská republika 
 

Summary 
The contribution contents research of results of structure and tribological 
properties of plasma sprayed ceramic coatings. Three types of powder 
were used on creation of ceramic coatings as follows: Al2O3; Al2O3 + 3 % 
TiO2 and Al2O3 + 13 % TiO2. The abrasive wear tests showed that coatings 
on Al2O3 base is more suitable under existing conditions than steel 
surface. Non-compactness in the structure of the layer degrades its 
properties and it is possible to divide it into cavities, pores, cracks and 
special type of massive particles. 
Key words: ceramic coatings, plasma sprayed, structure, abrasive wear 

 
 

Úvod  

Špecifické fyzikálne a chemické vlastnosti keramických materiálov predurčujú 

ich aplikáciu v oblastiach, kde sú tieto extrémne namáhané. Keramické materiály v 

porovnaní s klasickými konštrukčnými materiálmi majú určité prednosti v oblasti 

tepelného namáhania, korozivzdornosti, oteruvzdornosti a pod. Jednou z možných 

aplikácií keramických materiálov v technickej praxi je tvorba keramických povlakov 

na kovovom základe konštrukčných prvkov, ktoré týmto získavajú špecifické 

vlastnosti. 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. Základné 

zákonitosti tvorby plazmovo striekaných povlakov sú uvedené v prácach [1,2]. 

V uvedenom príspevku je predložená analýza stavby a štruktúry keramických 

plazmovo striekaných povlakov na báze Al2O3 a výskum odolnosti týchto povlakov 

v podmienkach abrazívneho opotrebenia.  
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Experimentálna časť 

Pre zisťovanie oteruvzdornosti keramických povlakov sa ako základný materiál 

a zároveň ako etalón použila oceľ 11 373. Použili sa skúšobné vzorky  v tvare 

kotúčikov priemeru ø = 20 mm a hrúbke 10 mm. Vzorky boli pred nanesením povlaku 

otryskané korundovou drvinou s rozmerom zrna 1,12 mm, dodávanou priamo 

výrobcom podľa STN 42 9823. Tryskanie bolo realizované na mechanickom 

tryskacom stroji Di - 2 [3]. Na čelnú plochu kotúčikov boli nastriekané keramické 

povlaky o nasledovnom zložení: 

1. Al2O3 -oxid hlinitý s Ttav = 2050 oC. Dáva husté a tvrdé vrstvy (HRV = 2000 - 

3000), odolné proti opotrebeniu pri nízkych teplotách. Vrstvy majú vynikajúce 

dielektrické vlastnosti. 

2. Al2O3 + 3 % TiO2  s Ttav = 2030 oC. Dáva veľmi husté a tvrdé vrstvy (HRV = 

2000 - 2500), odolné proti abrazívnym, koróznym, kavitačným a erozívnym účinkom 

a proti tepelným šokom. Vrstvy majú vysoký špecifický odpor a elektroizolačné 

vlastností. 

3. Al2O3 + 13 % TiO2  s Ttav = 2020 oC. Dáva veľmi husté a tvrdé vrstvy (HRV = 

2000-2500), odolné proti abrazívnym, koróznym, kavitačným a erozívnym účinkom a 

proti tepelným šokom. Vrstvy majú vysoký špecifický odpor a relatívne vysokú 

ťažnosť. 

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 bol 40 - 100 µm a vzdialenosť striekania 400 mm. 

Štúdium stavby žiarovo striekaných keramických povlakov bolo realizované na 

elektrónovom rastrovacom mikroskope TESLA BS-301. Skúmal sa ako povrch 

povlakov, tak aj lomové plochy. Vzorky boli pred elektrónovou mikroskópiou 

naparené tenkou vrstvou zlata na zariadení Jeol JFC – 1000. 

Skúšky oteruvzdornosti povlakov boli realizované na zariadení Di-1. Skúška je 

založená na princípe relatívneho pohybu skúšobných vzoriek, ktoré sa brodia vo 

voľne uloženom abrazive [4]. Ako abrazivo bol použitý tryskací prostriedok CEVA o 
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zrnitosti 1,2 mm. Rýchlosť vzorky  v abrazive bola 1,74 m.s-1 (n=123 ot.min-1), pri 

nábehovom uhle 75o a ponore vzorky v abrazive 60 mm. 

Hodnotenie odolnosti materiálov proti opotrebeniu abráziou bolo realizované 

veličinou hmotnostného opotrebenia Wh – rozdiel v hmotnosti vzoriek pred a po 

opotrebení: Hmotnostné úbytky zisťované vážením vzoriek na veľmi citlivých 

analytických váhach poľskej produkcie typu WA-31 s presnosťou merania 10-4 g. 

Dosiahnuté výsledky a ich diskusia 

Odolnosť keramických povlakov proti opotrebeniu je závislá na akosti 

vytvoreného povlaku, ktorá je charakterizovaná jeho celistvosťou, priľnavosťou 

vnútornými chybami a pod. Hoci skúmané keramické povlaky boli dvojakého druhu - 

povlaky z čistého Al2O3 a dopované s TiO2, pri ich štúdiu neboli zistené výrazne 

rozdiely ich vnútornej stavby. 

Reálna stavba povrchu povlaku z čistého Al2O3 je na obr.1. Povrch je 

charakterizovaný veľmi heterogénnou stavbou, pričom na povrchu sa vyskytuje veľké 

množstvo guličiek. Ich výskyt spôsobuje zaprášenie povrchu, čo negatívne 

ovplyvňuje adhézne vlastností vrstiev [4,5,6]. Obr.2 znázorňuje povrch povlaku Al2O3 

+ 3 % TiO2. Častice sú dobré roztečené a vytvárajú hladký povrch. Lokálne sa na 

povrchu vyskytovali málo deformované masívne častice s kryštalickou stavbou 

povrchu, ktoré môžeme vidieť v pravej časti obrázku. Hoci sme ich pozorovali 

vo všetkých prípadoch, ich výskyt bol vyšší u povlakoch dopovaných oxidom 

titaničitým. Vnútorné kruhové necelistvosti boli rozmerové veľmi heterogénne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr.1 Povrch povlaku Al2O3 Obr.2 Povrch povlaku Al2O3 + 3 % TiO2 
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Na obr. 3 vidíme reálnu stavbu keramickej vrstvy v reze, ktorá má typický 

sendvičový charakter. Vo vrstve sa nachádza pomerne málo necelistvosti typu dutín, 

pórov a pod. Na uvedenom obrázku môžeme tiež pozorovať výskyt vyššie 

spomínaných masívnych častíc. Povrch povlaku Al2O3 + 13 % TiO2 po skúške 

oteruvzdornosti je na obr.4. Vlastný mechanizmus opotrebenia sa realizuje 

postupným oddeľovaním mikroskopických a submikroskopických častíc, ktoré 

môžeme pozorovať na povrchu povlaku po opotrebení. Na povrchu opotrebených 

povlakov sa vyskytovali pomerne veľké kráterovité útvary, ktoré môžu byť stopami po 

uvoľnení guľovitých masívnych častíc. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výsledky skúšok oteruvzdornosti sú dokumentované v diagrame na obr.5. 

Priebeh hmotnostného opotrebenia Wh jednoznačne poukazuje na zvýšenie 

odolnosti keramických povlakov proti opotrebeniu vzhľadom k oceľovému povrchu. 

Povlaky na báze Al2O3 predstavovali zlepšenie oteruvzdorných vlastností v celom 

rozsahu sledovaného experimentu. Najmenšie hmotnostné opotrebenie je u povlakov 

Al2O3 + 13% TiO2. Oteruvzdornosť týchto povlakov sa výrazne zvýšila aj v porovnaní 

s povlakom z čistého Al2O3. Prísada 3% TiO2 predstavovala v tomto smere len málo 

výrazne zlepšenie oteruvzdornosti.  

 

Obr.3 Sendvičová stavba povlaku Obr.4 Povrch povlaku po opotrebení 
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ZÁVER 

Na základe zrealizovaných experimentov je možné prijať tieto závery : 

• keramický, dostatočne prehriaty prídavný materiál vytvára vcelku homogénnu a 

pomerne málo defektnú vrstvu. Necelistvostí v stavbe vrstvy môžeme rozdeliť na 

dutiny, póry, mapovité praskliny a masívne častice,  

• namerané hodnoty hmotnostného opotrebenia Wh ako sú uvedené na diagrame 

obr.5 dokumentujú, že keramické vrstvy na báze Al2O3 sú vhodné pre namáhanie 

oterom, kde vykazujú zvýšenú odolnosť proti opotrebeniu ako oceľové povrchy, 

•  najnižšie hodnoty hmotnostných úbytkov majú keramické vrstvy Al2O3 + 13%TiO2. 

Keramické vrstvy Al2O3 dopované 3% TiO2 majú hodnoty hmotnostných úbytkov 

len o málo lepšie ako čisté vrstvy Al2O3. Oteruvzdornosť keramických povlakov 

vzťahovaná k oceľovému etalónu je nižšia o 22 až 55% v závislosti na druhu 

keramického povlaku,  

• elektrónno-mikroskopické štúdium poukázalo na výskyt masívnych nedostatočne 

natavených častíc v stavbe keramických povlakov. Ich prítomnosť negatívne 

ovplyvňuje priebeh opotrebenia. Je preto nutné používať na striekanie kvalitné 

prídavné materiály, triedené z hľadiska veľkosti častíc a zbavené vlhkosti. 

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/2203/05 

 

 

 

Obr.5 Hmotnostné opotrebenie keramických povlakov a etalónu 
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INFLUENCE OF GEOMETRICAL AND TECHNOLOGICALS PARAMETERS 
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Summary 
The presented paper deal with new theoretical relations for surface 
roughness and with identification of turning tool geometry and cutting 
parameters from view of machined surface roughness maximum height of 
the profile. They are published the results, which have been achieved by 
optimalization of tool angle of cutting tool with linear cutting edge not 
parallel with the axis of the workpiece in this contribution. The gained 
results show that the investigated cutting tool enables to obtain the same 
values of surface profile characteristics of steels workpieces as a classical 
cutting tool at finishing with the significant increase of the feed per 
revolution. It directly influences on the length of the technological 
operation time that is several times shortened. 
Key words: cutting tool geometry, roughness of machined surface, 
theoretical profile of machined surface 

 
 
Úvod 

Obrobenú plochu, ktorá je nositeľkou hodnotených charakteristík drsnosti 

povrchu je možno na obrobku odvodiť z kinematických vzťahov v technologickej 

sústave. Z geometrického hľadiska je tvorená obalovou plochou výslednej trajektórie 

tvoriacej časti reznej hrany nástroja voči obrobku. V rámci riešenia uvedeného 

problému v teoretickej oblasti boli odvodené pre určenie hodnôt najväčšej výšky 

nerovnosti povrchu vzťahy (1), (3) a (6) [2]. 

Teoretické vzťahy pre určenie najväčšej výšky nerovnosti povrchu 

V odbornej literatúre, venujúcej sa závislosti hodnôt charakteristík 

mikropovrchu od geometrických parametrov objektov zúčastňujúcich sa rezania pri 

sústružení, sú pomerne často uvádzané teoretické vzťahy pre nástroj pracujúci bez 
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zaoblenia hrotu (obr. 1) a pre nástroj, ktorý pracuje iba polomerom zaoblenia hrotu rε 

(obr. 2). V príspevku uvádzame iba nami odvodené nové teoretické vzťahy. 

Nástroj režúci iba zaoblenou časťou reznej hrany (obr. 2), musí spĺňať 

podmienku, že rezania sa nesmie zúčastniť žiadna časť priamkovej reznej hrany. Z 

uvedeného vyplýva, že pre uvedený nástroj sa rezania môže zúčastniť ako krajný 

bod A – inak by tento vzťah neplatil z dôvodu nesplnenia geometrických podmienok. 
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Obr. 1   Sústružnícky nôž bez polomeru zaoblenia hrotu rε. 
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Obr. 2  Sústružnícky nôž režúci iba zaoblenou časťou rezne  hrany.  

Vzťah (1) je platný pre získanie teoretických hodnôt najväčšej výšky 

nerovnosti profilu pre nástroj bez zaoblenia hrotu rovnako ako aj pre nástroj so 

zaoblením hrotu nástroja, ktorý obrába aspoň časťou oboch priamkových rezných 

hrán. 
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Tento vzťah nie je možné použiť pre nástroj, ktorý vytvára obrobený povrch tak, že 

rezania sa zúčastňuje iba hrotom so zaoblením rε. Interval posuvov pre ktoré je 

možné použiť tento vzťah je určený rovnicou (2). 
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kde pre symboly platí: 

κrMAX - väčší z oboch uhlov nastavenia  

κrMIN - menší z oboch uhlov nastavenia 

Vzťah (3) je možné použiť pre získanie teoretických hodnôt najväčšej výšky 

nerovnosti profilu pre nástroj so zaoblením hrotu, pričom obrábania sa zúčastňuje 

hrot a iba jedna priamková časť hlavnej alebo vedľajšej reznej hrany. Tento prípad je 

schematicky znázornený na obr. 3.  
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Obr.  3  Sústružnícky nôž nástroj so zaoblením hrotu, pričom obrábania sa 
zúčastňuje hrot a iba jedna priamková časť reznej hrany  

V tomto prípade nesmie byť hĺbka rezu väčšia ako vzdialenosť medzi 

priamkou danou bodmi V1 a V2 od priamky danej bodmi B1 a B2 . 

( ) ( )( )( ) ( )( ) 01cot.sin..1cos.cot..2.cot1 2222 =−−−+−+−++ rMINrMINrMINrMINrMINrMIN cogrrfRzgrrRzg κκκκκκ εεεε

(3)

Tento vzťah predstavuje kvadratickú rovnicu, ktorú je možné zapísať v tvare: 

0.. 2 =++ CRzBRzA (4)

Riešením tejto rovnice sú dva kladné korene, ale hľadaným riešením je menší 

z nich [2]. Interval posuvov pre ktoré je možné použiť tento vzťah je určený rovnicou 

(5). 

Vzťah (6), dosiahnutý pri riešení  je presnejším vyjadrením doteraz známych 

vzťahov teoretickej hodnoty najväčšej výšky nerovnosti povrch pre nástroj ktorý 
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vytvára obrobený povrch iba jedinou lineárnou reznou hranou mimobežnou s osou 

obrobku schématicky uvedenom na obrázku 4. Autorom nie je známe, aby bol tento 

vzťah publikovaný inými autormi. 
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Obr. 4  Sústružnícky nôž lineárnou reznou hranou mimobežnou s osou obrobku  
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Ako je poukázané v literatúre [2] pri hodnotách sklonu lineárnej reznej hrany 

zhruba do 50° (v kladnom aj zápornom zmysle) je rozdiel medzi vzťahom (6) a 

doterajšími vzťahmi pre tento druh nástroja nepodstatný. Pri hodnotách sklonu reznej 

hrany nad spomenutý rozsah je tento rozdiel veľmi významný. 

Experimentálne overovanie 

Z hľadiska snáh o zvyšovanie výrobnosti obrábania sú v zásade prakticky 

použiteľné možné smery: 

• Zväčšovanie hĺbky úberu materiálu – tento spôsob ale v moderných 

výrobách, v ktorých sú polovýrobky vyrábané s rozmermi veľmi blízkymi 

definitívnym rozmerom po obrábaní, nie je možné použiť; 
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• Zväčšovanie rezných rýchlostí – tento spôsob je vhodné použiť len pre 

zvýšenie rezných rýchlosti v rámci optimálnych veľkostí, lebo pri práci s 

reznými rýchlosťami nad doporučené hodnoty spôsobuje nízku trvanlivosť 

nástroja a efektívnosť použitia nástrojov prudko klesá; 

• Zväčšovanie hodnôt posuvov – tento spôsob sa javí ako najhodnejší, ale 

zvyčajne spôsobuje aj prudké zhoršenie charakteristík hodnotiacich drsnosť 

povrchu 

Z toho dôvodu sa autori zaoberali vytvorením konštrukčných charakteristík 

reznej časti sústružníckeho noža, ktoré umožnia výrazné zväčšenie posuvu pri iba 

malom náraste, respektíve pri zachovaní požadovaných charakteristík drsnosti 

povrchu. 

Pre experimentálne overovanie popísané v rámci tohto príspevku boli zvolené 

dva nástroje: 

• nástroj s lineárnou reznou hranou mimobežnou s osou obrobku, navrhnutý 

a vyrobený na pôde FVT Technickej univerzity v Košiciach so sídlom 

v Prešove (schematicky uvedený na obr. 4); 

• nástroj tvorený reznou platničkou CNMG 120408-WM 4025 (obchodné 

označenie výrobcu „Wiper“) a držiakom  určený pre prácu so značne 

vysokými posuvmi, pri zachovaní veľmi vhodných hodnôt charakteristík 

drsnosti povrchu.  

Geometrické parametre nástroja s lineárnou reznou hranou použité v rámci 

popísaného experimentu boli γ o1 = 0°; γ o2 = 40°; λ s1 = 40°; λ s2 = 0°; α o1 = 20°; 

α o2 = 10°; bε 0,2 mm; rε = 0,5 mm. 

Nástroj CNMG 120408-WM 4025 je nástrojom so stieracou geometriou, s 

obchodným názvom Wiper. Podľa výrobcu [4] vhodný na zdvojnásobenie výrobnosti 

sústruženia (voľbou dvojnásobnej hodnoty posuvu za otáčku) pri zachovaní hodnôt 

charakteristík drsnosti povrchu, alebo je ním možné dosiahnuť dvojnásobne lepšie 

hodnoty charakteristík drsnosti povrchu pri zachovaní rezných parametrov.  

Oba experimentálne overované nástroje sú určené na prácu pri vyšších 

hodnotách posuvov. Pri tomto overovaní sa použila dvojica posuvov – 0,203 a 0,810 

mm. Väčší z týchto posuvov je už hraničný pre prácu nástroja s platničkou CNMG . 
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Tab. 1 Grafické závislosti najväčšej výšky nerovnosti profilu obrobeného povrchu 
a nosného podielu profilu povrchu (–– nástroj s lineárnou reznou hranou,- - -CNMG) 

f = 0,203mm f = 0,810 mm

f = 0,203mm f = 0,810 mm
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Pre nástroj s lineárnou reznou hranou je zasa zvolená väčšia hodnota posuvu 

zvyčajne spodnou hranicou pre jeho nasadenie. Na pôde Katedry výrobných 

technológií TU v Košiciach sa vykonávali experimenty nástrojom s lineárnou reznou 

hranou aj s hodnotami posuvov do 4,00 mm, ale nástroj CNMG už nemohol byť 

použitý pre takéto extrémne hodnoty. Rezné rýchlostí v rámci tohto experimentu boli 

použité v hodnotách 70, 84, 100, 120 a 145 m.min-1. 

Pre každú kombináciu rýchlostí a posuvov sa na základe nameraných hodnôt 

zostrojili grafické závislosti najväčšej výšky nerovnosti profilu obrobeného povrchu a 

nosného podielu profilu povrchu. Tieto grafické závislosti sú uvedené v tab. 1. 

Záver 

Je potrebné podotknúť, že analýzy skúmajúce vzťah medzi geometrickými 

parametrami spoločne s posuvom na drsnosť povrchu slúžia len pre základnú 

orientáciu. Pre skúmanie procesov v reálnej tvorbe povrchov nemajú veľký praktický 

význam, pretože úloha iných faktorov sprevádzajúcich proces rezania je veľmi 

významná. Ich prínosom je ponúknutie možností úprav geometrických charakteristík 

nástroja a voľby rezných parametrov, pomocou ktorých je možné dospieť k výrazným 

úsporám času rezania, alebo k výraznejšiemu zlepšeniu charakteristík hodnotiacich 

stav povrchu obrobených súčiastok. 

Predpoklady, ktoré sa pri zisťovaní teoretických závislostí Rz = f(f,κr,εr,λS) 

použili v rozpore s reálnymi podmienkami sú hlavne [2]: 

• materiál povrchovej vrstvy je nedeformovateľný 

• rezné hrany tvoria ideálne rovinné krivky, resp. priamky 

• obrobok a rezný klin vykazujú absolútnu tuhosť  

Na základe grafických závislosti z experimentov je možné konštatovať, že 

napriek tomu, že nástroj s lineárnou reznou hranou je určený pre prácu s posuvmi 

podstatne vyššími ako v experimetoch použitá menšia hodnota, bol v minimálne 

porovnateľný s priemyselne používaným nástrojom pre sústruženie povrchov s 

nízkymi hodnotami charakteristík drsnosti povrchu. 

Je evidentné že pri posuve 0,203 mm nástroj s konštrukciou podľa autorov 

tohto príspevku nevykazuje vždy vhodnejšie hodnoty Rz ako porovnávaný nástroj 

CNMG. Je to spôsobené tým, že nástroj s lineárnou reznou hranou má pri menších 
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hodnotách posuvov sklon k výraznejšiemu indukovaniu chvenia, lebo geometrickými 

parametrami reznej hrany je určený pre veľké hodnoty posuvov. Pri hodnote posuvu 

0,800 mm pracuje vo väčšine prípadov minimálne s dvojnásobne lepšími hodnotami 

Rz ako porovnávaný nástroj CNMG, ktorý je primárne určený pre výrobu povrchov 

s nízkymi hodnotami charakteristík hodnotiacich drsnosť povrchu, avšak tento nástroj 

je vhodný pre prácu s posuvmi až niekoľko milimetrov za otáčku. 

Pre nástroj s lineárnou reznou hranou boli následne vykonávané experimenty 

prostredníctvom ktorých sa dospelo k zlepšeniu vlastností obrobených povrchov z 

hľadiska charakteristík drsnosti povrchu pri snahe o zvyšovanie výrobnosti 

sústruženia vonkajších valcových povrchov. 

Príprava nástroja s lineárnou reznou hranou pre použitie v praktických 

výrobných podmienkach, v súčinnosti s prípravou odolnejších konštrukcií výrobných 

strojov [1] a aplikáciou vhodných rezných materiálov [3] by bola vhodná pre 

zabezpečenie podstatne vyššej produktivity a zvyšovanie konkurencieschopnosti 

našich priemyselných podnikov. 
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LONGTERM WOOD PROTECTION  BY PRODUCTS LANXESS MPP 
 

DLOUHODOBÁ OCHRANA DŘEVA PRODUKTY LANXESS MPP 
 

Summary 
The wood was used from the beginning of humanity. Man used the wood 
to his defence, hunting, firing, the construction of dwelling and the 
production of his tools. Nowadays man has many other materials at his 
disposal, nevertheless the wood is still used. It is popular for his 
accessability, plasticity, solidity, elasticity, good look and next useful 
properties. On the other hand the wood is a very sensitive organic 
material. It conteins about  40 – 60 % of cellulose, 15 – 40 % of lignin, 15 
– 20 % of hemicellulose and c. 2 – 8 % of wood sugars, starches, proteins, 
minerals and  other substances. All these components can be and are 
alsoinfested with insects, fungi and moulds. Therefore is necessary to 
protect this material from wood – destroying agents. The products named 
Preventols from Lanxess company fulfil these requierements in spite of EU 
restricting  legislation relating to biocidal products. EU directive 98/8/ES 
concerning the placing of biocidal products on the market became a model 
of new regulation 1906/2008/ES concerning Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH). 
Key words: insects, fungi, Preventol, Wood Protection 
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Ochrana dřeva
produkty firmy Lanxess MPP
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hemice lulózy 
(2 0 –3 0 %)

ano rg. lá tky 
(0 ,1 –0 ,5 %)

organické  
lá tky (1 –3 %)

lignin (2 0 –3 0 %)

ce luló za  
(4 0 –5 0 %)

Chemické složení dřeva

 
 
 
 

•Průmyslová ochrana dřeva
•Ošetření řeziva/kmenů
•Impregnace/napouštědla
•Dřevní kompozity

Ochrana dřeva
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Impregnace/napouštědla

Průmyslová ochrana dřeva Ošetření řeziva

Dřevní kompozity

Segmenty

 
 
 
 

Termiti Dřevokazný hmyz

Dřevozbarvující houby Dřevokazné houby

Škůdci
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Dřevozbarvující houby a plísně
(Stain Fungi and Moulds)

Nedegradují dřevo  (napadají čerstvé a  zabudované, stavební
dřevo)
Potrava: škroby a cukry
Vlhkost dřeva:  20% - 100%

 
 
 
 

Dřevokazné houby 
(Wood Destroying Fungi)

Degradace a destrukce dřeva
Vlhkost dřeva:   30% - 70%

• Hnědá hniloba  - Brown Rot Fungi
Rozklad celulózy, zůstává hnědý lignin
Typ dřeva:           Měkké dřevo
Typické druhy:  Coniophora p., Gloephyllum t., Poria p., 
Serpula l.

• Bílá hniloba - White Rot Fungi
Rozklad ligninu, zůstává bílá celulóza
Typ dřeva: Tvrdé dřevo
Typické druhy:  Coriolus v.

• Měkká hniloba – Soft Rot Fungi (půdní houby)  
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Dřevokazný hmyz 
(Wood Destroying Insects)

Degradace a destrukce dřeva

•Lyctus brunneus Typ dřeva:  tvrdé dřevo

•Anobium punctatum Typ dřeva:  tvrdé i měkké dřevo

•Hylotrupes bajulus Typ dřeva:  měkké dřevo

 
 
 
 

Třídy ohrožení dřeva

Třída Oblast použití

1 Dřevo v interiéru – pod střechou, trvale suché

2 Dřevo v interiéru – pod střechou, možné přechodné
navlhnutí

3 Dřevo vystavené vlivu povětrnosti, ale bez přímého a 
trvalého styku se zemí

4 Dřevo ve styku se zemí nebo se sladkou vodou

5 Dřevo ve styku s mořskou vodou
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Kritéria pro výběr vhodných 
prostředků

• Typ aplikace
• Způsob aplikace
• Vyluhovatelnost/stabilita produktu
• Poměr značení nebezpečnosti/účinnost 
• Poměr cena/účinnost

 
 
 
 

Preventol® A 4-S Dichlofluanid
Preventol® A 4-F Dichlofluanid

Preventol® A 5-S Tolylfluanid
Preventol® A 5-F Tolylfluanid

Preventol® MP 100 IPBC
Preventol® MP 150 IPBC
Preventol® MP 200 IPBC
Preventol® MP 250 IPBC
Preventol® MP 260 IPBC
Preventol® TP BCH 80046 IPBC

Proti dřevozbarvujícím houbám
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Preventol® A 8 Tebuconazole
Preventol® A 8-F Tebuconazole
Preventol® A 20 Combination

of two fungicides
Preventol® A 20 CT 30 conc.of A 20

Proti dřevokazným houbám

 
 
 
 

43mg/l100mg/l32 mg/lVodorozpustnost (20°C)
67°C

výševiskózní
kapalina103°CBod tání

Účinnost fungicidů na bázi triazolů (EN 113)
Toxická hodnota jako kg a.l./m3 dřeva

Azoly - Fyzikální vlastnosti

0,21 - 0,320,33 - 0,420,16 - 0,34Coriolus Versicolor
< 0,110,11 - 0,160,15 - 0,31Poria Placenta
< 0,110,39 - 0,50< 0,05Gloephyllum trabeum

0,11 - 0,210,27 - 0,38< 0,05Coniophora Puteana
Preventol A20PropiconazolTebuconazolTestovaná houba 
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B-2003 / 14

Zkušební metody – stanovení
účinnosti

ČSN EN 73 Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva. Postup odpařováním

ČSN EN 84 Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva. Postup vyluhováním

ČSN EN 113 Stanovení hranice účinnosti proti dřevokazným houbám

ČSN EN 152 Stanovení hranice účinnosti proti dřevozbarvujícím houbám 

ČSN EN 46 Zjišťování preventivní účinnosti proti Hylotrupes Bajulus

ČSN EN 330 Polní zkoušky (L-joint test) 

 
 
 
 

Polní zkoušky / L - Joint test dle EN 
330
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5  = Naprosté zničení
4 =  Nebezpečí úplného selhání a ztráta integrity (40% zdravé)
3 = Rozsáhlý rozklad (70% zdravé)
2 =  Malé zóny viditelného rozkladu (90% zdravé)
1 = Známky lehkého povrchového rozkladu
0 = Zdravé

Hodnocení hnilobného  rozkladu 
dle AWPA Standard E9

 
 
 
 

* dle AWPA Standard E9

5,03,7------Kontrolní vzorek
0,00,80,081,33PCP
0,00,00,0260,42
0,01,20,0080,13
0,32,10,0040,06Tebuconazol

Dorman, MS Hilo, HI(pcf)(kg/m3)

Hodnocení rozkladu*Retence

L-joint test (DVT)/MSU - výsledky po 7 letech

Preventol A8 (Tebuconazol)
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Preventol® TM* Imidacloprid
Preventol® TM - CE 25 Imidacloprid

Preventol® HS 75 Permethrin
Preventol® HS 75 - S 50  Permethrin

Preventol® TX* Thiacloprid
Preventol® TX - CT 50 Thiacloprid

Proti insektům a termitům

 
 
 
 

Směrnice o biocidních produktech 98/8/EC

4 hlavní skupiny – zahrnující 23 různých produktových typů (PT)

•Skupina 1:  Dezinfikanty a všeobecné biocidní produkty
•Skupina 2:  Konzervanty
•Skupina 3:  Pesticidy
•Skupina 4:  Ostatní biocidní přípravky

Prioritní seznamy pro vyhodnocení (List 1 a List 2)

•List 1 - uzávěrka do 28.března 2004
•PT 08 - Ochrana dřeva + PT 14

•List 2 - uzávěrka do 30.dubna 2006
•PT 18 – Insecticidy + PT 16/PT 19/ PT 21
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Rozhodnutí o a.l. - zahrnutí do Annex I 
(souhlas/odmítnutí)

Návrh 4th "Review Regulation" 

Předání podkladů (dossiers) - List 2 
(insekticidy)

Identifikované látky staženy z trhu

3rd "Review Regulation"

Předání podkladů (dossiers) - List 1 
(ochrana dřeva)

2nd "Review Regulation" - inventarizace 
stávajících a.l. 

Proces Identifikace/Notifikace

1st "Review Regulation"

Zapracování do národní legislativ

12111098765432120001998

Časový rámec BPD 98/8/EC

 
 
 
 

Děkuji za Vaši pozornost
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NOVEL AND FAST GROWING PERSTORP PRODUCTS FOR RESINS AND 
COATINGS 

 

NOVÉ A EXPANDUJÍCÍ VÝROBKY PERSTORP PRO PRYSKYŘICE A 
NÁTĚROVÉ HMOTY 

 
Mathias Glenstaal, Petr Blažek 

Nové a expandující výrobky 
firmy Perstorp pro pryskyřice a 
nátěrové hmoty

Konference o nátěrových hmotách

21-23. května 2007, Česká republika

Mathias Glennstål

 

Prezentace
Skupina Perstorp

Přehled našeho portfolia výrobků pro pryskyřice a nátěrové hmoty

Zaměření na:

Charmor® - rychle rostoucí skupina výrobků pro intumescentní ohnivzdorné povrchové
nátěry

Polyol PX - rychle rostoucí výrobek např. pro nízkonákladové alkydy

Robrac™ 650 – nový výrobek pro např. nízkonákladové kalafunové estery a alkydy

Boltorn® W3000 – zcela nový výrobek. Umožňuje disperzi vody v rozpouštědlových 
nátěrech.
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Perstorp
Skupina Perstorp

126 let zkušeností (1881-2007)
Mnoho jejích výrobků má ve světě přední pozici.
1700 zaměstnanců
Obrat v roce 2005 přibližně 0,7 miliard EUR.
Vlastníkem je PAI Partners, přední evropská soukromá majetková společnost.

Rozšíření ve světě

Výrobní závody v Evropě, Severní a Jižní Americe a Asii.
Obchodní zastoupení na většině trhů. 
V České republice a na Slovensku je naším zástupcem BlaVo Chemicals s.r.o.
Výzkum a vývoj soustředěn ve Švédsku, Finsku a v Indii. 

 

Pobočky Perstorp ve světe

 
 

Výrobky pro pryskyřice, nátěrové
hmoty a další aplikace

Suroviny pro pryskyřice (např. alkydy, nasycené polyestery, 
nenasycené polyestery, estery kyseliny akrylové, polyuretany)

Funkční přísady pro různé typy alkydů (intumescentní, 
vodou ředitelné, práškové, kationaktivní UV vytvrzované, 
vysokosušinové)

Další aplikace (např. pigmentové úpravy, sikativy, 
polyuretanové pěny/elastomery, PVC, syntetická maziva, osobní
péče, potraviny a krmiva)
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Vstupní suroviny pro pryskyřice
Polyoly pro různé pryskyřice
Dioly

neopentylglykol (Neo)
butyletylpropandiol (BEPD)
metylpropandiol (MPD)

Trioly
trimetylolpropan (TMP)
Glycerin – od poloviny 007

Tetroly
pentaerytritol (Penta)
ditrimetylolpropan (Di-TMP)

Hexoly
dipentaerytritol (Di-Penta)

 

Vstupní suroviny pro pryskyřice
Alkoxylované polyoly pro estery kyseliny 

akrylové
Polyol 3610

Alyl-étery pro nenasycené polyestery
Trimetylolpropan dialyl-éter (TMPDE)

Smíšené polyoly pro různé pryskyřice
Polyol PX 
Polyol TD

Polyesterové polyoly pro různé pryskyřice
Robrac™ 650

 
 

Vstupní suroviny pro pryskyřice
Polykarbonátové dioly pro polyuretanové disperze

Oxymer™ M112

Hydroxykyseliny pro polyuretanové disperze
Kyselina dimetylol propionová (Bis-MPA)
Kyselina dimetylol máselná (DMBA)

Dendritické polymery (Boltorn®) pro různé
pryskyřice
Boltorn® H20
Boltorn® H30
Boltorn® H40

Kyseliny
Kyselina 2-etylhexanová (2-EHA) – pro sikativy
Ftalanhydrid (PA) – pro různé pryskyřice
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Funkční přísady pro nátěrové hmoty 
Koalescentní činidla pro vodné polymerní disperze 

NX 795 – snižuje teplotu tvorby filmu
NX 800 – snižuje teplotu tvorby filmu – minimální zápach

Charmor® pro intumescentní ohnivzdorné nátěry 
Charmor® PM
Charmor® PT
Charmor® DP
Charmor® LP

Dendritické polymery (Boltorn®) 
Boltorn® U3000 – pro nátěry s vysokým obsahem sušiny
Boltorn® W3000 – umožňuje disperzi vody v rozpouštědlových 
nátěrech hydrofobní

řetězce
1 nm

hydrofilní
řetězce  

Funkční přísady pro nátěrové hmoty
Polyestery pro nízkoteplotní a matné práškové nátěrové hmoty

Curalite™ 2300

Reaktivní ředidlo pro kationaktivní nátěry 
vytvrzované UV

Trimetylolpropan oxetan (TMPO)

Na vzduchu schnoucí alkyd pro vysokosušinové nátěrové hmoty 
Diluter VOC300-A

O
OH

 
 

Charmor®

Použití
Charmor® se přidává do ochranných ohnivzdorných intumescentních 
nátěrů (rozpouštědlových i vodních) např. pro ocel.
Hlavní složka zlepšující izolační efekt.
Proces bobtnání začíná při 250 °C. Ocel ztrácí pevnost při cca 550 °C.

Vývoj trhu
Velmi rychle rostoucí aplikace na celém světě.
Požadavky na vyšší bezpečnost - např. letiště, haly, muzea, školy, 
nemocnice, hotely, výrobní závody, atd.
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Charmor®

Informace o výrobku
Rychle rostoucí část našeho portfolia.

Charmor® PM40 – pentaerytritol, <40 µm
Charmor® PM15 – pentaerytritol, <15 µm
Charmor® PT40 – směs pentaerytritol/dipentaerytritol, <40 µm
Charmor® PT15 – směs pentaerytritol/dipentaerytritol, <15 µm
Charmor® DP40 – dipentaerytritol, <40 µm
Charmor® DP15 – dipentaerytritol, <15 µm

Vysoká a stálá čistota.

Pečlivě kontrolovaná velikost částic.

Nový výrobek - Charmor® LP70 – směs polyolů (tekutá)

 

Složení nátěru

100,00100,00Celkem

9,09,0Voda

0,750,75Polyfosfát sodný, 10% vodný roztok 

1,31,3NX 795

25,025,0Mowilith DM 230

Část II, usazování

4,04,0Natrosol Hr 250, 2 % vodný roztok 

0,250,25Byk 080

22,022,0Exolit APP 422

7,57,5Melafine

0,70,7Aerosil 200

9,0--Charmor™ PM15

--9,0Charmor™ PM40

6,06,0Kronos 2063

0,30,3Disperbyk 190

14,214,2Voda

Část I, mletí

Charmor™ PM15Charmor™ PM40Materiály

 
 

Nárůst teploty jako funkce času 

červená – bez intumescentního nátěru 

modrá – intumescentní nátěr s Charmor® PM40

černá – intumescentní nátěr s Charmor® PM15
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Polyol PX
Informace o výrobku

Rychle rostoucí část našeho portfolia
Směs polyolů z procesu zpracování pentaerytritolu
Funkčnost ~ 2.7
Hydroxylové číslo ~ 830 mg KOH/g
Stálá kvalita 
K dispozici jako 100 % pevná látka nebo 70 % ve vodě
Nízkonákladový výrobek

Použití
Kvalitní směs rozvětvených polyolů pro nízkonákladové alkydy
a další pryskyřice pro aplikace, kde barva není nejdůležitějším 
kritériem. 

 

Robrac™ 650
Informace o výrobku

Nový výrobek v našem portfoliu
Polyesterový polyol
Funkčnost ~ 5 
Hydroxylové číslo ~ 650 mg KOH/g
K dispozici jako 100 % pevná látka nebo rozpuštěný v glycerinu
Nízkonákladový výrobek

Použití
Kvalitní rozvětvené polyesterové polyoly pro nízkonákladové alkydy
a kalafunové estery pro aplikace, kde barva není nejdůležitějším 
kritériem. 

 
 

Boltorn® W3000
Informace o výrobku

Zcela nový výrobek v našem portfoliu
Amfifilní přirozeně schnoucí pryskyřice
Molekulová hmotnost ~ 10 000 g/mol
Olejová délka 45 %
Hydroxylové číslo ~ 15 mg KOH/g
Číslo kyselosti max. 10 mg KOH/g
Viskozita ~ 2 Pas při 35 °C

Použití
Umožňuje disperzi vody v rozpouštědlových nátěrech, čímž přispívá k:

- splnění limitů těkavých organických látek (VOC)
- možnost snížit náklady

Smáčecí a disperzní přísady do tiskařských inkoustů.

hydrofobní
řetězce
1 nm

hydrofilní
řetězce
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Složení nátěru

100100100

1,081,08rozpouštědloLakový benzin Asol WSMíchejte 30 minut a poté upravte viskozitu: 

13,5114,83plnivoVoda

2,64přísadaBoltorn W3000 (30%)

1,32přísadaBoltorn W3000 (100%)
Dobře promíchejte a za stálého míchání
přidejte:

0,40,320,32
činidlo proti vzniku 

povrch. filmu Exkin-2

10,80,8dehydrátorNuodex Zr 12

0,290,230,23dehydrátorNuodex Co 10

105,445,44rozpouštědloLakový benzin Asol WS

01,581,58rozpouštědloSolvesso 150

38,528,328,3pojivoDlouhý olejový alkyd 70%Dobře promíchejte a přidejte:

4,822rozpouštědloLakový benzin Asol WS

5,355,35,3pojivoDlouhý olejový alkyd 70%Rozmělňujte 15 minut při max 40 °C a přidejte:

24,0723,723,7pigmentOxid titaničitý 2190

0,80,640,64dehydrátorNuodex Ca 10%

0,360,360,36smáčedloDisperbyk 108Dobře promíchejte a přidejte:

0,430,10,1plnivoBentonitový jíl Bentone SD-1

222rozpouštědloLakový benzin Asol WS

121212pojivoDlouhý olejový alkyd 70%

Ref.Nátěr BNátěr A

 

Vlastnosti nátěru

00,81,3Boltorn® W3000, %

15,4

334

54,3

16,7

Nátěr B

0

435

60,8

15

Ref.

55,2Obsah sušiny (%), 
105 oC, 3 hodin

333Vypočítaný VOC, g/l

16,8PVC

14,8Voda, %

Nátěr A

 
 

Charakteristika sušení
Beck-Koller, sušení na skleněných deskách při 23°C a rel. vlhkosti vzduchu 50%. Tloušťka filmu

(suchý)~25 µm.

32,520,5Nátěr B

8,532,50,5Ref.

4,53,52,51Nátěr A

Tvrdý
(hod)

Zcela suchý
(hod)

Nelepí
(hod)

Bez prachu
(hod)Výrobek
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Nárůst tvrdosti 

70

66

58

45

20

Nátěr B

79

64

55

38

15

Ref.

6628

6221

5615

448

242

Nátěr ADny

Königovo kyvadlo (sec.) – sušení na skleněných deskách při 23°C a rel. vlhkosti vzduchu
50%. Tloušťka filmu (suchý) ~ 50 µm.

 

Lesk, %

77

79

80

83

86

Nátěr A

20°

90

90

90

92

93

Nátěr A

60°

89

89

90

90

93

Ref.

73

75

74

76

85

Nátěr B

778828

788921

808915

82908

87932

Ref.Nátěr BDny

 
 

Odolnost vůči vodě a etanolu

4

4

4

Nátěr B

54Voda (6 hod)

44Etanol 48 % (30 min)

24Voda (24 hod)

Ref.Nátěr ASložka (čas)

Sušení na skleněných deskách, jeden týden, při 23°C a rel. vlhkosti 50 %. 
Tloušťka filmu (suchého) přibl. 50 µm.
Stupeň: 5 = žádné viditelné změny

4 = mírné změny lesku nebo sotva zřetelné známky 
3 = stopa nebo mírná stopa po rondelu 
2 = zřetelná stopa, ale struktura povrchu se nezměnila 
1 = zřetelná stopa, struktura povrchu se změnila nebo zcela zmizela 
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Technická dokumentace
www.perstorp.com

Produktové listy (PDS)
Bezpečnostní listy materiálu 
(MSDS)
Brožury
Publikace

Na vyžádání
Technické informační letáky
Analytické metody
Prezentace

 

Nakonec…

Perstorp má rozsáhlé a rozmanité portfolio výrobků pro aplikace pryskyřic 
a nátěrových hmot včetně:

výrobků s vysoce kvalitními vlastnostmi 
výrobků s dobrou kvalitou za nižší cenu

Průběžné zavádění nových výrobků. 

 

Děkuji za pozornost!
&

Vítejte u našeho stolu!
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SUPERSMÁCEDLA TRISILOXANOVÉHO TYPU - PH STABILNÍ" 
 

SUPER WETTING AGENTS BASED ON TRISILOXANES – pH STABLE 
 
Petr Jakes 
Momentive Performance Materials 

Nov 06 Page # 1
* Denotes trademark of GE

Silicone fluids for Coatings

Trisiloxanes superspreaders
Trisiloxanová supersmáčedla

 

Nov 06 Page # 2
* Denotes trademark of GE

Nonylphenol Ethoxylate 0.5
4

sec Alcohol Ethoxylate 0.5
2

Fluoroalcohol Ethoxylate 0.1   4
Silwet* L-7001 0.5

4

Relative
Surfactant Wt% Spread Area
Water NA

1

CoatOSil 77* Surfactant 0.1
172

Superspreading and Spread Ratios
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Trisiloxane Alkoxylate (TSA’s)

Lowest Surface Tension
(20-22 mN/m)
> Extraordinary wetting agents
> Provide unique superspreading
> O.1 –0.5 % use levels
> Excellent Flow, Leveling and 

Wetting

SiSi OO
SiSi

OO
SiSi

O

O

RO

m

n

SiSi OO
SiSi

OO
SiSi

O

O

RO

m

n

CoatOSil* L-77
and siblings

CoatOSil 7608
CoatOSil 7280
CoatOSil 7607
CoatOSil 1211  
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Nov 06 Page # 4
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HD
POLYESTER POLYETHYLENE

(surface energy) 33 mN/m 45 mN/m
Contact Angle

Water 73 82
SLS 36 30
Alcohol Ethoxylate (7 mol)             11 2
CaotOSil 77* Surfactant 0 1

0.1% Solutions

Wetting and Contact Angle

Surfactant
Solution

H2O

hydrophobic surface

Surfactant
Solution

H2O

hydrophobic surface
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Wetting and Contact Angle
50µL droplets on polystyrene surface

DI Water
(75°)

0.25 wt. % OPE-10 solution 
(31°)

0.1 wt. % CoatOSil* 7607 
solution (30°)

0.1 wt. % CoatOSil* 77 
solution (<5°)
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WB Coating with no surfactant WB Coating with CoatOSil* 1211

Model waterborne acrylic coating on 
PTFE 

Enhanced Wetting, Flow and Leveling
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Nov 06 Page # 7
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pH instability of Trisiloxane 
Alkoxylate

CoatOSil* 77 Stability by HPLC
0.5 wt. % aqueous solutions, 25 °C

0
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Time (hrs)
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pH 4
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pH 7
pH 9
pH 10

• TSA structures are very sensitive to 
hydrolysis outside of a narrow pH ( 6.5-7.5)

• Many coatings formulations are beyond 
that useful range

R = Polyalkyleneoxide

O
Si Si
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Trisiloxane Alkoxylate

Organosilicone Polymer Hexamethyldisiloxane
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Trisiloxane Alkoxylate

Organosilicone Polymer Hexamethyldisiloxane
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Fluorine free High Performance 
Additives:

New pH stable CoatOSil* Surfactants for       
Enhanced Flow, Leveling and Wetting in 

Coating Formulations
Alain Lejeune2, Alex Borovik1, George Policello1, Mark Leatherman1

Sophia Xia3, Suresh Rajaraman1 and Wenqing Peng3

1Momentive Performance Materials , Silicones
Tarrytown, NY

2Meyrin, Switzerland

3Global Research Center, Shanghai, China
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• Two new products :.
Y-15790: pH 6-11
Y-15791: pH 6-8

• Tested at 0.5% via HPLC in 
real time aging

• In real world formulations, 
we expect another pH unit

• IP protected

Y-15790 Hydrolytic Stability
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Y-15791 Hydrolytic Stability
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Introduction of pH stable Surfactants
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Surface tension vs.Concentration

Equilibrium surface tension approaches 
theoretical minimum for silicones

Y-15791 Surface Tension Prof
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Y-15790 Surface Tension Profile

0

20

40

60

80

1.
E-

07

1.
E-

06

1.
E-

05

1.
E-

04

1.
E-

03

1.
E-

02

1.
E-

01

1.
E+

00

1.
E+

01

1.
E+

02

Wt% Actives

Su
rf

ac
e 

Te
ns

io
n 

(m
N

/m
)

Y-15790
CS 77
CS 7607
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Relative Useful
Spread pH

Surfactant Wt% Steq CMC Area Range
Water NA 72 mN/m NA 1 0-14
Nonylphenol
Ethoxylate 0.5 ~35 mN/m ~10-2 4 NA
CoatOSil 77*
Surfactant 0.1 20.7 mN/m 5X10-3 172 6.5-7.5
Y-15790 new 0.1 23.5 mN/m 2X10-3 30 6-11
Y-15791 new 0.1 21.0 mN/m 2X10-3 110 6-8

Key Properties
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Printing Inks Application

Material Loading Aspect Gloss (60 Deg) 
LDPE

Gloss (60 Deg) 
HDPE

Gloss (60 Deg) 
PP

None 0% 0 66 47 78
CoatOSil 77 1% 4 69 52 67

Nonionic Organic Surfactant 1.50% 4 67 50 74

Competitive Silicone Sufactant 1% 5 54 50 65

Y-15790 0.50% 5 67 51 76

Y-15791 1% 5 89 54 83

Formulation: Model Water-borne Acrylic printing ink, pH 9.5

Evaluation: 
Visual examination for defects and assigned 0-5 aspect rating
60°Gloss on LDPE, HDPE and PP
Hydrolytic Stability by HPLC

High Efficacy to achieve good aspect , Improved 
Gloss coupled with Hydrolytic Stability

High Efficacy to achieve good aspect , Improved 
Gloss coupled with Hydrolytic Stability
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WB Ink with no surfactant WBink with Y-15790

Model waterborne printing ink on PE 

Enhanced Wetting, Flow and Leveling, Gloss & Color strength
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WB Ink with no surfactant WBink with Y-15791

Model waterborne printing ink on PE 

Enhanced Wetting, Flow and Leveling, Gloss & Color strength
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Floor Polish Formulations
Formulation: Self crosslinkable acrylic emulsion, pH  9.0

Evaluation: Standard drawdown 1 mil on Leneta , RT cure for 1h
Visual examination for defects

1 % OPE 1 % Y-15790 0.25 % Y-15791

High Efficacy to achieve good Flow and 
Leveling

High Efficacy to achieve good Flow and 
Leveling
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Formulation: Model PU lacquer, pH  8.0

Evaluation: Standard drawdown 1 mil on CRS , RT cure for 1h
Visual examination for defects

Oil Contaminated Metal substrate

0% Surfactant 1% OPE 1% Y-15790 1% Y-15791

Improved Wetting even on oil contaminated substratesImproved Wetting even on oil contaminated substrates

 

Nov 06 Page # 17
* Denotes trademark of GE

Summary
Introduction of New pH Stable CoatOSil Superspreaders
Y-15790 and Y-15791

Attributes:
• Improved Flow and Leveling
• Elimination of Defects and Fish-eyes
• Wetting of Low Energy Surfaces
• Excellent spreading properties
• Improved Gloss

Broad Applicability:
• Water-borne coatings and inks
• Typical pH 8-11
• Solvent borne coatings and inks
• High solids & UV/EB cure coatings
• Compatibility with wide variety of resin systems

 

Nov 06 Page # 18
* Denotes trademark of GE

Závěr
Nové pH stabilní CoatOSil „super“smáčedla
Y-15790 a Y-15791 nabízí :

Výhody:
• Zlepšený tok 
• Eliminace defektů a „ rybích očí “
• Smáčení povrchů s nízkou povrchovou energií
• Vynikající rozliv/smáčení
• Zvýšení lesku

Široké spektrum použití :
• Vodné nátěrové hmoty a inkousty
• Oblast aplikací pH 8-11
• Rozpouštědlové nátěrové hmoty a inkousty
• Vysokosušinové & UV síťované nátěrové hmoty a laky
• Kompatibilita s většinou pojiv
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PORO – SPOLAHLIVÉ ADITÍVUM PRE VÝROBU NÁTEROVÝCH LÁTOK 
 

PORO- THE RELIABLE ADDITIVUM FOR PAINT PRODUCTION 
 

Peter Cagan 
 
 
 
 
 

EinEin UnternehmenUnternehmen derder Pointner & RothschPointner & Rothschäädldl
ChemikalienChemikalien ProduktionsProduktions-- und und Handelsges.m.b.HHandelsges.m.b.H..

Salzburg Salzburg –– Baden Baden –– Budapest Budapest –– PragPrag –– MMüünchennchen –– Sofia Sofia –– WarschauWarschau

PORO®

Peter Cagan, Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. 22.5.2007 - Folie 1

PORO – spolahlivé aditívum
pre výrobu náterových látok

 
 
 
 
 
 

Peter Cagan, Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H 22.5.2007 - Folie 2

PORO®

Co to je

PORO Aditívum ???
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Peter Cagan, Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H 22.5.2007 - Folie 3

PORO®

Temy prednasky

1. PORO Aditívum – história, súcasnost a 
budúcnost

2. Dodávatelia / Produkty – súcasná
situácia

 
 

Peter Cagan, Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H 22.5.2007 - Folie 4

PORO®

História firmy PORO

1945 – Zalozenie firmy - pán Pointner a pán
Rothschädl in Salzburg, Rakúsko

PORO = POintner & ROthschädl
1957 – Kronos, Rheox (Bentone) ako prve aditíva
1993 – specializácia na aditiva a speciality, do 1993 

import chemikálií
1994 – Slovinsko, Chorvátsko a Madarsko
1997 – Ceská a Slovenská Republika
2003 – Rumunsko a Nemecko
2005 – Polsko
2006 – Bulharsko
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PORO®Strategické trhy

Rakusko
Adria
Bulharsko
Macedonija
Polsko
Rumunsko
Słovensko
Cesko
Madarsko
Nemecko
Svajciarsko

Jeden partner pre cely region z 
mnohymi rozlicnymi trhmi a 
mentalitami
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Peter Cagan, Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H 22.5.2007 - Folie 6

PORO®

PORO - struktúra

PORO Additive Praha

Prag

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H.

Salzburg und Baden

Schoeller
Kunststoffvertriebsges.m.b.H.

Salzburg

PORO Additive Kft.

Budapest

PORO Additive GmbH

Freilassing und München

PORO Additive Sp. z o. o.

Warschau

PORO Additive EOOD

Sofia

PORO Gruppe
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PORO®

Nase hlavné segmenty

• Farby a laky
• Priemysel výroby papieru
• Chemický priemysel
• Farmaceutický a kozmetický priemysel
• Priemysel umelých hmot a kompozitov
• Drevospracujúci priemysel
• Spracovanie odpadových vod

 
 

Peter Cagan, Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H 22.5.2007 - Folie 8

PORO®

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. 19.03.2007  - 8

PORO®Our principals for the paint
industry

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. 19.03.2007  - 1

PORO®Our principals for the plastic
industry

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. 28.02.2006  - 10

PORO®

PORO 
Chemicals

Our principals for the Pharmaceuticals, 
Cosmetic, Food and Feed Stuffs

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. 28.02.2006  - 11

PORO®

PORO 
Chemicals

Our principals for Water Treatment

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. 28.02.2006  - 12

PORO®

PORO 
Chemicals

Our principals for our other
main applications

PORO - dodávatelia
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Peter Cagan, Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H 22.5.2007 - Folie 9

PORO®PORO zmluvný dodávatelia pre CR-SR
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PORO®PORO – dalsí významný zmluvný
dodávatelia

KRONOS TiO2 KRONOS TiO2 -- AUT, HUN, BLGAUT, HUN, BLG

LuzenacLuzenac –– Rio TINTO  Rio TINTO  -- AUT, SLO, HRVAUT, SLO, HRV

CABOT CABOT –– CabCab--oo--SilSil, , CarbonCarbon
Black Black –– SLO, HRV, HUNSLO, HRV, HUN

 
 

Peter Cagan, Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H 22.5.2007 - Folie 11

PORO®

Elementis

Elementis Specialties
- „Rheox“ (Bentone, Thixatrol, MPA, Rheolate)
- „Daniels Products“ (Dispers Ayd, Dapro,Tint Ayd)
- „Servo“ (Nuosperse, Nuvis – Rheolate, Serdas –

Dapro, SER AD – Dapro, Nalzin, SERDAS -
Dapro)

PORO – v CR/SK, HUN, AUT, PL, Serbia, D, Bul.

Elementis Pigments
- Iron oxide
- Sicative (Durham – SERVO – Nuodex, Exkin)
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Peter Cagan, Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H 22.5.2007 - Folie 12

PORO®

Noveon - Lubrizol

Platformy
- SM (surface modifiers) - voski (Lanco, Glidd, Liquimatt) –

predtym len LUBRIZOL,
- HD (hyperdispersants) – Solsperse, Solplus, Solthix – predtým

AVECIA
- P&R (polymers & resins) – Carboset, Albuvil, Hycar, spojiva, 

zivice – pred tym len Noveon
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PORO®

Akzo Nobel 

Produkty – BERMOCOLL

- Typy pre výrobu farieb – E 431 FQ
- Typy pre výrobu suchých zmesí – CCA 412
- Biostabilné typy, …
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PORO®

EC Pigments, Arch Biocides, ANGUS

EC Pigments
- Organické pigmenty - Eljon

ARCH Biocides
- Proxel – predtým Avecia – in can konzervácia
- Zincpyrhione, IPBC, BIT – ARCH je výrobcom vsetkých troch

úcinných látok

ANGUS CHEMIE
- AMP (90, 95, 100), alkaloaminy, nitroaminy
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PORO®

Informácie na WEB:

www.poro.at
www.poro.eu
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PORO®Mision – firemná filozofia
Pointner & Rothschädl / PORO

Koncentrácia na malých a stredných výrobcov
z inzenzívnym osobným kontaktom
Zameranie na speciálne aditíva
Zameranie na partnerov, ktorý zdielajú nasu
filozofiu
Zameranie na technické riesenia
Únia technika a komercného pracovníka v jedne
osobe
Rýchle a flexibilné rozhodnutia
Nás kolektiv sa skladá z mladých a 
vysokoangazovaných pracovnikov s technickym
vzdelaním a pochádzajúcich s domácich trhov
Od vzniku rovnaký názov, dlhodobá tradícia a 
jasná filozofia
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PORO®

PORO Technická pomoc

Salzburg: LAB – Farby a Laky
Lenzing: Lab/Technikum – testy pre plasticky

priemysel

Technicke laboratoria a podpora nasich
dodavatelov
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Peter Cagan, Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H 22.5.2007 - Folie 18

PORO®

Ciele

• Koncentrácia na riesenie problémov zakázníkov
prostredníctvom technickej expertízy

• Specializácia na ponuku vysokohodnotných
aditívov a specialít

• Regionálny distribútor ako jeden partner pre nasich
dodávatelov a zákazníkov

• Efektívny partner pre nasich dodavatelov v 
dosledku vysokej technickej kompetencieCost
optimizing

• Otvorená a spolahlivá komunikácia s nasimi
dodávatelmi, ktora je základom pre úspech

• First-class services

 
 

Peter Cagan, Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H 22.5.2007 - Folie 19

PORO®

PORO – pozícia na trhu

Základné
chemikálie

Aditíva

Technický servis

Zástupca výrobcuOrientácia na predaj

Technická orientácia
na rozviązanie problému

Inovatívne riesenie
problému
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PORO®

„Budúcnost je
robená z ideí“

Srdecne dakujem
za pozornost
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I n o r g a n i c 

 

P i g m e n t s 
 

W o r l d w i d e
 

 

H A B I C H GmbH 
Weitenegg 5 

A-3652 Leiben – Weitenegg,  Austria 
tel.: +43 2752 71472 
fax: +43 2752 71418 

e-mail: habich@habich.com 
www.habich.com 
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Antikorozní pigmenty 
Fosforečnany 
Fosforečnan zinečnatý                  Habicor® ZP 3850 
Fosforečnan chromitý                    Habicor® CP 4295 
Fosforečnan zinečnatovápenatý     Habicor® ZC 
Polyfosforečnan zinečnatohlinitý    Habicor® ZA 
Fosfomolybdenan zinečnatý          Habicor® ZM 
Fosfokřemičitan zinečnato- 
vápenatostrontnatý                      Habicor® ZS 
Org. mod. fosforečnan zinečnatý   Habicor® ZO 
Org. mod. fosforečnan zinečnatý   Habicor® ZN 
 

Pasty z chromanů 
Bezpečná a bezprašná řešení pro chromanové pigmenty 
Bezpojivové a pojivové systémy ve vodě, xylenu, apod. 
za použití standarních lakařskych aditiv  
 

Barevné pigmenty 
Vanadičnan bismutitý PY184 
Netoxický, tepelně a vodě odolný s výbornou krycí sílou 
Barevné odstíny od nazelenalé po načervenalou žluť 
Duropal® LSF pro lakařský průmysl 
Duropal® KSF pro průmysl plastů 
Duropal® série 6000 – 100% anorganický pigment 
 

Chromová žluť PY34, Molybdenová oranž PR104 
Standardní pigmenty ve všech žlutých a červených 
odstínech 
 

Modrý ultramarín PB25, PV15 
Netoxický, stabilní a bezpečný pro všechny aplikace 
Ve všech odstínech dostupných v ultramarínové oblasti 
 

Zelený oxid chromitý PG17 
 
Habitint® - průmyslové pigmentové pasty  
 

Obchodní produkty 
Ashland Südchemie Kernfest – vodou ředitelné  
                                                  alkydy 
Rockwood Clay Additives – rheologicka aditiva 
Velký sortiment Organických pigmentů 
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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 21. – 23. května 2007  v Junior centru 
Seč. 
XXXVIII. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách 



SEČ
21.-23.5. 2007



DOVOZCE ZKUŠEBNÍCH A TESTOVACÍCH P ŘÍSTROJŮ 
 

 

 
 
Měření lesku 

• Geometrie 20°, 60°, 85° 
• Autokalibrace 
• Integrovaný kalibrační 

standard 
 

 

 
 

Měření barevného odstínu 
• Geometrie 45/0,      

Geometrie d8 
• Integrovaný leskoměr 60° 
• LED světelný zdroj 

 
 

 
 
Měření pomerančovitosti 

• Pro rovné i zakřivené povrchy 
• Databázový SW pro analýzu 

naměřených dat 
• Nově i pro pololesklé povrchy  

 

Fyzikální vlastnosti  
• Mřížková zkouška 
• Viskozní pohárky 
• Tvrdost barev 
• Hloubení, Impact test

Výhradní zastoupení pro ČR a SR: 
 

LABIMEX, s.r.o. 
Na Zámecké 11, CZ - 14000  Praha 4 
Telefon: 241 740 119, 241 740 120

Email:    labimex@labimex.cz  
www.labimex.cz 

 

 



                  

 
 
 
 
 
 

 KOROZNÍ KOMORY 
 

 PRO ZKOUŠKY V SOLNÉ   
   MLZE 
 PRO KONDENZAČNÍ  

   ZKOUŠKY 
 PRO KONDENZAČNÍ   

   ZKOUŠKY S SO 2 
 PRO KOMBINOVANÉ    

   A CYKLICKÉ ZKOUŠKY  
 

 

 
Výhradní zastoupení firmy 
LIEBISCH GmbH pro ČR a SR:  
Labimex s.r.o. 
Na Zámecké 11  
140 00 Praha 4                     
tel:  241 740 119, 120 
fax: 241 740 138 
 

 email: labimex@labimex.cz             www.labimex.cz  
      prazak@labimex.cz               mobil: 602 366 407 
 

 

 



                  
 
  

 
 
 
 
 

 
        Q SUN TESTER 
        komplexní slune ční  simulace     
          světlem xenonové výbojky,  
          regulace teploty, intenzity  
   osvitu, teploty černého panelu 

  - možnost regulace relativní  
  vlhkosti vzduchu 
  - možnost post řiku vzork ů  
  vodou 

          registrace dosažené dávky osvitu 
 

QUV TESTER   
simulace UV složky slune čního zá ření 
k ur čení vlivu sv ětla na degradaci  
materiál ů 
regulace intensity osvitu, regulace 
teploty komory a černého panelu 
- možnost kondensa ční zkoušky 
- možnost post řiku vzork ů vodou 
 
Prodej a servis p řístroj ů firmy:  

             Q LAB CORPORATION   
Labimex s.r.o  
Na Zámecké 11  
140 00 Praha 4    
tel:  241 740 119, 120 
fax: 241 740 138 

         labimex@labimex.cz             www.labimex.cz  
                    prazak@labimex.cz               mobil: 602 366 407  
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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     
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Systémy pro kontinuální měření procesních veličin 
Kontaktní a bezkontaktní mikrovlnné 
měření vlhkosti 
Harrer&Kassen široké použití ve 

dvousložkových systémech, 
z nichž jedním je voda. 

- Vlhkost, Koncentrace, Sušina, 
Konzistence, Hustota, Obsah vody 

 
Bezkontaktní měření NIR  
Harrer&Kassen NIR spektrofotometr pro 

přesné měření koncentrací vody, 
bílkovin, tuků, detekce některých 
chemických látek. 

 
Určení průtoku sypkých materiálů 
(kg/s, t/hod) 
SolidFlow, MaxxFlow, DensFlow čidlo 

speciálně vyvinuté pro měření průtoku 
tuhých hmot dopravovaných v 
kovových potrubích. Úspěšně 
testované pro on-line měření: 

• Různých typů prachu, prášků, granulí 
• Velikost zrn mezi 1 nm až 1 cm 
• Pneumaticky dopravované materiály 
• Ve volném pádu po mechanické 

dopravě 
 
Detekce prachu (mg/m3) 
ProSens - Použitelný ve všech kovových 

potrubích, ve kterém by se mohli objevit 
částečky prachu. Rozsah přístroje je od 
0,1 mg/m3 až do 1 kg/m3. 

• detekci rozbitých  filtračních vaků 
• měření koncentrace při úletu prachu 
• měření koncentrace prášků v plynu 

 
Detekce pohybu materiálu v potrubí 
FlowJam bezdotykový systém detekuje 

všechny druhy pevných materiálů 
vzhledem k jejich případnému pohybu. 
Rozlišuje mezi dvěma typy podmínek: 

• Materiál proudí 
• Materiál stojí nebo je potrubí prázdné  

 
Měření vlhkosti pohybujícího se 
materiálu 
M-Sens je navržen na kontinuální měření 

vlhkosti během toku materiálu při 
dávkování. Měří 25 krát za sekundu a 
čidlo odhalí rychlé změny ve vlhkosti, 
přenesené do lineárního digitálního 
nebo analogového výstupu.  

 

Průtokoměry 
Gerlich magnetickoinduční průtokoměry do 

potrubí, žlabů a kanálů – možnost měření 
výšky hladiny.  

 
Detekce úrovně hladiny v násypkách 
ProGap snímač flexibilně použitelný jako bodový 

spínač úrovně hladiny materiálu. Skládá se 
z vysílače a přijímače na bázi mikrovlnné 
technologie.   

 
Objektivní měření barevnosti 
Hunterlab bezkontaktní měření barevnosti 

materiálu laboratorní i on-line pevných 
látek i kapalin. 
Měření remisní (odrazem) 
Měření transmisní (prostup materiálem)  
 

Kontrola vlastností nátěrových hmot 
Zehntner TI mnoho zajímavých přístrojů a 

nástrojů pro kontrolu mechanických 
vlastností nátěrových hmot. 

 Leskoměry, grindometry, nanášecí 
pravítka, tloušťkoměry, atd.  
 

Měření vlhkosti objemných materiálů 
Forte neškodné elektromagnetické permanentní 

pole prostupuje celým materiálem – ne jen 
povrchem. Balík prochází mezi dvěmi 
bezkontaktními elektrodami připevněnými 
na každé straně dopravníku. Jednoduchá 
elektroda může být také umístěna nad 
dopravníkem, pokud balíky jsou 
transportovány ve svislé poloze. 

 
Detekce vad a nečistot materiálu 
OCS kamerový systém na sledování příměsí a 

nečistot materiálu.  
Laboratorní i on-line 
- Folie, granulát, tavenina, prášek 

 
Třídění ovoce, zeleniny suchých produktů 
Protec optické a kamerové technologie na třídění 

ovoce a zeleniny.  
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Laboratorní leskoměr ZLR 1050 
Jednoduchý stálý s vestavěnou tiskárnou 
Jednoúhlový: 20°, 45°,60°,75°,85°, 45/0° 
Trojúhlový:  20°/60°/75°,  20°/60°/85° nebo  
45°/60°/85°, 
Malá měřící hlava: 20°, 45° nebo 60° 
 
Leskoměr On-Line ZOL 1190 
Přizpůsobený systém pro průmyslové použití. Optický 
varovný systém při překročení lesku. 1, 2 nebo 3 úhly 
v jedné měřící hlavě. Až 8 měřících hlav na různých 
místech měřeného materiálu. 
Úhly: 20°, 45°,60°,75°,85° 
 
 
Přenosný leskoměr ZGM 1120 
Zřejmě nejmenší vyráběný leskoměr na světě s USB 
připojením.  
Jednoúhlový: 20°, 45°, 60°, 75°, 75°T, 85° 
Dvojúhlový:  20°/60°, 20°/85°, 45°/75°, 20°/75°, 60°/85° 
Trojúhlový:  20°/60°/85° 
Verze pro zakřivené povrchy 
 
Universální nanášecí pravítko pro nátěry v rozmezí 0-3000µm 
Nanášecí pravítko s universálním použitím, 
nastavitelné od 0 - 3 000 µm, pro nanášení filmů 
nátěrových hmot nebo podobných výrobků 
nanášených na rovný podklad. Mnoho vlastností 
nátěrových hmot závisí na tloušťce filmu. Proto je 
velmi důležité provádět analýzu za přesně 
definované a konstantní tloušťce testovaného 
vzorku. Stavitelné každé rameno pravítka zvlášť. 
Šířka pravítka 60/80/100/150/200/220 
 
Čtyřstranné nanášecí pravítko ZAF 2010 – 2016 
Vhodné pro rovnoměrné nátěry. Barva se aplikuje do 
vnitřního prostoru pravítka 
Výška filmu 30/60/90/120 nebo 50/100/150/200 
Šířka filmu 60/80 
Možnost certifikátu výrobce 
 
 
 
Čtyřstranné nanášecí pravítko ZFR 2040 
Vhodné pro rovnoměrné nátěry v různých 
tloušťkách. 
Výška filmu 30/60/90/120 nebo 50/100/150/200 
Šířka filmu 60/80 
Možnost certifikátu výrobce 
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Spirálové nanášecí pravítko ZSA 2110 – 2112 
Vhodné pro rovnoměrné nátěry v různých tloušťkách. 
Příprava v několika postupných vrstvách nebo které se spojí 
dohromady. 
Výška filmu 30/60/90/120 nebo 50/100/150/200 
Šířka filmu 60/80 
Možnost certifikátu výrobce 
 
Půlkruhové nanášecí pravítko ZWA 2121 
Vhodné pro rovnoměrné nátěry v různých tloušťkách. 
Použití shodné s ZFR 2040, ale je se dvěmi výškami 
nátěrů.  Nátěr nemůže vytéci z nanášecího pravítka. 
Výška filmu 30/60, 50/100, 90/120 nebo 150/200 
Šířka filmu 60/80 
Možnost certifikátu výrobce 
 
Zubové nanášecí pravítko ZLA 2130 
Vhodné pro rovnoměrné nátěry v různých tloušťkách.  
Výška filmu: 50/75/100/125/150/175/200/225/250/275µm 
250/275/300/325/350/375/400/425/450/475µm 
450/475/500/525/550/575/600/625/650/675µm  
Šířka filmu 100mm 
Možnost certifikátu výrobce 
 
Nanášecí pravítko pro flexografické inkousty ZIL 2140 
Vhodné pro flexografické inkousty. Pro tiskařské 
zkoušky.  
Rýhování: 80/cm, 120/cm, 140/cm, 160/cm, 180/cm 
Povrch nerezový nebo pogumovaný 
 
Automatický aplikátor nátěrové hmoty ZAA 2300 
Rychlost nanášení 0-99mm/s s rozlišením 1mm/s 
Rychlost nanášení 0-250mm/s s rozlišením 2.5mm/s 
Rychlost nanášení 0-500mm/s s rozlišením 5mm/s 
Aplikační délka: 1 – 400mm 
Aplikační šířka: 1 – 300mm 
 
 
Vakuovaná deska ZPV 2030 
Vhodné pro aplikaci na absolutně rovné ploše 
s dobrou fixací rozdílných materiálů. Pro aplikaci 
jemných papírů či folií možností připojení na sací 
zařízení pro jejich přidržení. 
Možnost vakuové pumpy. 
 

 
 
 
 
Testovací karta ZTC 2200 
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zjišťování kryvosti nátěru 
Barva:   Bílá: 80-90L 
 Černá: < 7L 
 
 
 
Zjišťování výšky mokrého nátěru ZND 2050 
Rozsah měření:  25 – 2000µm (šestiúhlový) 
 5 – 150µm (šestiúhlový) 
 100 – 950µm (pětiúhlový) 
 2 – 10mm (pětiúhlový) 
 
Zjišťování výšky mokrého nátěru ZNW 2055 
 
 
 
Zjišťování výšky mokrého nátěru ZWW 2100 
Rozsah měření:  0 - 25 µm, rozlišení 1µm 

 0 - 50 µm, rozlišení 2µm 
 0 - 125 µm, rozlišení 5µm 
 0 - 250 µm, rozlišení 10µm 
 0 - 500 µm, rozlišení 20µm 
 0 - 1000 µm, rozlišení 50µm 
 0 - 1500 µm, rozlišení 50µm 
 0 - 1500 µm, rozlišení 20µm 
 
Grindometr ZGR 2020 
Rozsah měření:  0 - 100 µm, 8 – 0 dle Hegmana 
 0 - 50 µm, 8 – 4 dle Hegmana 
 0 - 25 µm, 8 – 6 dle Hegmana 
 0 - 15 µm, 8 – 6,8 dle Hegmana  
Možnost certifikátu výrobce 
Ve shodě s DIN EN ISO 1524, ASTM D 1210, ASTM D 1316 
 
 
Měření velikosti  ZTK 2060 
Rozsah měření:   
0 – 3 mm, rozlišení 0,1 testovaná plocha 300x60 
0 – 2 mm, rozlišení 0,1 testovaná plocha 200x60 
Možnost certifikátu od výrobce 
 
Čas zasychání nátěru ZTR 2070 
 
Ve shodě s ASTM D 711 
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Měření přilnavosti nátěru ZCC 2080 
ISO 2409:  tloušťka filmu podklad 
mezera 1mm 0 – 60 tvrdý 
mezera 2mm 0 – 60 měkký 
mezera 3mm 60 – 120 tvrdý i měkký 
mezera 4mm 120 – 250   tvrdý i měkký 
ASTM D 3359 1 tloušťka filmu  
mezera 1mm 0 – 50  
mezera 2mm 50 – 125  
 
Měření přilnavosti nátěru ZCC 2087 
ISO 2409:  
se šesti noži  mezera 1, 2, 3mm nebo 
vyměnitelné 
ASTM D 3359  
se jedenácti noži  mezera 1mm  
se šesti noži mezera 2mm 
se šesti noži mezera 1,5mm 
 
Tužkový test tvrdosti ZSH 2090 
Wolf-Wilborn test – sada 17-ti tužek (6B – 9H) se závažim 
Ve shodě ISO 15184, EN 13523-4, ASTM D 3363 
 
Kapesní test tvrdosti ZHT 2092 
Alternativní metoda k Wolf-Wilborn testu. 
3 typy tlakových pérek odstupňování 
béžová 0 – 3N (0-300g)  10 g 
modrá 0 – 10N (0-1000g)  50 g 
červená 0 – 20N (0-2000g)  100 g 
 
Kapesní test odolnosti poškrábáním ZST 2095 
3 typy Síla odstupňování 
béžová 0 – 3N   10 g 
modrá 0 – 10N   50 g 
červená 0 – 20N   100 g 
 
Víceúčelová testovací šablona ZMG 2151 
Šablona na testování povrchu: 

- příprava klínové odstupňované vrstvy 
- zjišťování výšky mokrého filmu 
- zubové nanášecí pravítko 
- zjišťování přilnavosti 

 
Testovací nástroj ZCO 2410 
Zjišťování:  - pružnosti 
 - přilnavosti 
 - protahování 
Pro panely tloušťky více jak 4mm. 
Ve shodě ASTM D522, EN ISO 6860:2004-12 
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Výtokový kelímek ZFC 3010 
Jednoduchý a důležitý nástroj pro zjišťování času výtoku:  - pružnosti 
Stojánek trojnožka s libelou. 
Ve shodě:  ASTM D1200 (Ford) 
 DIN 53211 
 DIN EN ISO 2431 
Možnost zajištění stálé teploty (volitelné příslušenství) 
 
 
Pyknometr ZPM 3030 
Jednoduché zjišťování hustoty kapaliny při dané teplotě. 
ρ = (hmotnost naplněný pyknometr - hmotnost prázdný 
pyknometr)/ 
 objem pyknometru 
- objem 50ml hmotnost 144,1g 
- objem 100ml hmotnost 174,4g 
 
Ve shodě:  ASTM D1475 
 EN ISO 2811-1 
 
Digitální měření výšky nátěru ZMM 5000 
Přesné měření, rychlé určení tloušťky suchého filmu 
silničního značení. 
 
 
 
 
Ruční měření výšky nátěru ZMP 5010 
Rychlé a levné měření, určení tloušťky suchého filmu 
silničního značení. 
 

 
 
 
Přenosný tester stálosti ve smyku SRT 5800  
Známý jako kyvadlový test silničního značení. 
Nezávislá kalibrace, testování a certifikace BASt a BSI. 
 
Ve shodě: EN1436, EN 13036-4 
 
 
Retroreflektometr ZRS 5060RA  
Určení koeficientu retroreflekce RA (noční vidění) silničního 
značení. 
Pro všechny druhy rertoreflektivních materiálů a barev 
Možnost připojení na PC 
Proveden nezávislý test laboratoře BASt. 
Ve shodě:  úhel osvětleníβ úhel pozorovatele α 
DIN 67520, EN 12899-1  + 5° 0,33° 
ASTM-E 1709  - 4° 0,20° 
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Retroreflektometr ZRW 5070RA  
Určení koeficientu retroreflekce RA (noční vidění) 
bezpečnostních oděvů. 
Pro kontrolu kvality výrobců pracovních oděvů 
úhel osvětleníβ úhel pozorovatele α 
 + 5°  0,33° 
 
 
 
 
 
Retroreflektometr ZRM 6013RL / Qd 
Více inteligentní následník úspěšného modelu ZRM 1013+ 
Možnost určení nočního RL a denního vidění Qd při 
současném měření  teploty °C a relativní vlhkosti rH% 
v jednom přístroji.  
Pro všechny typy silničního značení.  
Simulace vzdálenosti: 30m, Qd: difůsní 
Ve shodě:  úhel pozorovatele  osvětlení úhel RL  
EN 1436  2,29°  1,24° 
ASTM-E 1710  1,05°  88,76° 
Standard dle: 
EN1436(RL,Qd), ASTM E 1710(RL), ASTM E 2302 (Qd), ASTM E 2177(mokré RL) 
Proveden nezávislý test laboratoře BASt. 
 
 
 
Retroreflektometr ZRP 6030R 
Možnost určení noční reflexní hodnoty R při současném 
měření  teploty °C a relativní vlhkosti rH% v jednom 
přístroji.  
Pro všechny typy silničního značení. Rozhraní pro PC a 
tiskárnu. 
Simulace vzdálenosti: 30m, Qd: difůsní 
 
Ve shodě:  úhel pozorovatele  osvětlení úhel  
ASTM E 1696-02 0,2°  1° 
nebo  0,3°  1° 
Standard dle: 
ASTM E 1696-02 
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SUROVINY PRO VÝROBU NÁTĚROVÝCH MOT 

- Konzervační prostředky – Schülke & Mayr GmbH 

- Organické pigmenty a barviva – Novis s.r.l. 

- Anorganické pigmenty – RG Minerals AS–Colorana 

- Voskové disperse a emulze – Chem Sol S.A.R.L. 

- Pojiva pro vodou ředitelné NH – Ercros Deutschland GmbG 

- Mastek a barit – Viaton Industries Ltd. 

- Blanc Fixe, Litopon, Fosforečnan zinečnatý – Gruppo Chimico Dalton 

- Zinkový prach – U.S. Zinc Corp. 

- Ostatní : - speciální anorganické pigmenty 

       - fotoluminiscenční a termochromní pigmenty 

       - optické zjasňovače 

       - retardéry hoření 

       - glitry a perleťové pigmenty 

       - rozpouštědla 

       - kalafuna, šelak 
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