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Zemřel přední český odborník v oboru nátěrových hmot 
Ing. Vlastislav Procházka (1942-2008) 

 
 
Vlastislav Procházka vystudoval VŠCHT v Pardubicích obor technologie barev a 
laků. Byl žákem docenta Jaruška a celý svůj další život zasvětil lakařině. Svou erudici 
a vysokou odbornost prokazoval během kariéry v závodě Barvy a laky Staré Město, 
dnešním Colorlaku. Prošel řadou funkcí, snad nejdéle jako vedoucí výzkumně-
vývojové základny. Na závěr svého působení v a.s. Colorlak vykonával funkci 
výrobně-technického ředitele. Byl zdatný formulátor - otec polyuretanů v tehdejším 
Československu, které zaváděl v závodě Staré Město do výroby. Na závěr své 
kariéry se jako poradce podílel na zavedení tónovacího systému „Procolor“ v 
Primalexu Břasy. Byl vždy velmi nekompromisní, přísný nejen na své okolí, ale v 
prvé řadě sám na sebe. Také spravedlivý, zásadový a oblíbený, sportovec a 
kamarád - nakonec všichni ho dobře známe z konferencí KNH, kterých se často 
účastnil jako přednášející a neúnavný diskutér. 
 
Na Vlastíka nelze vzpomínat se smutkem, ale daleko více s dobrým pocitem, jako na 
člověka tvořivého a dělného. 
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NĚKTERÉ ASPEKTY PROBLEMATIKY VYSOKOSUŠINOVÝCH 
SYNTETICKÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT 

 

SOME ASPECTS OF HIGH SOLIDS SYNTHETIC COATINGS 
 
Jan Bandžuch 
Barvy a laky Hostivař, a.s., Česká republika 
 

Summary 
High solids coating solve the problem with organic volatile emission. This 
paper describes the situation and possibilities in high solids binders and 
synthetic high solids coatings. There are discussed possible ways to 
decrease VOC content and possible risks during application. 
Key words: Coatings, high solids, binders 

 
 
Definice 

Na definici vysokosušinové nátěrové hmoty, respektive vysokosušinového pojiva 

není jednotný názor. V praxi se lze setkat například s následujícími definicemi 

vysokosušinových nátěrových hmot: 

• vysokosušinové nátěrové hmoty mají VOC maximálně 350 g/l 

• vysokosušinové nátěrové hmoty mají sušinu vyšší než 70 % 

• vysokosušinové nátěrové hmoty mají sušinu vyšší než 80 % 

• vysokosušinové nátěrové hmoty mají VOC maximálně 420 g/l při aplikační 

viskozitě 

S obdobnými problémy je spojena definice vysokosušinových pojiv. 

V některých případech jsou nabízena jako vysokosušinová pojiva ta, která mají 

sušinu přes 70 %, v jiných zase se sušinou nad 80 %. 

Podle mého názoru je třeba se při definici vysokosušinových nátěrových hmot 

hodnotám VOC/RFU, tedy hodnota obsahu těkavých organických látek u nátěrové 

hmoty připravené k použití, s přihlédnutím na teplotu. Vliv teploty na viskozitu nelze 

pominout, protože jak všichni víme, závislost viskozity na teplotě je velmi výrazná. 

Samozřejmě ideální by byla hodnota velmi blízká nule. To je však pro běžné 
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aplikační techniky nereálné. Vždyť těchto hodnot dosahují, nebo alespoň se jim blíží, 

pouze nátěrové hmoty s velmi vyhraněným použitím (práškové nátěrové hmoty, UV 

vytvrzované nátěrové hmoty). 

U pojiv je třeba se přidržet vztahu sušina/viskozita. Za vysokosušinové nelze 

rozhodně považovat pojivo, které má při sušině 80 % hmotnostních viskozitu přes 15 

Pa.s, když všechna standardní nížesušinová pojiva mají viskozity ve desetinách, 

maximálně v jednotkách Pa.s. 

Rizika a úskalí HS pojiv a formulací NH 

Využívání vysokosušinových pojiv pro formulaci nátěrových hmot u výrobců a 

následně pak využívání vysokosušinových nátěrových hmot aplikátory mají svá 

úskalí a nejde nikdy o jednoduchou záležitost. Pro formulátory to znamená 

vyhledávat nejen nová a nová vysokosušinová pojiva, ale zároveň k nim i nové typy 

pigmentů, plniv a aditiv, protože řadu dlouhá léta využívaných surovin nelze vůbec 

použít. Zároveň to ale znamená i oprostit se od návyků a zkušeností, které 

formulátoři získali při formulacích s nízkosušinovými systémy a nebát se hledání 

nových cest.  

Ovlivnění viskozity polymerů 

Viskozitu polymerů lze velmi výrazně ovlivnit rozpouštědly. Toto stručné 

konstatování si ověřil každý, kdo někdy pracoval s polymery a zkoušel přídavky 

různých rozpouštědel. Pokud se v této oblasti chceme dostat od empirie k vědě, 

můžeme pro výběr nejvhodnějšího rozpouštědla využít tabelovaných či změřených 

hodnot parametrů rozpustnosti pro příslušný polymer. Bohužel na rozpouštědla 

klademe mimo vhodného parametru rozpustnosti ještě další požadavky. Jedná se 

především o jeho nízkou toxicitu, respektive ekotoxicitu, dále pak o vhodnou 

odpařivost a v neposlední řadě i o jeho příznivou cenovou relaci. v tomto místě je 

třeba konstatovat, že řada vynikajících rozpouštědel je bohužel toxická nebo 

nepříznivá pro životní prostředí (např. DMF, chlorované uhlovodíky), případně se 

s nimi obtížně manipuluje (superkritický CO2), respektive má naprosto nevyhovující 

odpařivosti. Zde je třeba se dotknout i použití vody pro rozpouštění polymerů. Voda 

jako levné a ekologické rozpouštědlo má velmi špatné rozpouštěcí vlastnosti pro 

polymery. Pro tyto účely je třeba formulovat speciální typy polymerů tak, aby byly 
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rozpustné ve vodě. To zase na druhou stranu ale přináší problémy s vymýváním 

zbytků těchto polymerů do země a případnou kontaminaci vod. 

Další možností je využití reaktivních rozpouštědel. Jsou zvláštním typem výše 

uvedených rozpouštědel. Mimo všechny výše uvedené vlastnosti je u nich 

vyzdvižena jejich „reaktivita“. To znamená, že jejich molekuly se neodpařují, ale 

probíhá jejich zabudování do přítomného polymeru. V této oblasti probíhá velmi 

intenzivní výzkum a vývoj a jsou stále vyhledávány nové a nové směry. Zde je třeba 

si uvědomit, že hlavní záludností při vývoji je již zmíněná reaktivita. Reaktivní ředidlo 

musí (až na výjimky) reagovat, tedy tvořit síť, při normální teplotě. To ale znamená, 

že pokud reaguje s jakýmikoli funkčními skupinami obsahujícími vodík, může také 

velmi dobře reagovat s pokožkou či sliznicemi jakéhokoli živočicha, člověka 

nevyjímaje. 

Hlavní příčinou viskozity u klasických roztoků polymerů je skutečnost, že 

polymer zaujímá v roztoku tvar zbotnalého klubka. Zaplétání těchto klubek pak 

způsobuje viskozitu roztoku. Možností úniku, a tím i přípravy níževiskozních roztoků 

polymerů o stejné molekulové hmotě, je příprava polymerů s tzv. rigidní strukturou, u 

které by byla tvorba tohoto klubka potlačena. V praxi lze využít např. syntézou 

dendritických, hypervětvených, hvězdicových či hřebenových polymerů. Zajímavé 

výsledky rovněž přináší syntéza polymerů z monomerů, které mají ve svém řetězci 

silně se odpuzující atomy, které také nedovolí polymeru zaujmout konfiguraci 

klubíčka. 

Obecně platí, že čím větší molekulová hmotnost, tím větší je i viskozita 

příslušného roztoku tohoto polymeru v rozpouštědle. V praxi je zde využívána snaha 

o přípravu polymeru s menší molekulovou hmotností pro vysokosušinové nátěrové 

hmoty. Toto se však dostává do střetu s požadavkem na dobré lakařsko-

technologické vlastnosti. Zde je naopak vyšší molekulová hmota vítána, protože pak 

jsou zhotovovány nátěrové hmoty s daleko lepšími vlastnostmi.  

Jiným způsobem přístupu k řešení tohoto problému je syntéza monodisperzních 

polymerů. Všechny běžné polymery se vyznačují rozptylem molekulových hmotností. 

A právě podíly molekul s vyšší molekulovou hmotností mají zásadní vliv na růst 

viskozity polymerních pojiv. Lze říci, že čím se nám povede připravit polymer 
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s menším rozptylem molekulových hmotností, tím bude viskozita menší. Nejmenší 

viskozitu pak mají polymery s jednotnou molekulovou hmotností. 

Nevodné disperze zatím nedoznaly výrazného uplatnění a to pro složitost přípravy a 

také pro svoji vyšší cenu. Princip, který byl přejat od vodných disperzí, je prostý. Zde 

je ovšem použito jako kontinuálního média místo vody vhodného rozpouštědla, ve 

kterém jsou rozptýleny částečky polymeru s velmi vysokou molekulovou hmotností (a 

tedy i s dobrými lakařsko-technologickými vlastnostmi). Viskozita není pak dána 

molekulovou hmotností polymeru, ale její základ tvoří viskozita kontinuálního média, 

kterou samozřejmě ovlivňují interakce mezi jednotlivými kapičkami polymeru. 

Výhodou tohoto systému pak je samozřejmě, na rozdíl od vodných disperzí), totální 

hydrofobita. Největším problémem je v této oblasti vyhledávání vhodných látek, které 

zde fungují obdobně jako tenzidy u vodouředitelných systémů, tedy slouží ke 

stabilizaci kapiček disperze. 

Vodné disperze jsou dnes už klasickým směrem používaným pro širokou 

oblast pojiv. Princip spočívá v tom, že jsou částečky polymeru rozptýleny ve vodě a 

pomocí vhodného stabilizačního mechanismu je jim zabráněno ve shlukování 

(agregaci). V současné době existují vodné disperze snad už ode všech jejich 

rozpouštědlových analogů. Jejich jednoznačnou výhodou je jejich nižší toxicita a 

využití vody jako levného a dostupného rozpouštědla. Nevýhodou pak riziko 

vymývání do spodních vod, případně znečištění vodotečí.  

Následně lze pro výrobu nátěrových hmot s vyšší sušinou použít následujících 

směrů: 

• nízkoviskozní pojiva 

• účinná rozpouštědla 

• speciální plniva a pigmenty 

• dispergační aditiva 

V praxi se využívá jejich kombinace, protože každá z výše uvedených možností má 

nejen své klady, ale i své zápory. 
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Aplikace 

Snad nejvíce problémů přináší aplikace vysokosušinových nátěrových hmot a 

to zejména v tzv. hobby sektoru (segment DIY), ale s problémy se potýká i řada 

dalších aplikátorů. Zásadním kamenem úrazu je nanášení, protože přetrvávání 

návyků z aplikace klasických nízkosušinových nátěrových hmot vede k nanášení 

silných vrstev a ke všem problémům s tím spojeným. Nanášení silných vrstev může 

vést k tvorbě defektů (stékání). U oxypolymeračně zasychajících nátěrových hmot 

vznikají problémy s prosycháním (oxypolymerace je difuzně řízený děj a difuze 

kyslíku do silných vrstev je velmi pomalá). Rozpouštědla se z takto vytvořených 

vrstev velmi špatně odpařují. Jejich nadměrná retence v nátěrovém filmu pak může 

způsobit jeho plastifikaci a domnívám se, že jejich opožděná difuze na povrch 

vytvrzeného nátěru může vést i k porušení jeho celistvosti, porozitě. 



POJIVA NA BÁZI POLYSILOXANŮ PRO TEPELNĚ ODOLNÉ NÁTĚROVÉ 
HMOTY 

 
BINDERS BASED ON POLYSILOXANES FOR HEAT-RESISTANT PAINT 

MATTERS 
 

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

 
Summary 

Silicone resins exhibit many various properties which are interesting for 
industry of paint matters, where silicone resins often fill the function of 
special binders. Their key applications are situated in the region of heat-
resistant paints. Silicone resins are usually produced methyl- or 
methylfenyl- substitued in the form of solutions in organic solvents. But 
high content of volatile organic compounds is often problematic due to the 
legislative conditions in the present situation. Silicone resins can be 
emulsified in the form of water emulsions for use in waterborne heat-
resistant paints. The waterborne silicone heat-resistant paints could 
replace classic solventborne silicone heat-resistant paints in the future. 
That’s why new silicone emulsions with lower content of volatile organic 
compounds are prepared and tested in Lucebni zavody a.s. Kolin.  
Key words: Polysiloxane, silicone, silicone binder, silicone resin, silicone 
emulsion, volatile organic compound 

 
 
Silikonové pryskyřice 

Silikonové pryskyřice disponují celým spektrem vlastností typických pro 

polysiloxany, např.: 

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

teplotě; 

• hydrofobní účinky; 

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

vůči povětrnosti; 

• k ostatním materiálům jsou netečné, nekorozívní a biologicky inertní; 
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• dobré elektroizolační vlastnosti (vysoká elektrická pevnost v širokém frekvenčním 

rozsahu). 

 

Tyto pryskyřice se pak právě díky svým jedinečným vlastnostem často 

používají v průmyslu nátěrových hmot jako speciální pojiva. 

Silikonové pryskyřice jsou z hlediska chemické struktury rozvětvené alkyl- či 

alkylarylpolysiloxany, které mohou být tvořeny jedno-, dvoj-, troj- nebo čtyřfunkčními 

strukturními jednotkami:  

 
        R1     R1            R1            O –  
         I      I              I    I 
R2 – Si – O –    – O – Si – O –          – O – Si – O –  – O – Si – O – 
         I        I           I    I 
        R3     R2          O –             O – 
      
 
kde R1, R2 a R3 jsou organické substituenty (alkyly, aryly).  

Pro silikonové pryskyřice je charakteristické, že se u nich poměr počtu 

uhlovodíkových skupin a křemíku (R/Si) pohybuje v rozmezí 1 - 2. Pokud jsou 

uhlovodíkové skupiny stejné (např. methyly), pak obecně platí, že čím menší je 

poměr R/Si (čili větší prostorové sesítění), tím tvrdší a křehčí tato pryskyřice bude. 

Volbou jiného substituentu dochází rovněž k velmi výrazným změnám vlastností. 

Vzhledem k tomu, že od silikonové pryskyřice se při praktickém použití očekává 

v první řadě vysoká tepelná odolnost, používají se v praxi substituenty, které jsou co 

nejodolnější vůči oxidaci při vysokých teplotách. Tomuto požadavku (vzhledem 

k nízké pevnosti vazeb uhlíkatých řetězců) nejlépe vyhovují obecně co nejkratší 

alkylové řetězce (tedy methyly) a dále fenylové skupiny, které jsou odolné vůči 

oxidaci díky svému aromatickému charakteru. Praktické využití v průmyslovém 

měřítku tak mají většinou jen methylsilikonové a methylfenylsilikonové pryskyřice.  

 

Výroba, vlastnosti a použití silikonových pryskyřic  

Základní surovinou pro výrobu silikonových pryskyřic jsou chlorsilany. Velmi 

zjednodušeně si je možné syntézu pryskyřice představit jako hydrolýzu chlorsilanu 

(resp. směsi chlorsilanů) za vzniku příslušných alkylsilanolů, které následně 
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navzájem kondenzují za vzniku relativně krátkých oligomerních siloxanových řetězců 

(tento proces se nazývá předkondenzace) a odštěpení vody. Reakce probíhá ve 

dvoufázovém systému, přičemž odpadní HCl a voda přecházejí do vodné fáze a 

produkt je po skončení reakce rozpuštěn ve fázi toluenové, resp. xylenové. Tyto 

oligomery obsahují určité množství ze sterických důvodů nezreagovaných OH 

skupin, které navzájem kondenzují až během tepelného vytvrzování filmu. Změnami 

vzájemných poměrů použitých chlorsilanů (event. řízením průběhu předkondenzace) 

lze pak vyrobit silikonové pryskyřice s velmi širokým rozmezím vlastností dle potřeby 

různých aplikací.  

Zmíněná reaktivní centra na oligomerech je posléze možné využít k modifikaci 

jiných organických pryskyřic (alkydových, epoxidových, akrylátových atd.), se kterými 

je možné provést kondenzační reakce obdobné kondenzaci silanolů a to jak prostým 

smísením za studena (vzájemná kondenzace pak probíhá až při tepelném vytvrzení 

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

formulaci nátěrové hmoty. Mísitelnost silikonových pryskyřic za studena závisí na 

stupni jejich rozvětvení, na délce řetězců a rovněž na typu substituentů vázaných 

ke křemíku. 

U methylsilikonových pryskyřic se zpravidla požaduje, aby vytvářely na 

vzduchu již při normální teplotě nelepivý film. Pokud je prováděno jejich tepelné 

vytvrzení, pak probíhá při teplotě od 180°C, v některých případech i za použití 

katalyzátorů (obvykle na bázi organických sloučenin kovů). Působením vysoké 

teploty dochází k následné kondenzaci hydroxylových skupin, která při nižší teplotě 

nebyla ze sterických důvodů umožněna. Tím je posléze dosaženo zvýšení tepelné i 

mechanické odolnosti filmu, zvyšuje se odolnost vůči působení organických 

rozpouštědel a v neposlední řadě se zvyšuje i tvrdost filmu. Methylsilikonové 

pryskyřice se dodávají rozpuštěné v aromatických rozpouštědlech, jsou však 

relativně dobře rozpustné i v bezaromátových lakových benzínech. Tyto pryskyřice 

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

formulované pak dosahují v závislosti na druhu a množství použitých plniv tepelné 

odolnosti až 400°C. Vyznačují se také velmi dobrými elektroizolačními vlastnostmi.  

Přítomnost fenylových skupin v methylfenylsilikonových pryskyřicích přináší 

oproti pryskyřicím methylsilikonovým zejména navýšení jejich odolnosti vůči oxidaci a 

tím i zvýšenou tepelnou odolnost filmu. V závislosti na obsahu fenyl skupin dosahuje 
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tepelná odolnost vytvrzeného filmu 250°C až 300°C. Methylfenylsilikonové pryskyřice 

se vytvrzují zpravidla při min. 200°C, v některých případech je ještě navíc vyžadován 

přídavek katalyzátoru. Nejvhodnějšími rozpouštědly methylfenylsilikonových 

pryskyřic jsou aromatické uhlovodíky (toluen, xylen), případně ketony. 

V bezaromátových lakových benzínech jsou rozpustné velmi omezeně. 

Methylfenylsilikonové pryskyřice disponují poněkud menší hydrofobitou filmu než 

pryskyřice methylsilikonové. Používají se jak samotné, tak i ve směsích s jinými typy 

organických pryskyřic (akryláty, epoxidy, polyuretany, polyestery, alkydy) jako 

pojivové fáze pro vysoce tepelně stálé nátěrové hmoty. Pro svoje výborné 

elektroizolační vlastnosti a velmi vysokou tepelnou odolnost našly použití v řadě 

elektrotechnických a elektronických aplikací. Dominantně se však používají jako 

pojiva antikorozních nátěrových hmot s tepelnou odolností 400°C až 700°C (opět 

v závislosti na stupni naplnění a druhu plniva).  

 

Silikonové pryskyřice pro tepelně odolné nátěrové hmoty z portfolia výrobků 
Lučebních závodů a.s. Kolín 

 

Tabulka 1. Základní parametry vybraných silikonových laků Lukosil. 

 M 130 150 X 200 (X) 4107 

Obsah netěkavých 
složek [% hmot.] 50 ± 2 50 ± 2 50 ± 2 50 ± 2 

Konzistence při 
20°C [s] (výtokový 

pohárek č. 4) 
24 - 51 36 - 71 43 - 90 10 - 55 

Měrná hmotnost 
[g/cm3] 1,01 1,01 1,01 1,02 

Doba zasychání      
[min.] / teplota [°C] 60 / 20 10 / 150 70 / 250 5 / 200 

Max. doba vytvrzení 
[min.] / teplota [°C] 120 / 180 360 / 250 480 / 250 10 / 300 

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

zástupci methylsilikonových pryskyřic, jednak i pryskyřic methylfenylsilikonových, a to 

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

Do skupiny methylsilikonových laků spadá Lukosil M 130. Do skupiny 
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methylfenylsilikonových pak Lukosil 150 X, Lukosil 200, Lukosil 200 X, Lukosil 4101 

a Lukosil 4107. Vlastnosti nejvýznamnějších typů silikonových laků vyráběných 

v Lučebních závodech a.s. Kolín jsou souhrnně uvedeny v tab.1. 

Lukosil M 130 je 50%-ní roztok methylsilikonové pryskyřice ve xylenu. Při 

teplotě 20°C tvoří již během 1 hodiny nelepivý, částečně pružný a mechanicky odolný 

film. U tohoto filmu se tepelným vytvrzením zvyšuje jeho tvrdost, mechanická i 

chemická odolnost a je pak stabilizován vůči trvalému působení vysokých teplot 

(230°C). Dobu vytvrzování uvedenou v tab.1 je možné zkrátit přídavkem 0,5 - 2 % 

Lukosil katalyzátoru C61. Lukosil M 130 vyniká výbornou filmotvorností, dobrou 

stabilitou při skladování a snášenlivostí s pigmenty a plnivy. Používá se zejména jako 

pojivo pro výrobu tepelně odolných nátěrových hmot na kovové povrchy (silikonových 

stříbřenek, základních, antikorozních nátěrů a emailů atd.). Dále je možno ho použít 

také jako ochranný elektroizolační lak pro výrobu tištěných spojů a jako pojivo 

elektroizolačních a tepelně odolných tmelů a elektroizolačních desek. Lukosil M 130 

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

lisování a odlévání pryskyřic, plastických hmot a kaučuků.  

V současnosti pokračuje trend ve snižování obsahu těkavých organických 

látek v nátěrových hmotách, což má svou oporu i v platné legislativě, konkrétně 

v příloze č.14 vyhl. 355/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kdy od 1.1.2010 

dojde k dalšímu zpřísnění limitů obsahu těkavých organických látek v některých 

barvách a lacích a v produktech pro opravy nátěru vozidel. V souvislosti s tím 

Lučební závody a.s. Kolín pracují na modifikaci Lukosilu M 130 ve smyslu navýšení 

obsahu sušiny nad stávajících 50 % hmot. Tyto úpravy však vedou k významnému 

zvyšování viskozity, zejména pak v oblasti nad 70 % hmot. Z tab.2 a obr.1 je zřejmé, 

že závislost viskozity Lukosilu M 130 na jeho sušině má takřka exponenciální průběh. 

Limitujícím faktorem využitelnosti je tedy v tomto případě viskozita výsledné nátěrové 

hmoty, neboť ta je určitým způsobem u každé nátěrové hmoty specifikována a musí 

být dodržována. Pokud bude výsledná rozpouštědlová nátěrová hmota 

s výšesušinovým Lukosilem M 130 vykazovat viskozitu vyšší než je maximální 

hranice ve specifikaci, bude muset být tato nátěrová hmota na požadovanou hodnotu 

viskozity naředěna a v tomto případě není jiné řešení než nátěrovou hmotu ředit 

aromatickými či alifatickými uhlovodíky, event. jinými rozpouštědly, které jsou ale 

všechny těkavými organickými látkami a tudíž nedojde k žádnému významnému 
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snížení jejich obsahu. Toto řešení je vhodné v případě, je-li možné uskutečnit snížení 

viskozity nátěrové hmoty jiným způsobem, např. zvýšením velikosti částic plniv či 

snížením jejich obsahu apod.  

Tabulka 2. Závislost viskozity Lukosilu M 130 na jeho sušině. 

Sušina  
[% hmot.] 

Viskozita (20°C) 
[mPa.s] 

50,18 58,1 
55,78 96,6 
60,87 167,8 
66,57 320,3 
68,61 518,1 
71,14 736,5 
73,41 1141,2 
76,70 1890,3 
77,68 2367,6 
79,03 3229,1 
82,21 8071,0 
85,28 24257,0 

 
Lukosil 150 X je 50%-ní roztok methylfenylsilikonové pryskyřice v xylenu. Již 

při teplotě 20°C vytváří během 5 - 6 hodin nelepivý film, který je po tepelném 

zpracování tvrdý a křehký (díky poměrně hustému sesítění siloxanových strukturních 

jednotek). Používá se pro formulaci nátěrových hmot s tepelnou odolností nad 500°C 

(byly však formulovány i nátěrové hmoty s odolností až 700°C), přičemž je možné 

tuto pryskyřici kombinovat i s jinými organickými pojivy (alkydy, polyestery apod.). 

Dále se používá jako lepící lak pro výrobu slídových izolantů, impregnované 

sklotkaniny atd.  

Lukosil 200 (resp. 200 X) je 50%-ní roztok methylfenylsilikonové pryskyřice 

v toluenu nebo xylenu (X). Bez tepelného vytvrzení nezasychá (je lepivý), po 

vytvrzení vytváří díky relativně nízké míře prostorového sesítění pružný a částečně 

elastický film. Vyznačuje se velmi vysokým obsahem fenylových substituentů, 

z čehož plyne vysoká tepelná odolnost jeho filmu. Používá se jako pojivo pro výrobu 

vysoce tepelně odolných nátěrových hmot (nad 500°C), popř. k modifikaci vlastností 

jiných organických pojiv při výrobě nátěrových hmot (podobně jako Lukosil 150 X). 

Dále se též používá jako elektroizolační lak při výrobě elektrických motorů a při 

izolaci elektrických točivých strojů určených pro trvale vlhké prostředí.  
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Lukosil 150 X a Lukosil 200 (200 X) lze vzájemně neomezeně mísit, čímž je 

možné při vhodné kombinaci dosáhnout požadovaných parametrů výsledného filmu.  

Stejně jako v případě Lukosilu M 130 jsou v současnosti v Lučebních 

závodech a.s. Kolín připravovány oba tyto roztoky silikonových pryskyřic s vyšším 

obsahem sušiny. Jak lze vidět v tab.3 a v obr.1, závislost viskozity na obsahu sušiny 

pryskyřice je v případě Lukosilu M 130, Lukosilu 150 X i Lukosilu 200 X obdobná.  

 
Tabulka 3. Závislost viskozity Lukosilu 150 X a Lukosilu 200 X na jejich sušině. 

Lukosil 150 X Lukosil 200 X 

Sušina 
[% hmot.] 

Viskozita (20°C) 
[mPa.s] 

Sušina 
[% hmot.] 

Viskozita (20°C) 
[mPa.s] 

51,26 85,9 52,42 115,8 
54,38 126,0 53,26 131,0 
59,49 278,0 58,14 191,0 
61,50 283,0 61,20 369,0 
65,97 616,0 67,31 605,0 
70,20 1179,0 70,55 967,0 
73,91 2919,0 73,61 1494,0 
77,69 6060,0 77,12 3056,0 
81,61 11146,7 79,92 5025,0 

  82,97 10693,0 
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Obrázek 1. Závislost viskozity Lukosilů M130, 150 X a 200 X na jejich sušině. 
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Z dalších methylfenylsilikonových pryskyřic vyráběných v Lučebních závodech 

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

avšak tato pryskyřice může být vzhledem k obsahu potřebného množství katalytické 

složky vypalována za nižších teplot a kratších časů. 

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

mechanicky odolné a zdravotně nezávadné povrchové úpravy zejména 

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

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

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

vlastnosti filmu lze samozřejmě ještě navýšit kombinací s vhodnými plnivy a 

pigmenty. Nanesený film je přizpůsoben k vytvrzování v tunelové peci. Doba 

vytvrzení je 10 min. / 300°C nebo 120 min. / 250°C. 

 

Silikonové emulze pro použití v nátěrových hmotách 

Polysiloxany lze též emulgovat do vodného prostředí za účelem použití ve 

vodou ředitelných nátěrových hmotách. Silikonové emulze vyráběné pro užití 

v průmyslu nátěrových hmot jsou dvojího typu. Prvním typem jsou emulze 

filmotvorné, které po odpaření vody vytvářejí suchý film, tzn. mohou ve formulaci 

zčásti nahrazovat funkci pojiva. V podstatě se jedná o, při syntéze částečně 

sesítěné, methyl či methylfenylpolysiloxanové pryskyřice rozpuštěné ve vhodném 

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

vodné emulze. Tyto typy mohou suplovat ve vodou ředitelných nátěrových hmotách 

funkci disperzních pojiv a částečně je nahrazovat, čímž se dosahuje zvýšení 

difuzivity pro plyny a vytvoření výrazného hydrofobního efektu u nátěrového filmu. 

Vzhledem k tomu, že polysiloxanové pryskyřice, které tyto typy emulzí obsahují, 

vytvářejí prostorovou síť, výrazně tím navyšují tepelnou odolnost filmu. Z tohoto 

důvodu mohou tyto typy emulzí nabídnout obrovský potenciál pro formulace vodou 

ředitelných tepelně odolných nátěrových hmot.  

Druhým typem jsou emulze nefilmotvorné, které po odpaření vody suchý film 

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

lineárních či parciálně sesíťovaných polysiloxanů. Tím, že tyto emulze netvoří vlastní 

film, nemohou nahrazovat ve formulaci nátěrových hmot pojivo. Z důvodu, že netvoří 
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vlastní síť, nemají tyto emulze v podstatě žádný vliv na tepelnou odolnost nátěrového 

filmu a rovněž na propustnost tohoto filmu pro plyny. Tyto emulze jsou do nátěrových 

hmot dodávány za účelem výrazného zvýšení hydrofobního efektu. Jejich výhodou 

je, že neobsahují žádné těkavé organické látky. Takovými emulzemi jsou 

v sortimentu Lučebních závodů a.s. Kolín Lukosiol E 35 a Lukosiol E 60. V obou 

případech se jedná o neionogenní emulze methyl terminovaných lineárních 

polydimethylsiloxanů. Další emulzí tohoto typu je Lukofob EVO 50. Jedná se 

o vodnou neionogenní emulzi alkyltrialkoxysilanu s dlouhým alkylovým řetězcem. 

Oproti Lukosiolům E 35 a E 60 má jednu významnou výhodu a tou je, že použitý 

alkyltrialkoxysilan se při zasychání nátěrové hmoty chemicky fixuje k substrátu, tj. 

např. k plnivům, pigmentům či podkladu. Přitom dochází k postupné hydrolýze a 

kondenzaci všech alkoxy skupin (buď se substrátem nebo i mezi sebou navzájem) a 

hydrofobizační efekt se proto časem zlepšuje. Tyto reaktivní alkoxy skupiny jsou 

však stericky stíněny objemným alkylem, takže je tento proces velmi pomalý. 

U Lukosiolů E 35 a E 60 (stejně jako u konkurenčních produktů na podobné bázi) 

může oproti tomu vzhledem k nepřítomnosti chemické vazby k substrátu docházet 

v průběhu doby k velmi pozvolnému poklesu obsahu silikonového podílu v suchém 

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

vodou, čímž se hydrofobita takovéto povrchové úpravy snižuje.  

 

Vodné emulze silikonových pryskyřic pro použití v tepelně odolných 
nátěrových hmotách 

Jak již bylo konstatováno, jedná se o emulze obsahující filmotvornou složku 

v podobě methyl či methylfenyl silikonové pryskyřice, která po tepelném vytvrzení 

vytváří stabilní prostorovou síť. První takovouto silikonovou emulzí vhodnou pro 

použití v tepelně odolných nátěrových hmotách byl v sortimentu Lučebních závodů 

a.s. Kolín Lukofob ELX. Jde o vodnou neionogenní emulzi s obsahem 35 % hmot. 

methylsilikonové pryskyřice rozpuštěné ve xylenu. Do současné doby se však 

Lukofob ELX spíše rozšířil jako pojivo povrchových úprav v oblasti stavebnictví, kde 

se stal součástí vodou ředitelných silikon-akrylátových fasádních nátěrových hmot a 

také silikon-akrylátových strukturních tenkovrstvých omítkovin. 
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Pro formulaci vodou ředitelných nátěrových hmot s vysokou tepelnou 

odolností byly v minulém roce do výrobního programu Lučebních závodů a.s. Kolín 

pod názvy Lukores 150 X a Lukores 200 X zařazeny vodné emulze 

methylfenylsilikonových pryskyřic vycházející z Lukosilu 150 X a Lukosilu 200 X. 

Jedná se (podobně jako u Lukofobu ELX) o vodné neionogenní emulze s obsahem 

35  % hmot. methylfenylsilikonových pryskyřic rozpuštěných ve xylenu. Tyto emulze 

je možné použít pro formulaci vysoce tepelně odolných vodou ředitelných nátěrových 

hmot, přičemž vlastnosti filmu vytvořeného po zaschnutí a tepelném vytvrzení jsou 

obdobné jako u rozpouštědlových Lukosilů 150 X a 200 X. Tzn. že pomocí těchto 

emulzí lze formulovat vodou ředitelné silikonové nátěrové hmoty se stejnými 

vlastnostmi nátěrového filmu jako v případě nátěrových hmot rozpouštědlových. Obě 

emulze lze samozřejmě pro dosažení požadovaných parametrů výsledného filmu 

vzájemně v jakémkoli poměru mísit.  

Problémem Lukofobu ELX, Lukoresu 150 X a Lukoresu 200 X je poměrně 

vysoký obsah těkavých organických látek, konkrétně 35  % hmot. xylenu. Po 

1.1.2010, kdy vstupují v platnost přísnější limity obsahu těkavých organických látek 

v některých barvách a lacích a v produktech pro opravy nátěru vozidel, by mohlo být 

použití těchto emulzí problematické, v některých případech zcela nemožné. 

Z tohoto důvodu byl v Lučebních závodech a.s. Kolín zahájen vývoj vodných 

emulzí silikonových pryskyřic se sníženým obsahem rozpouštědel se smyslem 

umožnit výrobcům nátěrových hmot použití polysiloxanových pojivových systémů 

v nátěrových hmotách tak, aby vyhověly těmto limitům a také byly příznivější 

z hlediska ochrany životního prostředí a to při minimálním navýšení výrobních 

nákladů. Při stejném obsahu sušiny pojiva v nátěrové hmotě bude v tomto případě 

použito menší množství emulze a tudíž bude do systému vnášeno menší množství 

rozpouštědla.  

Při vývoji se vycházelo z roztoků silikonových pryskyřic Lukosil M 130, Lukosil 

150 X a Lukosil 200 X, u kterých byl postupně obsah silikonové pryskyřice 

navyšován. Z připravených výšesušinových roztoků byly následně formulovány 

neionogenní vodné emulze. Obsah roztoku silikonové pryskyřice byl v těchto 

emulzích 70 % hmot., tedy stejný jako v případě Lukofobu ELX, Lukoresu 150 X či 

Lukoresu 200 X. Oproti samotným roztokům pryskyřic mají emulze jednu velkou 

výhodu – dle zjednodušeného Einsteinova viskozitního zákona jejich viskozita závisí 
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pouze na viskozitě čistého disperzního prostředí a na objemové koncentraci 

dispergovaného podílu: 

η = η0 . (1 + 2,5 . ϕ) 

(η je viskozita emulze, η0 viskozita čistého disperzního prostředí, ϕ  objemový zlomek 

dispergované fáze). Disperzní prostředí je u všech těchto emulzí stejné (voda). 

Objemový zlomek charakterizující obsah dispergované fáze (zde tedy roztoku 

pryskyřice) zůstává u těchto emulzí rovněž stále stejný. Z uvedených závěrů vyplývá, 

že viskozita emulzí by měla být stále shodná a nezávislá na obsahu silikonové 

pryskyřice v primárním roztoku. Tento závěr byl experimentálně ověřen. Bylo 

zjištěno, že viskozita emulzí je obdobná bez ohledu na složení dispergované fáze – 

u všech tří emulzí osciluje v poměrně úzkém rozmezí 90 - 130 mPa.s a na rozdíl od 

xylenových roztoků pryskyřic nevykazuje žádný viditelný trend nárůstu se stoupajícím 

obsahem sušiny pryskyřice (viz tab.4, obr.2 a 3). Tato vlastnost emulzí výrobcům 

nátěrových hmot poskytuje možnost použít větší množství polysiloxanového pojiva 

při stejné viskozitě výsledné nátěrové hmoty a dosáhnout tak jejích lepších vlastností 

nebo použít menší množství emulze při zachování potřebného obsahu pojiva a přidat 

více vody nebo jiných přísad, což v důsledku s sebou přinese další snížení obsahu 

rozpouštědla a tedy těkavých organických látek vnesených do systému.  

 

Tabulka 4. Závislost viskozity emulzí roztoků silikonových pryskyřic na jejich sušině. 

Emulze Lukosilu M130 Emulze Lukosilu 150X Emulze Lukosilu 200X 
Sušina 
roztoku 
prysk. 

[% hmot.] 

Sušina 
emulze 

[% hmot.] 

Viskozita 
(20°C) 
[mPa.s] 

Sušina 
roztoku 
prysk. 

[% hmot.] 

Sušina 
emulze 

[% hmot.] 

Viskozita 
(20°C) 
[mPa.s] 

Sušina 
roztoku 
prysk. 

[% hmot.] 

Sušina 
emulze 

[% hmot.] 

Viskozita 
(20°C) 
[mPa.s] 

50,96 38,55 99,8 50,34 38,93 109,1 51,84 40,01 99,5
59,70 45,40 101,6 57,92 44,94 112,8 60,04 45,83 95,2
67,39 50,84 93,4 66,33 50,25 115,9 67,67 51,67 111,4
75,22 56,26 122,5 74,63 55,14 129,8 75,33 56,28 116,1

 

Tyto silikonové emulze se prozatím nacházejí ve stadiu vývojových výrobků. 

Ve spolupráci s výrobci nátěrových hmot budou tyto materiály dále testovány, 

přičemž při konkrétních aplikacích budou řešeny možnosti jejich využití. Jakmile 

budou nalezena optimální řešení pro formulace průmyslových nátěrových hmot, 
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budou tyto nové výrobky zařazeny do standardního výrobkového portfolia Lučebních 

závodů a.s. Kolín. 
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Obrázek 2. Závislost viskozity emulzí roztoků silikonových pryskyřic na jejich sušině. 
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Obrázek 3. Závislost viskozity emulzí roztoků silikonových pryskyřic na sušině 
použitého roztoku pryskyřice. 
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Závěr 

Problematice silikonových pryskyřic a jejich vodných emulzí je v Lučebních 

závodech a.s. Kolín věnována stálá pozornost. Lučební závody a.s. Kolín se snaží 

pružně reagovat na podněty svých zákazníků a hledat stále nové cesty, jak vyhovět 

jejich požadavkům i požadavkům legislativy, která je omezuje.  
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UV STABILIZOVANÉ PIGMENTOVANÉ SEKVENČNÍ POLYMERY 
 

UV STABILIZED PIGMENTED SEQUENTIONAL POLYMERS 
 
Petr Honcůa, Jiří Horáleka, Lubomír Kubáčb 

a SYNPO, a.s., Pardubice, b VÚOS Rybitví, a.s., Pardubice, Česká republika 
 

Summary 
Poster deals with the dispersion types of UV stabilized pigmented 
sequentional polymers.  
Acrylic dispersions contain chemically built reactive dye or pigment 
in core, which is protected against UV radiation by active UV stabilizers. 
Polymerizable UV stabilizer, benzotriazole and/or benzophenone type, is 
component of polymer matrix, which formed shell of dispersion particle. 
Prepared latexes are monodisperze systems with narrow polydispersity 
and two Tg values. 
Key words:  core-shell latex, polymerizable UV stabilizer, writing ink 

 
 
Úvod 

Nové směry řešení stabilizace a ochrany přírodních, resp. synthetických 

substrátů proti negativnímu vlivu UV složky slunečního záření jsou dobře známy a 

dostatečně popsány. Základem je použití vhodného typu radikálově 

polymerizovatelného UV stabilizátoru, který je v polymerním řetězci chemicky vázán 

kovalentní vazbou a z polymerní matrice je neextrahovatelný [1].  Specifickou oblastí 

jeho použití je formulace různých typů psacích tekutin ve formě značkovačů, 

popisovačů, zvýrazňovačů apod. I když většina z těchto psacích tekutin využívá 

převážně světlostabilních organických pigmentů či barviv, přesto někteří z  výrobců 

inkoustů i nadále používají ve svých formulacích výrazně levná světlocitlivá barviva. 

Použitá polymerní látka, je-li součástí systému, zde má většinou pouze funkci 

filmotvorné složky. Organické barvivo či pigment jsou pak přímo vystaveny světelné 

expozici, čímž dochází k jejich postupné degradaci a brilance stopy písma tak časem 

výrazně klesá. 

Perspektivními filmotvornými látkami v uvedené oblasti jsou vodné disperze 

synthetických polymerů, zejména pak (meth)akrylátové latexy. Volbou vhodné 
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architektury polymeru lze zajistit zcela jednoduchou a přitom vysoce účinnou ochranu 

proti UV radiaci. Příprava sekvenčního polymeru na bázi akrylátové disperze se 

strukturou core-shell, obsahujícího chemicky vázané trifenylmethanové barvivo 

v jádře polymeru a zejména pak způsob realizace jeho vazby na polymerní matrici je 

předmětem této studie. UV stabilizace je realizována použitím účinných radikálově 

polymerizovatených UV stabilizátorů benzotriazolového či benzofenonového typu, 

chemicky vázaných ve slupce sekvenčního polymeru [2-5]. 

 
Experimentální část 

Použité chemikálie: 

ethylakrylát (EA), methylmethakrylát (MMA), kyselina methakrylová (KMA), kyselina 

akrylamido-2-methylpropylsulfonová (AMPS), ethylenglykolmethakrylát fosfát 

(EGFOMA), isooktyl 3-merkaptopropionát (isooktylthioglykolát, ISOTG), peroxo-

disíran amonný (PERA),  terc.butyl hydroperoxid (TBHP), parafuchsin (CAS [467-62-

9], Sigma-Aldrich, USA), laurylsulfonát sodný (TEXAPON K-12, Cognis, Německo), 

polyurethanový bílý plnič LV PC 350 (SYNPO, a.s., ČR) 

UV stabilizátory: 

2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxy-(akryloxyethoxy) phenyl] ethyl methakrylát 

(SOLTEX EE, VÚOS a.s., ČR, CAS [96478-09-0]),  

2-(Benzoyl-3-hydroxyphenoxy) ethylakrylát (CYTEC, USA, CAS [16432-81-8]) 

Postup přípravy latexu: 

Latexy o struktuře core-shell byly připraveny modifikací postupů popsaných 

v literárních pramenech [2-5]. 

Použité metody hodnocení: 

Velikost částic byla měřena dle PN 4237230A (1995) na přístroji COULTER fy 

Beckman, USA. 

Teplota skelného přechodu Tg byla měřena dle ISO 11357 pomocí DSC na přístroji 

PYRIS 1 fy Perkin-Elmer, USA. 

Hodnocení barevného odstínu bylo provedeno v souladu s ČSN 64 9001. Parametry 

lakových filmů byly hodnoceny pomocí trichromatického kolorimetru Color-Gloss, 

 30



model 4411 (BYK/Gardner GmbH, SRN). Expozice filmů UV zářením byla prováděna 

na zařízení QUV solar/eye Weathering Tester (Q-Panel lab products, Inc., USA) dle 

ASTM 4587-91. 

Výsledky a diskuse 

Emulzní polymerací byly připraveny sekvenční polymery o struktuře core-shell            

s následujícím složením a teoretickými hodnotami Tg: 

 

core: shell = 30:70 

core:   MMA // EA // KMA = 86:11:3    Tg = -3,82°C 

shell:  EA // MMA = 35:65    Tg = 62,75°C 

Σ Tg = (-3,82•0,3)+(62,75•0,7)  Tg = 42,78°C 

 

 Do slupky sekvenčního polymeru byly chemicky vázány UV stabilizátory o 

struktuře dle schémat na obrázcích 1 a 2. 

N

N

N

OH

CH3

O  CH2  CH2  OOC  C=CH2

 
Obr. 1. 2-[3-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-hydroxy (akryloxyethoxy) phenyl]  
ethylmethakrylát 
 

OH

O  CH2  CH2  OOC  CH=CH2

C

O

 
Obr. 2. 2-(Benzoyl-3-hydroxyphenoxy) ethylakrylát 
   
 Způsob realizace chemické vazby trifenylmethanového typu barviva 

na reaktivní monomer a posléze polymerní řetězec pro případ použití AMPS je 

zřejmý ze schématu na obr. 3. Ke vzniku iontového páru je možno použít i další 
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kyselé komponenty, např. kyselinu akrylovou, kyselinu methakrylovou, ethylenglykol 

methakrylát fosfát apod. Obdobně lze připravit iontové pásy s použitím dalších 

bazických typů trifenylmethanových barviv. 

C

NH2

H2N

NH2

OH R SO3H
H2O

H2N C

NH2

NH

O3S  R

 
Obr. 3.  Schéma tvorby chemické vazby parafuchsinu (pararosanilin bazický, CAS 
[467-62-9]) v jádře core-shell latexu. 
 

 Uvedeným způsobem byl do jádra sekvenčního polymeru chemicky navázán 

bazický pararosanilin, do slupky pak UV stabilizátor benzotriazolového typu (obr. 1) 

o různých koncentracích tak, jak je uvedeno v tabulce 1. 

 
Tabulka 1.  Koncentrace UV stabilizátoru ve slupce latexu (celkem 120 g monomerní 
směsi - Mo; cBARVIVO = 0,3g ~ 0,25% / Mo). 
 

Koncentrace UV 
Vzorek 

g / 120 g Mo % / Mo (.10-2) % / barvivo 

1 0 0 0 
2 0,075 6,25 25 
3 0,150 12,50 50 
4 0,300 25,00 100 
5 0,450 37,50 150 
6 0,600 50,00 200 
7 0,900 75,00 300 
8 1,200 100,00 400 
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Lakové filmy latexů byly analyzovány pomocí DSC kalorimetrie. Proměřená 

křivka vzorku č.1 vykazovala dvě hodnoty Tg a sice u –4,3°C a 60,9°C. Hodnota 

velikosti částic se pohybovala kolem 75 nm s indexem polydisperzity PDI=0,14.  

Takto připravené pigmentované sekvenční polymery byly nataženy ve formě 

filmu na hliníkové plechy, předem opatřené nátěrem bílého polyurethanového plniče, 

a následně umístěny do QUV panelu. Po 1000 hodinách expozice byla hodnocena 

účinnost UV stabilizátoru v závislosti na jeho koncentrační hladině a poměru ke 

koncentraci použitého barviva.  Výsledek testu je patrný z fotografie na obrázku 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vzorek 8 

vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 

vzorek 7vzorek 6vzorek 5 

Obr. 4.  Výsledek hodnocení UV stabilizovaných pigmentovaných core-shell latexů. 

 

Závěr 

Metodou emulzní polymerace byly připraveny UV stabilizované pigmentované 

sekvenční polymery o struktuře core-shell. Reaktivní světlocitlivé trifenylmethanové 

barvivo je chemicky vázáno formou iontového páru v jádře disperzní částice, v její 

slupce je chemicky vázán účinný radikálově polymerizovatelný UV stabilizátor 
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benzotriazolového a/nebo benzofenonového typu. Lakové filmy s obsahem UV filtru 

v poměru k barvivu 1,5:1 a vyšších podléhají výrazně menším změnám barevného 

odstínu vlivem UV radiace.   
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THE COMPARING OF THE EFFECT OF GLASS TRANSITION 
TEMPERATURE AND PIGMENT VOLUME CONCENTRATION ON THE 

TOTAL ANTICORROSIVE EFFICIENCY OF BINDERS, PAINTS AND 
ANTICORROSIVE PAINTS BASED ON ALKYD AND EPOXY RESINS 
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Summary 
This paper presents the results of relationships of glass transition 
temperatures and pigment volume concentration with respect to 
anticorrosive protection of binders, paints and anticorrosive paints. The 
paints and anticorrosive paints were prepared in different formulations 
from two commercial alkyd and epoxy resins, i.e. CHS-ALKYD S 471 X 
60, CHS-ALKYD S 622 N 60, and CHS–EPOX 210 X 75, CHS-EPOXY 
531 respectively. The pigment volume concentration in the formulations 
was changed in the range from 10 to 40 vol. %. The corrosion resistance 
of coatings was measured by accelerated corrosion tests, which were 
done in two different condensation chambers containing SO2 or water 
steam + neutral salt spray. The glass transition temperature Tg of paints 
and anticorrosive paints was measured by differential scanning calorimetry 
(DSC).  
Keywords: alkyd and epoxy resin, glass transition Tg, coating, paint, and 
anticorrosive protection, differential scanning calorimetry DSC, 

 

 

1. Introduction 

The organic films coatings are an important group of protective materials and 

they are widely used in active anticorrosion protection. The classical corrosion 

process, i.e. corrosion of a metal is defined as a chemical and a physicochemical 

interaction between metal and ambient resulting in appearance of oxide(s) and/or 

salt(s) of the original non-oxidized metal on the surface. As a consequence a 

deterioration of essential properties of material occurs. Majority parts of corrosion 
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process follow a mechanism of electrochemical reaction in presence of water or 

water solutions of electrolytes [1]. When metal atoms are exposed to an environment 

containing water molecules, the electron transfer may occur, and the metal atoms 

become positively charged ions. This effect could be concentrated locally, i.e. 

forming pits on the surface, or it can be extended across a wide area to produce 

cracks or other surface damages. The corrosion process consists of two steps. The 

first one is anodic oxidation of the metal, which is accompanied by the second 

process, i.e. transfer of electrons to the cathode (cathodic reduction). Understanding 

of corrosion processes is important issue in materials anticorrosive protection and in 

the choice of appropriate coating, i.e. type of binders and pigments [2]. 

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

organic coating is embedded between the material surface and ambient [3]. The 

important binder materials of all synthetics resins used in the coating industry are 

based on alkyd and epoxy resins. Alkyd resins have great variety of the physical and 

chemical modifications resulting in unique properties needed in anticorrosive 

protection coatings [4]. The alkyd resins are generally polyesters. They are consist at 

least from three components, where one component has three or more functional 

groups and the rest of them posses two and more functional groups. Alkyds could be 

modified by unsaturated fatty acids. Fatty acids provide flexibility and 

oxypolymerisation of coatings. The right conformation improves coatings properties, 

e.g. hardness, gloss and the total anticorrosive efficiency [5].  

 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. 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 [6]. 

Pigment Volume Concentration (PVC) and Critical Pigment Volume 

concentration (CPVC) are parameters, which are important for the formulation of the 
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coatings. PVC is the volume of the pigment divided by the volume of the non-volatile 

components of the painting system. 

( )

( ) BVP

VP

VV
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PVC
+
⋅

=
+

+ 100
 ,    (3) 

where  ( VPV + )  - volume of pigment and fillers, VB – volume of non-volatile component.  

CPVC influences behavior of whole system and its desired value is important 

in production, application and appearance of final coating. 
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where ρP- density of pigment, So – oil number [g/100g], 0.93 density of linseed oil [6]. 

Many physical properties change profoundly at the glass transition 

temperature, including coefficient of thermal expansion, heat capacity, electrical 

properties, linear expansion, etc. The glass transition temperature depends on the 

chemical structure, the molecular weight, the free volume of the polymer, the 

attractive forces between the molecules, the internal mobility of the chains, the 

stiffness of the chains and the chain length [7]. The glass transition temperature is 

defined as the temperature where the linear amorphous polymer changes from 

plastic rubbery state into glassy state. The molecules have enough energy to 

overcome energetic barrier which results in rearrangement of basic structural units, 

i.e. forming of different conformal stages. The glass transition is a second-order 

transition [8]. 

 Differential Scanning Calorimetry (DSC) may determine the Tg. DSC is widely 

used in industrial production as a quality control instrument due to its applicability in 

evaluating sample purity and for studying polymer curing [9].  

2. Experimental Method 

Preparation and evaluation of the coatings 

Medium and long alkyd resins and epoxy resins were used as binders in 

model formulation of coatings. The alkyd and epoxy paints and anticorrosive paints 

samples were prepared with alternating of PVC content 10 - 40 vol. %. The amount 

of pigment of titanium dioxide (commercial - RD 55) was kept at constant value 5 vol. 
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% in the entire calculation of paints and anticorrosive paints formulation to provide 

the covering power. Anticorrosive pigment Zinc Phosphate (commercial - Tonaphos 

1) was kept at 10 vol. % in the entire calculation of anticorrosive paints formulation. 

Commercial products Blanc-fixe micro and Omyacarb 2VA were used in the paints 

formulation as fillers. To be possible of the comparison of the TAE of alkyd and 

epoxy binders, it was necessary to take the fact, that amine-curing agents have 

alkaline effect on medium. Calculated amount of base was added to alkyd binders. 

This allowance approximately settled alkalinity of alkyd and epoxy systems. The 

coatings were prepared using dissolver. The coating compositions were mixed and 

ground at 400 rpm for 2hours at room temperature. Consequently, the coatings were 

applied on one side of the 100 x 150 x 1 mm steel plate and kept for 30 days in air-

conditioned room (relative humidity 50 ± 5% and temperature 23 ± 2°C) to ensure 

necessary ageing of the samples. After aging the samples were definably scratched 

on the surface. The scratch serves as reference for evaluation of total anticorrosive 

efficiency (TAE). The corrosion resistance of coatings was measured by accelerated 

corrosion tests, which were done in two different condensation chambers containing 

SO2 or water steam + neutral salt spray. Total anticorrosive efficiency was evaluated 

according to Heubach scale. This scale involves evaluation of TAE according to 

ASTM (ASTM C 714-87, ASTM D 1654-92, and ASTM D 610-85) standard. The 

efficiency of the anticorrosive protection is indicated by a quality value 0 to 100, 

where 100 mean the best anticorrosion effect and 0 represents the worst.  

The Differential Scanning Calorimetry (DSC) Perkin-Elmer 02189-0041 

measured the glass transition temperature of alkyd binders and coatings. The DSC 

measurement was repeated for several times. DSC calorimeter was calibrated 

according to melting temperature of indium and zinc metals. The measurement was 

done according to ISO 11357-1:1997(E) and ISO 11357-2:1999(E) under nitrogen 

atmosphere (99.9 %) purge, flow 20 ml/min. Weight of sample m = 1.0 – 3.9 mg [10].  

3. Results and discussion 

Measurement of the glass transition temperature Tg (± 4°C) of alkyd binders 

after appropriate ageing showed similar values of Tg regardless of their oil length.  

Alkyd binders with calculated amount base measured the Tg. The TAE in 

neutral salt spray chamber and in chamber containing SO2 was measured. The Tg 
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was getting lower more than 20 %. In case  of Tg of  CHS-ALKYD S 622 N 60 

decreased on 24 °C and Tg of CHS-ALKYD S 471 X 60 decreased on 29 °C.  

The paints and anticorrosive paints were prepared from CHS-ALKYD S 622 N 

60, CHS-ALKYD S 471 X 60 and CHS-EPOXY 210 X 75, CHS-EPOXY 531 with 

PVC from 10 to 40 vol. %. Increase of filling in paints and anticorrosive paints based 

on alkyd (S 471 X 60), systems caused increase in the glass transition temperature 

and increase in the total anticorrosive efficiency in both chambers (Tab.1 and Figs. 

1a, 1b). The TAE of anticorrosive paints was more than 40% higher than TAE of 

paints in neutral salt spray chamber. In the chamber containing SO2 TAE was more 

than 30% higher than TAE of paints. Decrease in Tg and TAE could be caused by 

overcome of Critical Pigment Volume Concentration (CPVC). If paints are filled 

above CPVC, most their properties are getting worse. CPVC for paint and 

anticorrosive paint in the studied system is 32.3 vol. % and 38.9 vol. %, respectively. 

We can expect that the highest glass transition temperature and consequently best 

anticorrosion protection could be found slightly below CPVC.   

The values of Tg of paints based on CHS-ALKYD 622 N 60 did not show 

explicitly dependence on PVC. The TAE of anticorrosive paints prepared from CHS-

ALKYD S 622 N 60 increases with increasing value of glass transition temperature in 

both chambers. The value of CPVC of anticorrosive paints was not exceeded in this 

formulation. The highest glass transition temperature and best TAE of anticorrosive 

paints were found at PVC = 40 % (Tab. 2 and Figs. 2a, 2b) in both chambers. In the 

case of paint the glass transition temperature had no effect on anticorrosion 

protection in salt spray chamber and the best protection was found in paint with PVC 

= 20 %. Decrease in Tg and TAE could be caused by overcome of Critical Pigment 

Volume Concentration (CPVC). CPVC for paint in the studied system is 21.2 vol. %. 

Also the dependences in Figs. 2a, 2b indicate that TAE increased by 80 % in neutral 

salt spray chamber, and by 30% in the chamber containing SO2 in using anticorrosive 

pigment in formulation of paints. 

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.    
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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. The highest value of Tg in solvent 

diluted epoxy system were found in CHS-EPOXY 210 X 75 Tg = 101 °C (Tab 3.and 

Figs. 3a, 3b), CHS-EPOXY 531 Tg = 72 °C (Tab 4.and Figs. 4a, 4b). 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 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. 

 

Tab. 1 Assessing of Tg and TAE binder CHS-ALKYD S 471 X 60, paints and 
anticorrosive paints. 
 PVC 

[%] 
Tg 
[°C] 

TAENaCl 
[%] 

TAESO2 
[%] 

0 31 20 27 CHS-ALKYD S 471X60 
binder 
 0+calculated 

amount of base 29 81 52 

10 36 30 30 
20 42 32 42 
30 47 38 48 

Paint prepared from  
CHS-ALKYD S 471 X 60 

40 32 20 27 
10 39 53 44 
20 55 59 64 
30 50 61 65 

Anticorrosive paint prepared 
from  
CHS-ALKYD S 471 X 60 40 49 56 57 
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Tab. 2 Assessing of Tg and TAE binder CHS-ALKYD S 622 N 60, paints and 
anticorrosive paints. 

 PVC 
[%] 

Tg 
[°C] 

TAENaCl 
[%] 

TAESO2 
[%] 

0 37 20 27 
CHS-ALKYD S 622 N 60  
binder 
 0+calculated 

amount of base  24 20 32 

10 35 20 27 
20 36 30 27 
30 40 20 44 

Paint prepared from  
CHS-ALKYD S 622 N 60 

40 39 20 57 
10 50 65 27 
20 75 72 30 
30 78 85 44 

Anticorrosive paint prepared 
from  
CHS-ALKYD S 622 N 60 40 80 100 57 

 
Table 3. 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 
 
4. Conclusion 

We have found dependence between glass transition temperatures and the 

total anticorrosive efficiency of binders, paints and anticorrosive paints with different 

content of PVC. In the case of paints and anticorrosive paints prepared from CHS-

ALKYD S 471 X 60 (oil length 50 – 60%) the best results were found with PVC close 

to CPVC. Similar results were found in anticorrosive paints prepared from CHS-

ALKYD S 622 N 60 (oil length min. 60 %). We found that the highest glass transition 

temperature and consequently best anticorrosion protection are close to CPVC.  The 
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Tg of samples with calculated amount of base was getting lower as well as higher 

diffusion coefficient corrosion medium in alkyd resins. There was effective effect of 

calculated amount of base in alkyd resins. The epoxy resin curing with hardener 

showed lesser TAE in humid atmospheres containing sulphur 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. 

 
Tab. 4 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 
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Graph 1a. 

The dependence of TAE of paints and anticorrosive paints from  
CHS-ALKYD S 471 X 60 on Tg and on PVC in neutral salt spray chamber
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Graph 1b. 

The dependence of TAE of paints and anticorrosive paints from 
CHS-ALKYD S 471X60 on Tg and on PVC in SO2 chamber
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Graph 2a. 

 

The dependence of TAE of paints and anticorrosive paints from 
CHS-ALKYD S 622 N 60 on Tg and on PVC in neutral salt spray 

chamber
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Graph 2b. 

The dependence of TAE of paints and anticorrosive paints from 
CHS-ALKYD S 622 N 60 on Tg and on PVC in SO2 chamber
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Graph 3a. 

The dependence of TAE of chosen alkyd binders w ith calculated amount of base and epoxy 
binders
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Graph 3b. 

The dependence of TAE of chosen alkyd binders without calculated amount of base and epoxy 
binders
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NEW FAST DRYING WATERBORNE ACRYLIC POLYOLS FOR 
INDUSTRIAL TWO PACK URETHANE COATINGS 

 

NOVÉ RYCHLESCHNOUCÍ AKRYLÁTOVÉ POLYOLY PRO PRŮMYSLOVÉ 
DVOJ-KOMPONENTNÍ POLYURETHANOVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY 

 
Jaap Akkerman, Dirk Mestach, Ad van Gaans, Richard Esser, Jan Goossen 
Nuplex Resins BV, Synthesebaan 1, 4600 AB Bergen op Zoom  

 
Summary 

This paper describes the use of acrylic polyols in waterborne two pack 
urethane coatings. For these coatings the choice of isocyanate hardener is 
important, as well as the type of waterborne acrylic polyol. The synthesis 
of acrylic polyol dispersions and emulsions is described in brief. The 
coating properties of these types of acrylic polyols and blends of them are 
tested in clear and pigmented formulations for different applications. It is 
shown that these blends offer a possibility to balance coating properties 
and improve cost effectiveness. 
Key words: urethane coatings, acrylic polyol 

 
 
Introduction 

In the industrial coatings market until recently the dominant technologies were 

either solventborne two component urethanes or one-component solvent borne 

alkyds. However, due to VOC legislation, paint manufacturers have been forced to 

switch over from these conventional solvent borne coatings to VOC-compliant 

technologies. In this respect, waterborne resin technology plays an important role in 

replacing solventborne coatings. When waterborne resins were first introduced into 

the industrial coatings market, paint-formulators found it was hard to believe that they 

could match the performance of solventborne binders. However, the progress made 

over the last years in the design of these polymers has enabled us to overcome the 

many drawbacks that were associated with the first generation of waterborne 

binders.  

In addition to reducing VOC emissions during application, waterborne coatings 

reduce risk of fire, are easier to clean up (creating less hazardous residues) and 

result in reduced worker exposure to organic vapors. 
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Waterborne two component polyurethane technology 

When focused on the industrial coatings market, alternatives for solvent borne 
coatings are: 

• the corresponding waterborne alternatives of two component polyols, 

• the self crosslinkable one component dispersions, 

• and alkyd emulsions. 
 
When, however, good mechanical and protective properties in combination with 

good leveling, flow and gloss are needed, waterborne two component (WB 2K) 

urethane systems are the state of the art solutions [1,2]. Component one is a polyol 

binder, consisting of small colloidal polyol particles that are suspended in water. 

Component two is a water dispersible polyisocyanate hardener. Before application 

the polyol component is mixed with a polyisocyanate hardener. This polyisocyanate 

can be a conventional hydrophobic type such as a hexamethylene diisocyanate (HDI) 

cyclotrimer. However, studies [2,3] indicated that waterborne acrylic polyols could not 

emulsify conventional, hydrophobic isocyanates sufficiently to achieve good film 

formation and properties. In this case high shear mixing of the polyol and the 

polyisocyanate is required to obtain intimate contact between both reactants. Only 

then homogeneous film formation is possible (figure 1) and good film properties are 

obtained. This route makes use of a so called “hydrophobic isocyanate”

If the user of these systems is not able to apply “ideal” high shear stirring 

conditions, a water-dispersible isocyanate or “hydrophylic isocyanate”  must be used. 

It is also possible to use very low viscous hydrophobic isocyanates that are still able 

to form small droplets using moderate stirring conditions [3]. Water dispersible 

hydrophylic polyisocyanates can be prepared by reacting isocyanate trimers with 

mono-functional polyethers [6] as shown in figure 2. It can be seen from figure 2 that 

the functionality of these isocyanates is lower and this may lead to less crosslinking 

and poorer water resistance.  
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Figure 1. Good and bad mixing of a hydrophobic isocyanate in waterborne two pack 
urethane systems. 
 

 

Figure 2. Water miscible poly isocyanates. 

 

The type of water dispersible polyisocyanate most commonly used in the 

formulation of waterborne two pack urethanes is based on HDI trimers. In order to 

optimize some of the properties of the urethane coating also water dispersible 

polyisocyanates based on isophorone diisocyanate trimers can be used. The coating 

crosslinks through the hydroxyl-isocyanate reaction resulting in the formation of 

urethane bonds. However, in waterborne system a side-reaction, the reaction of 
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isocyanate with water followed by urea-bond formation, plays an important role 

(figure 3). 

 

Figure 3. Cure chemistry in waterborne two pack urethane system. 

The first reaction path, as shown in figure 3, is the preferred route for the 

development of a two-component polyurethane system. The polyisocyanate group 

will react with the active hydrogen of the hydroxyl group on the co-reactant to form 

the polyurethane. This is the dominant reaction step in solventborne systems. 

However, in waterborne systems some of the polyisocyanate groups are sacrificed to 

the water reaction shown in the second reaction path. The polyisocyanate and water 

react to form the unstable carbamic acid which immediately decomposes and 

releases CO2 gas and an amine. The amine then reacts with another polyisocyanate 

forming a urea bond (reaction path 3). This side reaction gives loss of crosslinking 

because two isocyanate groups are used to form a crosslink, instead of only one. 

Because of the reaction with water, the NCO-OH ratio will have a significant impact 

on the coating properties: dry times, sanding, pot life, hardness development and 

chemical resistance.  

The competing kinetics of the urethane versus urea forming reactions is 

determined by the following criteria: 

• the surface area/particle size of the polyisocyanate emulsion,  

• the mechanism of emulsion stabilization (ionic, nonionic or a mix [5]) 

• the emulsion stability,  

• the chemical make-up of the polyisocyanate,   

• application time after mixing the coating,   

• the tertiary amine neutralizing agents used in the polyol dispersion are well known 

catalysts for the isocyanate/water reaction   
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Recent publications of Urban et al [6,7] show in depth mechanisms and influences 

of for instance the hydrobic/hydrophylic isocyanate and the control of film formation 

on several curing conditions such as moisture content. 

Polyol molecular weight 

Waterborne acrylic polyols can basically be made in two manners: 

• by emulsification of polymers first made by solution or bulk polymerization, 

leading to an acrylic polyol emulsion, 

• or by emulsion polymerization leading to an acrylic polyol dispersion. 

These two binder types are fundamentally different. The main difference is the 

molecular weight, but also the distribution of functional hydroxyl groups over the 

polymer chains can be dramatically different due to composition drift phenomena 

encountered in emulsion polymerization. In this presentation we use the terms “OH 

functional Acrylic Emulsion OH-AE” and “OH functional Acrylic Dispersion OH-AD”  

A general route to prepare an OH functional Acrylic Emulsion is by conventional 

solution polymerization of acrylic monomers in a solvent such as xylene followed by 

stripping the organic solvent and emulsification of the resin in water. The viscosity of 

the resin before emulsification is usually reduced with small amounts of water-

miscible solvents such as butyl glycol or propylene glycol mono propyl ether. The 

molecular weight of the polyol is limited by the solution viscosity at a practical solvent 

level. As a result these binders normally have small amount of organic solvents and 

molecular weights that are relatively low (Mw 20.000-50.000). In order to have good 

stabilization and film-formation the resin is stabilized with a build in polymeric 

stabilizer [5]. 

The OH functional Acrylic Dispersion uses aqueous emulsion polymerization. This 

overcomes the solvent chemistry restriction and also leads to higher molecular 

weight polymers. OH-AD’s can be made with molecular weights as high as one 

million. 

In a 2K application, a high molecular weight acrylic polyol offers greater performance 

robustness at a certain NCO/OH ratio: an acrylic polymer chain with a molecular 

weight of one million, having dozens of hydroxyl groups in a single molecule, may not 

require reaction of all OH groups (i.e. NCO/OH = 1) to develop substantial 
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crosslinking. Relatively few reactions move the system towards a crosslinked 

network, resulting in a reduced drying time. Furthermore other characteristics such as 

hardness, flexibility, chemical resistance, abrasion resistance, etc., can be varied 

enormously by changing the monomers and auxiliary components used in the 

emulsion polymerization. The polymerization process itself and the resulting particle 

morphology also strongly influence acrylic dispersion properties. 

Above may suggest that OH-AD’s are the solution for our waterborne two pack 

systems. However, compared to low molecular weight acrylic polyol emulsion, 

dispersions have one main drawback and that is the fact that the aesthetical 

properties generally tend to be less. This is caused by reduced flow and leveling in 

the later phases of film-formation. 

Binder development and paint formulations 

In earlier presentations, binders and paint formulations were presented that 

are suitable for waterborne two pack top coats used in car refinish and plastic coating 

applications [5,8]. These acrylic emulsions were optimized for appearance and 

resistance properties that are needed for these applications. This led to the 

development of acrylic emulsions (OH-AE) with relatively high hydroxyl values (3.8 – 

4.2 % OH). The NCO/OH ratio commonly used in these systems is 1.5. Furthermore 

forced drying at temperatures up to 60 – 80 ºC is quite common. 

There is, however, a growing demand for systems with a lower NCO-demand in order 

to be more cost effective. This work focuses therefore on industrial metal and wood 

applications where polyols with lower hydroxyl values give satisfactory results. 

Furthermore forced drying at higher temperatures is no option for these market 

segments, so full cure has to be obtained at ambient temperature.  

Whereas for solvent borne acrylic polyols, hydroxyl values of as low as 1.8% still give 

acceptable coatings, simply lowering the hydroxyl value of acrylic emulsions does not 

work. We have found that decreasing the hydroxyl value below 3.5 %, results in 

coatings that have insufficient solvent and water resistance. This effect can be 

countered by increasing the molecular weight of the polyol. As a consequence use of 

higher molecular weight acrylic dispersion type polyols becomes an option.  
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In the work presented here, it was investigated if a hybrid polyol composition, made 

up from a blend of an OH-AD (2.4 %) and OH-AE (3.5 %), could offer a favorable 

combination having the best of both worlds e.g. cost effectiveness, good drying, early 

hardness and sand ability on one side, and chemical resistance and aesthetical 

properties on the other side. 

 

OH functional acrylic dispersion OH-AD 

The acrylic dispersion is specifically designed for reaction with polyisocyanates and 

is free of alkyl phenol ethoxylates. It has a weight average molecular weight of higher 

than 500.000 and 2.4 % OH (hydroxyl equivalent weight is 710 on solid resin) and 

glass transition temperature of 310 K. Other properties are summarized in table 1. 

Used as sole binder (one component) it already offers extremely fast drying at 

ambient temperatures. 

 

Table1. Properties OH functional Acrylic Dispersion. 

OH-AD Value 
Hydroxyl % (on solid resin) 2.4 % 

Non-Volatiles 42 % 

Acid value (on solid resin) 20 mg KOH/ g 

pH 6.0 

Density 1.00 kg/ dm3

Particle size ± 120 nm 

 

OH functional acrylic emulsion OH-AE 

The selected acrylic emulsion is a low molecular weight polyol (Mw 25.000) with 3.5 

% OH (OH equivalent weight = 485 on solid resin) and glass transition temperature of 

300 K. It is stabilized with a special polymeric stabilizer based on both ionic and non-

ionic functionality. 
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Table 2. Properties of OH functional Acrylic Emulsion. 

OH-AE Value 
Hydroxyl % (on solid resin) 3.5 % 

Non-Volatiles 40 % 

Acid value (on solid resin) 25 mg KOH/g 

pH 8.5 

Viscosity (23 °C at 100 s-1) 0.5 Pa.s 

Density 1.06 kg/ dm3

Flash point >. 65 °C 

Particle size ± 110 nm 

Mechanical stability OK 

Organic solvent content 2.0 % 

 

Polyisocyanate selection 

In preparing the formulations a series of four commercial polyisocyanates were used. 

Table 3. Isocyanate hardeners used. 

 Type Supply form Viscosity 
@ 23°C 

NCO 
content 

Type 1 Polyether modified 
HDI trimer 

100% 2800 
mPas 

17.40% 

Type 2 IPDI based 
water-dispersible 

70 % in 1-methoxy-
propylacetate-2/ xylene, 1:1 

  800 
mPas 

9.40% 

Type 3 HDI/IPDI based 
water dispersible 

85 % in butyl acetate 1200 
mPas 

16.00% 

Type 4 Hydrophilic HDI 
trimer 

97% 3600 
mPas 

18.40% 

 

Simple clear coat formulation 

A simple clear coat was formulated in order to perform an initial screening of 

the binders as such and in a hybrid blend. A 35/65 mix (on product) was used of the 

HDI/IPDI based hydrophilic polyisocyanates. It was chosen to use 150 % of NCO 

based on OH. The actual composition of the hardener mix used is given in table 4. 
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Table 4. Hardener mix. 

Polyisocyanate Type 1 31.18 

Polyisocyanate Type 2 57.86 

butyl acetate 8.43 

butyl glycol acetate 2.53 

Total 100.00 

 

The clearcoat was formulated using the components listed in table 5. 

 

Table 5. Basic clear coat formulations in grams (1.5 NCO/OH). 

  emulsion 60/40 mix dispersion 

OH functional 
Acrylic Emulsion 66.5 41.5  

OH functional 
Acrylic Dispersion   27.1 72.3 Polyol component 

Butyl glycol 2.5 2.8 3.3 

Hardener Mix type 1/2 (eq 
1:1) 31.0 28.6 24.4 

 Total 100.0 100.0 100.0 
 

VOC (incl. H2O) 200 (117) 200 (117) 200 (116) 

Weight solids 49.5 49.4 49.1 Properties 

Relative Cost (%) 100 95 86 

 

The polyisocyanate component was added to the polyol component by means of 

mechanical mixing. A Cowless type instrument is most suited for this mixing. 

Additional water (or associative thickener) may be post-added to adjust to spray 

viscosity.  
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Figure 4.  Drying and hardness of emulsion, dispersion and 60/40 mix clearcoats. 
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Table 6. Chemical resistance of clearcoats after 1 week drying on both wood and 
Bonder. Spottest ISO 2812 for Bonder, DIN 68861 for wood. Score: 1 = no effect, 5 = 
complete destruction/removal. 

 OH acrylic emulsion Mix 60/40 OH acrylic dispersion 

Water (14 hrs) 1 1 1 

Xylene (5 min) 1 1 1 

Ethanol (2 min) 1 1 1 

MEK (1 min) 2 1 2 

 

From Figures 4 and 5 and Table 6 it can be concluded that the use of a pure acrylic 

dispersion is not leading to an acceptable appearance and crosslinking.The chemical 

resistance of the clear coats is good. This means that for industrial uses the 

crosslinking has acceptable values.For general purpose clear coats a 60/40 mix 

leads to a more cost efficient formulation (95 % of the emulsion) with good 

properties. If less critical appearance is acceptable, than the acrylic dispersion is a 

very cost effective attractive option (86 % of the emulsion). 

Opaque white coatings for metal and wood 

Table 7 shows a series of opaque white formulations that were the result of an 

optimization on application and appearance. In this test series also a commercial 

reference was included. Table 8 shows the TiO2 mill base used. 

 

Table 7. Formulations of opaque coatings (at VOC 200 g/l (115 g/l including water), 
45% solids, 18% PVC and NCO/OH = 1.2). Thinned to 25 sec DIN cup 4. Mechanical 
stirring.  

 emulsion 80/20 
mix 

60/40 
mix 

50/50 
mix 

dispersio
n 

Competit
or 

emulsion

OH functional 
Acrylic Emulsion 40.4 32.3 24.3 20.3   

OH functional 
Acrylic Dispersion    8.1 16.2 20.3 40.7  

Competitor Acrylic 
Emulsion      39.0 
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Table 7 -continue 
Silicone leveling 
agent   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2 

Substrate wetting 
agent   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2   0.2 

Pigment dispersion 25.3 25.6 25.8 25.9 26.6 28.8 

       

Hardener type 3   5.2   4.9   4.7   4.5   3.8   5.4 

Hardener type 4   4.5   4.3   4.0   3.9   3.3   4.7 

Butyl glycol acetate   7.4   7.5   7.6   7.6   8.1   5.4 

        

Demineralized 
water 16.8 16.9 16.9 16.9 17.0 16.3 

Relative cost (%) 100 97 94 93 85 102 

 

 

 

Table 8. Formulation of pigment dispersion. 

Demineralized water 18.6 

Dispersant 3.8 

TiO2 74.6 

Urethane thickener 3.0 

Total 100.0 

 

The top coats were applied on steel, wood and plastic at ambient conditions and 

tested on various properties, of which a part is summarized in figures 7-10. 
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Figure 6. BK drying results of white topcoat (on glass, 23 °C, 45 % RH). 
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Figure 7. Gloss on glass of white topcoats (23 °C, 45 % RH). 

 

It can be seen from figure 6 that drying properties of the white topcoats can be 

improved by addition of the dispersion polymer. Addition in the region of 40 % is 

sufficient for fast drying. However, figure 7 shows clearly that addition of larger levels 

of dispersion leads to loss of gloss. Haze measurements – not shown –suggest a 
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flocculation of the TiO2. If high gloss is essential, than the maximum ratio is 60/40. 

The formulation of the mixture may be improved with respect to pigment flocculation 

in order obtain satisfying gloss values.  
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Figure 8. Hardness of cured films on glass of white topcoat (layer thickness 20-30 

µm). 

 

The results in figure 8 show that the films of all combinations have sufficient 

hardness, though the competitor emulsion and the pure dispersion are softer. 

In figure 9 the mechanical properties are shown. Adhesion is good for all formulations 

as can be seen from the Erichsen indentation and the Conical Mandrel test results. 

The pure dispersion shows a reduction in the impact resistance figures. It can be 

concluded that all mixtures are as good as the pure emulsion polymer. 
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Figure 9. Mechanical properties of white topcoat (on Bonder, 23 °C, 45 % RH) 

 

The chemical resistance was measured after 1 week drying according ISO 

2812 (spot test). Methyl ethyl keton and xylene showed no lifting or softening at all. 

Ethanol showed slight lifting (score 2) but no softening. All coatings had an excellent 

number of MEK rubs (>100, ASTM D-4752). These results show that all mixtures 

have good crosslinking and good chemical resistance. 

 

Conclusion 

Two paints – clear coat and white topcoat - were formulated with low cost OH 

functional resins having 2.4 % OH for the dispersion and 3.5 % OH for the emulsion. 

Through mixing of the resins the properties can be optimized in relation with 

formulation costs. All paints lead to films having properties that are acceptable for 

general metal and industrial wood coatings. Dilution of the 3.5 % OH functional 

emulsion with 20, 40 and 50 % of 2.4 % OH functional dispersion gives acceptable 

properties and reasonable savings up to 5-7 % on formulation costs. Mixing in more 

of the dispersion is critical for the gloss and haze. When satin gloss or matt coatings 

are needed, the pure dispersion can also be considered as a lower cost alternative. 
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NOVÉ MOŽNOSTI VE FORMULACÍCH  PUR NÁTĚROVÝCH HMOT 
 

NEW IDEAS FOR FORMULATION OF PUR COATINGS 
 
Josef Patrovský 
BayerMaterialScience, Praha, Česká republika 
 
 

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 position of PUR coating on the coatings 
market. 
In part 2 the commom chemical reaction and aplication range of 2K PUR  
Part 3 is concentrated on the 2K PUR water, the reactions components- 
polyisocyanates and polyols.. 
Part 4 presented new possibilities to formulate VHS PUR coating with 
polyaspartics. 

 
Souhrn přednášky 

V současné době je nemožné si představit aplikace, kde je 

požadována vysoká kvalita, bez  2K PUR nátěrových systémů. Tyto 

systémy nabízejí optimální trvanlivost, optické a mechanické vlastnosti, 

tak jako aplikační robustnost – a z toho důvodu jsou t.č. největší vývojovou 

oblastí v průmyslu nátěrových hmot. Nynější evropská VOC legislativa 
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vede k vyšším požadavkům na nátěry s redukovaným obsahem 

organických rozpouštědel.  

High Solids (HS) PUR nátěrové hmoty poskytují široké spektrum řešení 

tohoto problému, a to použitím nízkoviskozních surovin jako jsou 

polyisokyanáty, OH – funkční polyakryláty a reaktivní rozpouštědla – 

polyaspartáty.  

Vodouředitelné 2K PUR systémy mohou být často formulovány s malým 

množstvím nebo dokonce s nízkým obsahem organických rozpouštědel. 

Přechod na tuto technologii neznamená snížení technických parametrů. 

Většina technických požadavků, které jsou dosaženy tradičními 

formulacemi, může být t.č. již dosažena vodouředitelnými 2K PUR 

systémy.  

 

Přednáška zahrnuje čtyři základní části: 

1/  Trendy na trhu nátěrových hmot – pozice PUR 

2/  Systémy PUR  - chemismus, hlavní aplikace 

3/  2K PUR vodouředitelné 

4/  HS/VHS 2K PUR –polyaspartáty 
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ad 1/ Trendy na trhu nátěrových hmot – pozice PUR: 

Potřeba ve světě – PUR v. ostatní nátěrové systémy - 2005 

 
 

 
 

Refinish 7% 
(PUR 50%) 

General 
Industrial 22%
           (PUR 10%) 

Coil /Can 8%
      (PUR 5%) 

Textile 7% 
      (PUR 25%)Others 

8% 

Wood 12% 
      (PUR 40%) 

Construction 
            23%  
        (PUR 17%) 

 

OEM / Plastic 
13% 

              (PUR 55%) 

 

 

 

Celkový trh nátěrových hmot: 11.9 mil. tun

Roční nárůst:

2.5% 

20% podíl na trhu 5.5% PUR technologie:
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ad 2/  Systémy PUR  - chemismus, hlavní aplikace 
 
Typy reakcí polyuretanových nátěrových hmot 
 

• 2K PUR system (aromatický nebo alifatický) 

 

 
         

 

 
 
Základní komponenty pro 2K PUR – výběr:  
Polyisokyanáty Desmodur (rozpuštědlové systémy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 1K termoplastické PUR pryskyřice nebo disperze 

 
 
Desmolac nebo  Bayhydrol 

NCO  

H O 

• 1K PUR vytvrzovaný vzdušnou vlhkostí 
(polymočovina) 

NCO  
NCO  +  H2O  

NH  
N

C   O  CO2  +  

                 
 
                Desmodur + 

              
 
              Vzdušná  
              vlhkost 

• 1K PUR system s blokovanými PIC 

 
 
Desmophen + Desmodur BL 

N-C-B  OH +  

NCO  

H O 
H  O- HB 

                
 
                Polyol 
                Desmophen + 

              
 
              Tvrdidlo 
              Desmodur 

NCO OH  +  

NCO  
H O 

 

Polyisocyanates 
Product Solids 

Content  (%) 
NCO-

Content 
  (%) 

Type Viscosity 
(mPa.s) 23°C 

Func-
tionality 

Desmodur N   100 100 22.0 HDI- Biuret, standard 10000 F = 3.8 

Desmodur N     75 75 MPA /X * 16.5 HDI- Biuret, standard 225 F = 3.8 

Desmodur N     50 50 BA/MPA  11.0 HDI- Biuret, standard < 100 F = 3.8 

Desmodur N 3200 100 23.0 HDI- Biuret, low viscosity 2500 F = 3.5 

Desmodur N 3300 100 21.8 HDI- Trimer, standard 3000 F = 3.5 

Desmodur N 3390 90 BA /SN * 19.6 HDI- Trimer, standard 650 F = 3.5 

Desmodur N 3350 50 BA 10,9 HDI- Trimer, Standard < 100 F = 3.5 

Desmodur N 3790 90 BA 18.0 HDI- Trimer, high viscosity 2000 F = 4.1 

Desmodur Z 4470 70 MPA / X 
70 SN 

11.9 
11.9 

IPDI- Trimer, 
IPDI- Trimer 

1500 
2000 

F = 3.3 
F = 3.3 
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Polyoly - Desmophen  
Polyestery    • přijatelná povětrnostní odolnost 
    • rozsah od tvrdých po velmi pružné 
     • možnost vysokého obsahu OH 
    • velmi dobrá smáčivost pigmentů i dřeva 
 
Polyakryláty   • vynikající povětrnostní oddolnost 
    • možnost vysoké molekulové hmotnosti 
    • velmi rychle fyzikálně zasychající 
     • omezená pružnost při nízkých teplotách 
 
Polyethery   • slabá povětrnostní odolnost 
    • vysoká odolnost proti alkáliím 
     •  rozsah od tvrdých po velmi pružné  
     • nízká viskozita 
 
Polykarbonáty   špičková povětrnostní odolnost  
    • vysoká pružnost 
 
Přehled produktů Desmophen je k dispozici u zastoupení Bayer MaterialScience.  
 
Hlavní důvody úspěšnosti 2K PUR povlaků  
 
2K PUR Systémy:  
 
Robustnost: snadná aplikace 
 
-  vytvrzování  při nízkých teplotách  (>5°C), možnost vypalování  
-  rychlé zasychání  
-  vysoká tolerance při mísení komponent 
 
Ekologie s ohledem na nízké VOC  
 
-   nižší emise rozpouštědel než jiné obvyklé systémy /alkydy,PAC/ 
-   existují High Solid systémy 
-   existují vodouředitelné systémy 
 
Nejvyšší kvalita  
 
-   odolnost rozpouštědlům a chemikáliím   
-   odolnost na povětrnosti  
-   rovnováha mezi tvrdostí a pružností i při nízkých teplotách,odolnost oděru a 
poškrábání 
-   vysoký lesk 
 
Efektivnost 
 
-   rychlé zasychání a brousitelnost  
-   není zapotřebí leštění 
-   vysoký obsah sušiny – potřeba méně vrstev při stříkání 
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Hlavní aplikace pro 2K PUR nátěrové hmoty 
 

- autoopravárenství 
- antikorozní ochrana 
- sériové lakování aut OEM 
- podlahy 
- dřevo a nábytek 
- potrubní nátěry 
- průmyslové nátěry 
- dopravní technika 
- nátěry plastů 

 
Konkrétní doporučení a směrné receptury k uvedeným aplikacím jsou k dispozici u 
zastoupení Bayer MaterialScience.  
 
ad 3/  2K PUR vodouředitelné 
 
Alternativa pro formulace se sníženým obsahem VOC 
 
Vodouředitelné nátěrové hmoty s nejvyšší kvalitou: 
 
→ Vodouředitelné 2K PUR  
 
Vodné polyoly Polyakryláty, polyestery n. polyuretanové  
   emulze, disperze nebo roztoky  
 
Polyisokyanáty Hydrofilní a/nebo nízkoviskózní  
   hydrofobní typy 
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Hydrofilní polyisokyanáty pro vodouředitelné 2K PUR nátěrové hmoty - výběr 
 

 
 
Polyoly pro 2K PUR wb průmyslové nátěrové hmoty - výběr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polyol Type 
Supply 
form 
[%] 

OH 
content 

[%] 

Viscosity

[mPas] 

Co-solvent 
type / amount 

[%] 

pH 
value

Tg 

[°C] 
Characterization 

 Polyester Polyacrylic  
 Bayhydrol VP LS 2139/2 
 Bayhydrol VP LS 2290 

 
47 
45 

 
3,8 
3,8 

 
1850 
1500 

 
BDG  
BG 

 
2,5
8 

 
7,5 
7 

 
+ 6 
+ 45 

 
  blisterfree film thickness 
  fast drying; hardness & flexibility

 Polyacrylic 
 Bayhydrol XP 2469 
 Bayhydrol A 145 
 Bayhydrol XP 2470 

 
45 
45 
45 

 
2,5 
3,3 
3,9 

 
1500 
950 

2000 

 
PnB 

BG/SN
PnB/SN

 
8 
8 
8 

 
8,4 
8 

7,8 

 
+ 30 
+ 28 
+ 50 

 
  cost effective (resin & system) 
  universal, good property level 
  high quality (resistance,  
     appearance) 

Polyacrylic / Fast drying 

 Bayhydrol XP 2620 

 Bayhydrol XP 2601 

 Bayhydrol XP 2546 

 

48,5 

45 

41 

 

3,0 

3,9 

4,8 

 

1600 

2000 

< 200 

 

PnB/SN

PnB/SN

-- 

 

4 

8 

-- 

 

8,5 

7,8 

7,5 

 

+ 35 

+ 50 

 

 

  fast drying & low VOC level 

  high quality, fast drying &  
     build-up of properties 
  2K primers with early sandability 
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ad 4/ HS/VHS 2K PUR –polyaspartáty 
 
 
2K high - & Very High Solid systéme – řešení problému 
 

 
 

Medium Solids      High Solids  Very High Solids 
> 420 g/L VOC    < 420 g/l VOC     < 250 g/l VOC 

 

fyzikálně 
zasychající 
pryskyřice 
       +  
standardní 
tvrdidlo 

    rychlé            
zasychání  

fyzikálně 
zasychající 
pryskyřice 
       +  
standardní 
tvrdidlo 

    rychlé 
zasychání  

? 
 

                 
 

 

 
Very High Solids Systems (< 250 g/l) 

 
 
 
a) extrémně nízkoviskozní polyoly + extrémně viskozní tvrdidlo 
→  extrémně pomalé zasychání 
 
b) nízkoviskozní polyol + nízkoviskozní tvrdidlo + reaktivní rozpouštědlo  → rychlé 
zasychání 
 
 
Reaktivní rozpouštědlo umožňuje při nejnižší viskozitě vysokou reaktivitu! 
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Reaktivní rozpouštědla – výběr polyaspartátů 
 

 
 
 
 
Desmophen - type  viscosity           geltime [min]                geltime 
[min]  
       [mPas]     (low viscous clearcoat)     (high pigmented 
topcoat) 
 
NH 1520 (100 %)               1500                           > 1500            40 
NH 1521 (90 % BA)                 150 
NH 1420                1000                     180            20 
NH 1220                  800                       10             2 
 
Co jsou polyaspartáty - polyaspartics 
 
- Chemie organických povlaků je založena na reakci alifatických isokyanátů s       
polyaspartáty /estery kyseliny polyaspartové/  
 
-  Bylo prezentováno poprvé začátkem 90.let. Tato technologie byla tehdy vyvolána 
užitím do konvenčních 2K PUR s cílem redukce VOC. 
 
-  Současný vývoj se koncentruje na systémy , ve kterých jsou polyaspartáty hlavní 
komponentou pro reakci s polyisokyanátem. 
 
 
 
Reakce polyaspartátu a isokyanátu 
 
 

 
 
 
 
 

O 

O 

O 

O 

N R’  

R’ 

R 
+ R  '' 

N C O R’ '
O
O

O 

O 

R

R

N 
C 

N
H

R 

O 

H 

aspartic acid ester aliphatic isocyanate urea structure 

O

O

OEt
OEt

O

O

EtO
EtO XH2N NH2+ +

O

O

OEt
OEt

O

O

EtO
EtO

XN N
H H
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Výhody polyaspartátů 

rychlé vytvrzování i při teplotě okolí umožňuje rychlý proces aplikace nátěrového 

dodržení požadované 

zvýšená produktivita redukuje  náklady na aplikaci nátěru 

možňuje very high solids až do 95%  

olyaspartáty jsou dále charakterizovány :  

 flexibilita formulace dovoluje nastavení doby  vytvrzování a doby   zpracovatelnosti    

hemické odolnosti 

ávěr: 
any se stávají nepostradatelnou složkou moderních formulací výrobců 

ro další podrobnější informace se s důvěrou  na nás obracejte. 

ontakt pro ČR a SR: 

ayer s.r.o.  
9/3 

ký, vedoucí prodeje Coatings, Adhesives and Specialties 

 
- 
systému / zkrácení dob mezi aplikacemi jednotlivých vrstev/ 
- vysoká tloušťka vrstvy umožňuje redukovat počet vrstev při 
konečné    tloušťky nátěrového filmu  
 
- 
   
-  u
 
P
 
- 
-  dobrá povětrnostní odolnost 
-  nízká teplota pro vytvrzování 
-  dobrá odolnost oděru, dobré c
 
 
Z
Polyuret
nátěrových hmot. V přednášce diskutovány rámcové možnosti formulací zejména pro 
2K PUR, to však neznamená, že neexistují řešení s jednokomponentními systémy – 
např.  isokyanáty modifikované alkydy zasychající oxidativně nebo polyuretanové 
roztoky a disperze zasychající polymeračně.  
 
 
P
 
 
K
 
B
Litvínovská 60
190 21  Praha 9 
Ing. Josef Patrovs
email: josef.patrovsky.jp@bayer-ag.de
tel: 00420-266 101 644, mobil: 00420-603 222 344 
Kateřina Sajnerová, obchodní asistentka CAS 
email: katerina.sajnerova.ks@bayer-ag.de
tel: 00420-266 101 645 
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FIRMA DSM NEORESINS+, NOVÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A 
AKTUÁLNÍ SORTIMENT POJIV 

 

COMPANY DSM NEORESINS+, NEW  ORGANIZATIONAL SET-UP AND 
ACTUAL ASSORTMENT OF BINDERS 

 
Georg Luda,  DSM NeoResins+, Waalwijk, The Netherlands 
Karel Sýkora, Thorson Chemical Praha s.r.o., Praha, The Czech Republic 
 

Summary 
NeoResins – producer of mainly  water based binders was sold to copany 
DSM – big Dutch chemical koncern. Subsequently was created new 
copany – DSM NeoResins+. Assortment DSM NeoResins+ contains 
combination of former NeoResins and former DSM binders.  
New copany DSM NeoResins+ is one of the most important global player 
on the field of binders for liquid coatings. This new copany can offer to 
their customers almost komplete assortment of binders and in the same 
time technical service on high level. 
NeoResins – výrobce převážně vodných pojiv byl prodán firmě DSM – 
velkému holandskému chemickému koncernu. Následně byla vytvořena 
nová firma – DSM NeoResins+. Sortiment DSM NeoResins+ obsahuje 
sortiment původní firmy NeoResins a původní firmy DSM Coatings. 
Nová společnost DSM NeoResins+ se tak stává jedním z nejdůležitějších 
hráčů na globálním trhu pojiv pro kapalné nátěrové hmoty. Nová 
společnost může nabídnout svým zákazníkům téměř kompletní sortiment 
pojiv a zároveň technický servis na vysoké úrovni. 

 
 
Firma DSM NeoResins+ má v současné době přibližně 1200 pracovníků. Jednotlivé 

části jsou rozmístěny v několika zemích: 

Země Město Výroba Výzkum a vývoj Zákaznický servis 
Holandsko Waalwijk + + + 
Holandsko Hoek van Holand +   
Holandsko Zwolle  + + 
USA Frankfort +   
USA Willmington + + + 
Německo Meppen +   
Španělsko Parets + +  
Čína Shunde + + + 
Čína Shanghai  +  
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Sídlem vedení firmy je Waalwijk, tedy sídlo dřívější firmy NeoResins. 
DSM NeoResins+ má jako cíl stát se světovou jedničkou v oboru pojiv pro kapalné 

nátěrové hmoty. V rámci této strategie firma podniká některé důležité kroky: 

• V lednu 2008 byla koupena firma Soluol – výrobce vodných i 
rozpouštědlových polyuretanů pro různá použití. Firma založená v r. 1931 se 
nalézá na Rhode Island (USA) a zaměřuje se především na trh USA.  Roční 
prodeje činí ca 20 mil. USD. 

• DSM NeoResins+ investuje v současné době cca 15 mil EUR do svého 
výrobního podniku v Meppen (Německo). Cílem investice je zmodernizovat a 
zvýšit výrobu o 8% a to především u polyesterů např. pro Can&Coil coating. 
Dokončení investice se předpokládá v 1. pololetí roku 2009. 

• DSM NeoResins+ staví novou výrobnu vodných akrylátů v rámci stávajícího 
podniku ve Waalwijku. Hodnota investice je cca 30 mil EUR. Důvodem pro 
tuto akci je očekávané zvýšení spotřeby vodných emulzí o cca 7%. 

• DSM NeoResins+ investuje cca 20 mil EUR do výstavby výrobny vodných 
akrylátů v Číně. Cílem je dosáhnout v r. 2010 výrazného navýšení prodejů 
těchto produktů na čínském trhu. 

 
Firma DSM NeoResins+ je v organizační struktuře začleněna do Business 

Group DSM Resins, kam patří i DSM Composite Resins a DSM Powder Coatings 

Resins. 

DSM NeoResins+ má dvě části: Coatings a AGA (Adhesives & Graphic Arts). 

Základem firemní filosofie je neustálá inovace sortimentu. Do vývoje nových 

produktů je investováno cca 5% z obratu firmy. Ve firemní strategii „Vision 2010“ 

firma uvádí, že plánuje vybudovat nové moderní výzkumné a vývojové kapacity a 

zvýšit investice do vývoje vybraných produktů ze 30 na 70 mil EUR. Při tom veškeré 

vývojové práce vycházejí z potřeb trhu („orientace na zákazníka“). Očekává se, že 

nové produkty přinesou v r. 2010 výrazné zvýšení prodejů proti současnému stavu. 

Plánované prodeje v roce 2010 v hodnotě 1300 mil EUR budou mít následující 

rozložení podle kontinentů: 70% v Evropě, 20% v Asii a 10% v Americe.  

Základem výrobního a prodejního sortimentu DSM NeoResins+ jsou 

speciality, což odpovídá základnímu heslu strategie: 

„Nabídnout našim zákazníkům přidanou hodnotu prostřednictvím vyspělých a 

inovativních technologií“. V praxi se to projevuje tak, že pouze přibližně 20% 

sortimentu jsou staré (nikoliv zastaralé) produkty a převážná většina sortimentu jsou 
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nové značky. Inovace v sortimentu sledují několik základních linií. Jako příklady lze 

uvést: 

• Vodná pojiva odpovídající legislativnímu omezení VOC v r. 2010 

• Vysokosušinová pojiva s rychlým zasycháním odpovídající legislativnímu 
omezení VOC v r. 2010 

• Nová pojiva pro UV vytvrzované systémy 

• Nová pojiva pro moderní tiskové barvy 

• Vysokosušinová pojiva a vodné dvoukomponentní systémy pro průmyslové 
aplikace jako autoopravárenské nátěrové hmoty, nátěry železničních a 
silničních vozidel 

 
Aktuální sortiment pojiv pokrývá prakticky všechny aplikační obory: 

• Dekorativní nátěrové hmoty 

• Nátěrové hmoty pro průmyslovou aplikaci na kovy 

• Nátěrové hmoty pro průmyslovou aplikaci na dřevo, včetně oken, dveří  

• Nátěrové hmoty pro průmyslovou aplikaci na plasty 

• Parketové laky, nátěry na beton, silniční značení a pod 

• Sortiment pojiv pro Can&Coil coating 

• Pojiva pro tiskové barvy, lepidla, tmely a pod 
 
Plný sortiment pojiv DSM NeoResins je uveden v osmi brožurách, které jsme se 

snažili dodat všem našim zákazníkům v moderní elektronické podobě, případně na 

CD. Produkty lze rozdělit do následujících skupin: 

Pojiva pro vodné systémy 

• Akryláty   NeoCryl® 

• Uretany   NeoRez® 

• Uretan/akryláty  NeoPac® 

• Alkydy   Uradil® 

• Uretan/alkydy  Halwedrol® 
 
Pojiva pro rozpouštědlové systémy 

• Alkydy   Uralac®, Halweftal®, Halweplast® 

• Akryláty   Uracron®, Halwemer®, NeoCryl® B- 
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• Aminy    Uramex® 

• Uretany   Uradur®, Uraflex®, NeoRez® U- 
 

Pojiva pro UV technologie 

• Vodné typy   NeoRad®, Halwedrol® 

• 100% systémy  NeoRad® 
 
Z tohoto přehledu je zřejmé, že sortiment DSM NeoResins+ obsahuje téměř všechny 

typy pojiv. Takže jednodušší je říci, co DSM NeoResins+ nenabízí: 

• Běžné typy epoxidů 

• Pojiva pro levné malířské barvy 
 
Při kontaktu se zákazníky dodržuje DSM NeoResins+ zásadu „One copany – One 

face to the customer“. To znamená, že vždy pro jednu oblast je určen jeden 

„account manager“ – pracovník DSM NeoResins+, který se prostřednictvím 

distributora stará o zákazníky na daném trhu. V případě České Republiky, Slovenské 

Republiky, Polska a zemí bývalého SSSR je to pan Georg Luda. 

Jako výhradní distributor pro ČR a SR byla pak po dobrých zkušenostech z minulého 

období vybrána naše firma Thorson Chemical Praha s.r.o. 

 
Kontakt:  Ing. Otakar Trachta, jednatel firmy   otakar@thorson.cz

  Ing. Karel Sýkora, technik     karel@thorson.cz

  Alena Netolická, zpracování objednávek  alena@thorson.cz

  tel: 257 923 529 (sídlo firmy v Praze) 

  tel: 466 513 023 (kancelář Pardubice) 
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EPOXIDOVÁ DISPERZE ANCAREZ AR555  
PRO VODOU ŘEDITELNÉ NÁTĚROVÉ HMOTY 

 

EPOXY DISPERSION ANCAREZ AR555  
FOR  WATERBORNE COATINGS 

 
Michal Poledno 
Nordmann, Rassmann Czech Republic s.r.o. 
Pekařská 12, 155 00 Praha 5, Česká republika, www.nrc-czech.cz 
 

Summary 
Ancarez AR555 resin is a unique solid epoxy dispersion stabilized 
in water with a nonionic surfactant. It is zero-VOC as supplied, and 
can be formulated to produce high-performance, zero-VOC, low-
odor, two-component epoxy topcoats and ultra-low-VOC two-
component epoxy primers for metal and concrete. These coatings 
exhibit excellent corrosion, weathering and chemical resistance. 
Key words: epoxy, curing agent, concrete coatings 

 
 
Úvod 

Ancarez AR 555 je unikátní epoxidová disperze stabilizovaná ve vodě pomocí 

neionogenních smáčedel. Disperze má nulový obsah VOC a je určena pro formulaci 

dvousložkových epoxidových vrchních nátěrů s nulovým obsahem VOC a 

dvousložkových epoxidových základních nátěrových hmot s velmi nízkým obsahem 

VOC. Tyto nátěrové hmoty vykazují vynikající odolnost proti korozi, chemickou 

odolnost a odolnost na povětrnosti. Struktura Ancarezu AR555 umožňuje tvorbu 

nátěrového filmu bez vysokého přídavku koalescentu. Díky tomu lze formulovat 

nátěrové hmoty s nízkým obsahem VOC [1]. 

 

Aplikace 

Mezi vhodné aplikace patří: průmyslové nátěrové hmoty, nátěrové hmoty na 

beton, antikorozní nátěrové hmoty na kov (základní i vrchní). 
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Hlavní výhody systémů na epoxidové disperze Ancarez AR555 

• Nulový obsah VOC 

• Vysoká rychlost zasychání < 30 minut 

• Snášenlivost s různými typy pigmentových past 

• Dlouhá doba zpracovatelnosti > 3 hodiny 

• Vysoký lesk 

• Není potřeba indukční doby 

• Nízký zápach  

• Vysoká korozní odolnost 

 

Charakteristika  

 

Typické vlastnosti  

Vzhled Mléčně bílá kapalina 

Viskozita1 při 25°C, [mPa.s]  200 

Rozpouštědlo voda 

Epoxidový ekvivalent EEW [g/mol] 1300 

Celkový obsah  sušiny [%] 55 

Vlastnosti po vytvrzení s Anquamine 401  

Pot life [h] 4-6 

Sušina [obj. %] 42 

Sušina [hm. %] 57 

Viskozita, [mPa.s] 1 100 

Výběr vhodného tvrdidla 

Anquamine 401 je doporučován tam, kde je vyžadován nulový obsah VOC a 

vysoký lesk. Může být ředěn vodou. 

Anquamine 419 je vhodný pro nátěrové hmoty s vysokou korozní a vlhkostní 

odolností. Může být ředěn směsí vody a propylenglykol monomethyl etheru  

Anquawhite 100 je určen pro nátěry s nízkým zápachem a vysokou odolností vůči 

kyselinám nebo s odolností proti vzniku skvrn od potravinářských výrobků (kečup, 

hořčice, víno,.). Vykazuje dlouhou dobu zpracovatelnosti a nízkou tendenci ke žloutnutí. 
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Antikorozní základní nátěr – formulace (Ancarez AR555 + Anquamine 419) 

Složka A   
Hmotnost 

      [kg] 
Objem

 [l] 

1. rozpouštědlo voda 195,7 195,7

2. diperg. činidlo Disperbyk 190 Byk 21,4 20,2

3. odpěňovač Surfynol DF 62  Air products 4,6 4,1

4. rozliv. činidlo Surfynol 420 Air products 1,6 1,4

5. Oxid železitý Oxid železitý 114,7 22,0

6. Zeeospheres G 400 3M 99,3 45,1

7. síran barnatý síran barnatý 99,3 23,6

8. pigment Wollastocoat 10ES NYCO Minerals 99,3 34,2

9. pigment Halox SW 111 Halox 152,8 52,7

10. Mica Mica 325 15,2 7,6

11. epox. 

disperze 
Ancarez AR555 Air Products 657,2 547,7

12. záhustka Rheolate 310 (15%) Elementis 51,0 45,5

Celkem (složka 

A) 
 1512,0 1000,0

Složka B   

13. Tvrdidlo Anquamine 419 Air Products 179,6 160,0

14. Glykol ether Dowanol PM DOW 47,3 45,0

15. rozpouštědlo voda 45,0 45,0

Celkem (složka 

B) 
 271,9 250,0

Komponenty  1-4 jsou dobře promíchány za nízkých otáček. Pak jsou přidány komponenty 5-

10 a dispergovány při obvodové rychlosti 20 m/s na Hegman 7. Následně se přidá 

komponenta 11 (Ancarez AR555 ) a 15% roztok záhustky 12 ve vodě. Složka B je připravena 

smícháním komponent 13-15 za nízkých otáček. Složky A a B jsou zamíchány dokud se 

nevytvoří homogenní nátěrová hmota, která je připravena k aplikaci stříkáním.  

Mísící poměr objemově 80:20 Potlife [h] 6-8 
Hustota [g/ml] Složka A 

Složka B 
směs 

1,43 
1,06 
1,36 

viskozita Složka A 
Složka B 
směs 

56 KU 
80 KU 
54 KU 

VOC  [g/l] 110 Obsah sušiny 
[hm. %] 

Složka A 
Složka B 
směs 

63,4 
38,4 
59,5 

OKP [%] 31 

Obsah sušiny 
[obj. %] 

Složka A 
Složka B 
směs 

47,5 
36,4 
45,2 
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Vrchní nátěr s nulovým  obsahem VOC – formulace (Ancarez AR555 + 
Anquuamine 401) 

Složka A   
Hmotnost

            [kg] 

1. epox. disperze Ancarez AR555 Air Products 863,5

2. záhustka Rheolate 310 Elementis 20,4

3. demi voda voda Air Products 67,8

Celkem (složka A)  951,7

Složka B  

4.demi  voda voda 98,2

5. odpěňovač Surfynol DF-75 Air Products 6,3

6. tvrdidlo Anquamine 401 Air Products 101,6

7. ledová kys. octová ledová kys. octová 1,4

8. plnivo TiPure R-706 DuPont 363,4

9. demi voda voda 74,9

10. tvrdidlo Anquamine 401 Air Products 41,6

11. Rozliv. činidlo Surfynol 420 Air Products 4,3

12.demi voda  24,2

13. záhustka Rheolate 310 Elementis 7,3

Celkem (složka B)  723,2

 

Lesk 60°  101,8 Potlife [h] > 3 
Obsah sušiny 
[hm. %] 

směs 57,2 viskozita Složka A 
Složka B 
směs 

64 KU 
81 KU 
83 KU 

VOC  [g/l] stopy Obsah sušiny 
[obj. %] 

směs 41,9 
OKP [%] 16,5 

 

Do komponenty 1 přidejte za stálého (pomalého) premix  2+3. Míchejte složky 4-7 

dokud není komponenta 6 řádně vmíchána. Pak přidejte komponentu 8 a melte na 

Hegman 7+. Pak přidejte komponenty 9-11 a míchejte za nízkých otáček 15 minut a 

pak za nižších otáček přidejte premix 12+13. 

 
Literatura 
[1] materiály firmy Air Products dostupné na: http://www.airproducts.com
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NOVÁ POJIVA &TVRDIDLA  & ADITIVA FIRMY CYTEC SURFACE 
SPECIALTIES   PRO VODNÉ SYSTÉMY NA KOV A BETON 

 
NEW BINDERS, HARDENERS AND ADDITIVES  COMPANY CYTEC 

SURFACE SPECIALTIES FRO WATERBORNE SYSTEMS FOR METAL 
AND CONCRETE. 

 
Karl Rossman, Cytec Surface Specialties GmbH, Austria 
Lubomír Vochyán, Cytec Surface Specialties  Praha, Czech Repulic 
 
 
Cytec Industries Inc. –  Surface Specialties binders & additives  for w/b low 
VOC formulations - summary 

Cytec Industries Inc. -  Surface Specialties offers a broad range of specialty resins 

and additives fort he formulation of coatings and provides a complete service to the 

paint formulators. 

Cytec Industries Inc. -  Surface Specialties is the market leader in  ecological 

friendly products for coating industry including waterborne and high solid 

conventional binders,  PE for powders coatings and UV cured systems. 

This paper is focused on new development in low VOC w/b   airdrying binders and 

additives  for  decorative and industrial  applications. 

 CYTEC Surface Specialties products portfolio includes: 
Resydrol ®  waterborne alkyds 

Vialkyd ® conventional alkyds 

Viacryl ® ; Ucecryl ®  conv. + w/b acrylics 

MAcrynal ®  conv. acrylics fro 2K PU 

Beckopox ® conv. + w/b epoxy binders + hardeners 

Beckocoat® ; Daotan®  1K  PU 

Cymel ®, Viamine®  aminoresins  

Ebecryl ®  UV resins 

Crylcoat ® PE for powder coatings 
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Firma Cytec Industries Inc. - 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. 

Moderní vodou ředitelná pojiva se svými kvalitativními  parametry již často  

vyrovnají klasickým rozouštědlovým systémům a v některých  je dokonce i překonají, 

což je právě případ vodou ředitelných epoxidových systémů v aplikacích pro 

antikorozní základní barvy nebo povrchové úpravy betonu a minerálních podkladů. 

Obsahem přednášky je prezentace nového tvrdidla pro antikorozní Beckopox 

® EH 2189w/50WA se zrychleným zasycháním a vyšší antikorozní účinností, 

vývojového produktu ECC 20i pro aplikaci na čerstvý (“zelený”)  beton a protože 

neoddělitelnou součástí vodných formulací jsou aditiva přehled Additolů vhodných 

pro vodné epoxidové formulace. 
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Nové tvrdidlo Beckopox®EH 2189w/50WA    

Vysoce reaktivní vodou ředitelné aminové tvrdidlo pro rychle zasychající 2K 

epoxidové antikorozní základní barvy s vysokou účinností. 

Aplikace: Beckopox EH 2189w je  zvláště  doporučený pro vodné antikorozní základy 

nebo jednovrstvé nátěry na  kovové podklady kde je požadováno 

• rychlé zasychání 

• brzká přetíratelnost  

• výborná antikorozní účinnost dokonce na nedokonale upraveném  (odmaštěném) 

podkladu 

Typické aplikace jsou vodné antikorozní základy pro dopravní techniku a zemědělské 

stroje stejně jako průmyslové aplikace 

Vysoká reaktivita Beckopoxu EH 2179w umožňuje formulace  strukturních nátěrů  2K 

vodných epoxidových systémů. 

Výhody nového tvrdidla: Beckopox EH 2179w umožňuje snadnější náhradu 

konvenčních rozpouštědlových systémů  za vodné při rozumných nákladech a  

srovnatelných kvalitativních parametrech díky 

• velmi rychlému zasychání a prosychání, které umožňuje brzkou manipulovatelnost 

a přetíratelnost 

• nízké „vodné“ viskozitě , není potřeba dalšího ředění tvrdidla vodou (=> zpomalení 

zasychání)  

• nízkému H-ekvivalentu, dovolujícímu použití menšího množství tvrdidla a díky 

tomu levnější formulaci 

Zpracování 2K vodných epoxidových systémů je jednodušší! 

Díky vysoké reaktivitě  Beckopoxu EH 2179w je zasychání a nárůst tvrdosti nátěru  

výjimečně rychlý srovnatelný s ropouštědlovými systémy. 

Díky tomu jsou pořebné minimální úpravy sušících podmínek a zařízení při 

nahrazování rozpouštědlových systémů za vodný. 
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Rychlé zasychání: 

Transparentní  
lak  
100% zesíťování 

Beckopox EP 
384w+EH 
2179w 

Vodný 2K 
EP 
Systém 1 

Vodný 2K EP 
Systém 2 

Rozpouštědlový  
2K EP Systém  

Zpracovatelnost  
VLN 267 

 
 ca 1 hod 

 
Ca 2 hod 

 
Ca 1 hod 

  
Ca  8 h 

Nelepivost prach 
VLN 266 (pT) 

 
20 – 40 min 

 
Ca 60 min 

 
45 – 60 min 

 
20 – 80 min 

Nelepivost dotek 
VLN 266 (pT) 

 
  Ca 2 hod 

 
  > 8 hod 

 
  2 -3 hod 

 
 6,5 – 8 hod 

 
Dobré prosychání: tvrdost kyvadlem (Konig DIN EN ISO 1522) 
 
Transparent, 
100% zesíťování 

Beckopox EP 
384w+EH 
2179w 

Vodný 2K EP 
Systém 1 

Vodný 2K EP 
Systém 2 

Rozpouštědlový  
2K EP Systém  

Po 24 hod  (pT) 
po 48 hod  (pT) 
Po 7 dnech (pT) 

Ca 150 s (79%) 
Ca 170 s (90%) 
Ca 190 s 
(100%) 

Ca 50 s (46%) 
Ca 70 s (64%) 
Ca 110 s 
(100%) 

Ca 100 s 
(59%) 
Ca 120 s 
(71%) 
Ca 170 
s(100%) 

Ca 35 s (23%) 
Ca 75 s (50%) 
Ca 150s (100%) 

Adheze 
(mřížka/páska) 
Pigmentovaný s. 
Po 7 dnech pT 
Neošetřená ocel 

 
 
      GT 0 

 
 
      GT 0 

 
 
    GT 0 – 2 

 
 
  GT 0 - 2 

 
Formulace 2K vodných EP systémů je cenově výhodnější 

Při srovnání s předchozími vodnými EP systémy jsou formulace s  Beckopoxem EH 

2179w cenově výhodnější: 

• velmi nízká viskozita umožňuje použití Beckopoxu EH 2179w v dodávané formě 

bez dalšího ředění. To zabraňuje problémům se stabilitou, které se někdy při 

ředění vodných tvrdidel objevují a eliminuje  další manipulaci 

• nízký H-ekvivalent umožňuje menší dávkování tvrdidla a z toho vyplývající úsporu  

• rychlé zasychání a brzká přetíratelnost umožňuje urychlení celého natíracího 

procesu a tím zvýšení produktivity 

• použití shodné sušárny jako pro rozpouštědlové EP nátěry eliminuje nutnost 

investic do nového  zařízení 
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Další vlastnosti 

• Beckopox EH 2179w se může použít jako „akcelerátor“ jiných vodných aminových 

tvrdidel jako např. BEckopox VEH 2188/55WA. Snášenlivost a skladovatelnost 

takových směsí je potřeba odzkoušet případ od případu 

• Doporučenou EP pryskyřicí je Beckopox®EP 384w/53WAMP, která s 

Beckopoxem EH 2179w/50WA umožňuje formulování rychle zasychajících nátěrů 

s výbornou antikorozní účinností dokonce na nedokonale připravené (odmaštěné) 

oceli 

• formulace strukturních nátěrů – díky vysoké reaktivitě je při vhodné formulaci a 

podmínkách stříkání dosáhnout „zamrznutí“ struktury povrchu před rozlívem 

Startovací receptura RS 316/1 

2K epoxidový antikorozní základ , šedý  

Složka A: 40.00 Beckopox EP 384w/53WAMP  Cytec 

1.15   Additol VXW 6208/60  (dispergátor) Cytec  

0.35 Additol VXW 6393   (odpěňovač) Cytec 

I   6.60 Demi voda  

10.10 Micro Talc IT extra   NORWEGIAN TALC / Bergen / Norway  

19.50 Kronos 2190   KRONOS TITAN GmbH / Leverkusen  

0.20 Bayferrox 3920     BAYER AG / Leverkusen 

0.70 Bayferrox 306     BAYER AG / Leverkusen 

II  2.30 EWO -normal     Dr. ALBERTI / Bad Lauterberg, Harz 

3.80 Heucophos ZPO   Heubach / D  

12.30 Beckopox EP 384w/53WAMP  Cytec  

III  0.60 Texanol   

0.60 Additol VXW 6388   (záhustka)  Cytec 

1.80 Demi voda 

100.00 
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Složka B: 5.50 Beckopox EH 2189w/50WA 

Postup: složka. A:  zamíchejte díl I v uvedeném pořadí a přidejte díl II. Dispergujte na 

disolveru při 11 m/s  ca 30 min. Teplota směsi nesmí překročit 40 °C.  Smíchejte v 

dissolveru  díl  I + II  s rozmíchaným dílem III ca 5 min při 5m/s.   

Smíchejte složku A a B těsně před zpracováním . Pro úpravu aplikační viskozity (ca 

400 mPa*s, 23°C, 25 s-1) přidejte 2,5 dílu demi vody. 

Sušina barvy:  díl  A:      ca  65 % 

Díly A + B:     ca 64 % 

Dynamická viskozitaDIN EN ISO 3219/23°C, Shear rate: 25 s-1,  

díl A:       ca 2000 mPa.s 

díly  A+B+2.5 dílu demi vody    ca 400 mPa*s 

Stechiometrické množství tvrdidla:    ca 75 % 

Pigment/pojivo:      1.2 : 1 

Zpracovatelnost, 23°C:     ca 1 h 

Tyto informace jsou uváděny bez jakýchkoliv garancí a záruk.Naše společnost za ně 

nepřijímá žádnou právní odpovědnost ani neuděluje souhlas návod nebo doporučení 

bez povolení využít patentovaného vynálezu. Jsou poskytovány pouze pro vaše 

zvážení, prozkoumání a ověření.   

Vývojový produkt ECC 20i: základ na čerstvý beton 

Základní barvy se aplikují na čerstvý “zelený” beton za účelem omezení odpařování 

vody, které je nutné pro správné zrání a omezení prasklin. Dobrá adheze na tento  

základní podklad je nejdůležitější, ale důležitá je také mezivrstevná adheze s 

následným vrchním nátěrem jakéhokoliv systému např. 2K epoxy. 

V současnosti se pro tuto aplikaci používají 2K rozpouštědlové epoxidy nebo vodné 

pararfínové emulze:  

-  2K systémy mají limitovanou dobu zpracovatelnosti (pot life) a vyžadují proto 

zvláštní manipulaci. 
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- 1K parafínové emulze mohou být použité jenom jako dočasná vrstva a musí být 

odstrněny před aplikací vrchního nátěru kvůli velmi nízké mezivrstvé adhezi. 

Tyto nevýhody odstraňuje nový vývojový produkt ECC 20i  pro základy na čerstvý 

beton. 

Vlastnosti: - vodný 1K systém  

- rychle zasychající 

- neomezená doba zpracovatelnosti (žádný pot life) 

- nízký zápach 

- nízký obsah VOC ve formulaci 

- snadná formulovatelnost  

- nízká viskozita a snadné ředění 

- aplikace válečkem, štětcem nebo stříkáním 

- přetíratelnost za 24 hodin 

- permanentní nátěr – není třeba odstraňovat 

- snadná manipulace a čištění pracovních  nástrojů vodou 

Vývojový produkt ECC 20i 

Předběžné technické parametry   

Typ pojiva:   modifikovaná  vodnná  alkydová pryskyřice 

Dodávaná forma: 42%  ve vodě 

Neutralizace:   ca 1% N,N-DMEA 

Min. skladovací teplota: 0°C 

Předběžné parametry produktu  

Dynamická viskozita DIN EN ISO 3219 (10 s-1; 23°C) 50 -1000 mPas 

pH hodnota DIN ISO 976     8,0 -9,0 

netěkavé látky DIN EN ISO 3251 (1h ; 125°C; 1g)  40,5 – 43,5 % 

Bod vzplanutí (Pensky-Martens) DIN EN22719  > 100°C 

Směrná receptura  UM 29 A /4: 

1 K – vodou ředitelný základ na čerstvý beton , transparentní modrá 

Složka A:  58.70 vývojový produkt  ECC 20i/42WA  Cytec 
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0.10 Pigmentová pasta Paste (*) 

0.50 Modaflow AQ 3025 (rozlivové činidlo) Cytec 

0.10 Additol VXW 6393 (odpěňovač)  Cytec 

0.10 Additol VXW 6503 (smáčedlo)   Cytec 

0.60 Tafigel PUR 80 (záhustka)     Münzing Chemie GmbH 

Složka B:  39.90 Demi voda 

100.00 

(*) Pigmentová pasta: 

50.00 Luconyl Blue 7080     BASF AG 

50.00 Demi voda 

100.00 

Postup: 

Díl  A: zamíchejte pryskyřici, pigment. Pastu a aditiva v uvedeném pořadí. Upravte 

viskozitu/sušinu barvy  přídavkem demi vody (Díl  B). 

Sušina barvy:     ca 25% 

pH/10% ve vodě DIN ISO 976  pH 8 - 9 

Tyto informace jsou uváděny bez jakýchkoliv garancí a záruk.Naše společnost za ně 

nepřijímá žádnou právní odpovědnost ani neuděluje souhlas návod nebo doporučení 

bez povolení využít patentovaného vynálezu. Jsou poskytovány pouze pro vaše 

zvážení, prozkoumání a ověření.   

Aditiva Additol®  & Modaflow® pro 2K epoxy - aminové formulace 

Takřka všechny formulace nátěrových hmot - zvláště vodou ředitelných – potřebují 

pro dosažení optimálních filmotvorných a užitných vlastností přídavek “magických 

kapek” -aditiv.  Kromě jejich žádoucího účinku je neméně důležitá i dobrá a 

dlouhodobá snášenlivost, která u 2K  systémů může být problematická. Proto jsme 

se v této přednášce zaměřili na  aditiva  Additol® a Modaflow®, která jsou vhodná 

pro 2K epoxidové formulace.  
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Nomenklatura:   

X= ADDITOL® 

V= vývojový produkt (historické) 

L=  hlavně pro rozpouštědlové formulace nebo univerzální 

W=  hlavně pro vodné  formulace 

Základní skupiny podle účinku:  

1. Dispergátory a smáčedla  (pigmentů) 

2. Rozlivová činidla & smáčedla (podkladu) 

3. Odpěňovače a odvzdušňovače 

4. Reologická aditiva (záhustky) 

1. Dispergátory a smáčedla pigmentů pro 2K epoxy 

Problémy v pigmentovaných systémech:  

• příliš dlouhý dispergační process  

• špatné výsledky dispergace  

• nízký lesk 

• usazování pigmentů, plniv 

• vyplavování a vznik Bénardových  buněk 

• špatný “rub out” 

• flokulace  

Additol XL 250, XL 255 : neionogenní dispergátor  -  pro rozpouštědlové 2K EP 

systémy 

Additol  XL 270 -  neionogenní dispergátor + protisedimentační – univerzální použití 

Ionogenní  dispergátory jsou nevhodné pro epoxidové systémy!  

Additol XW 6208 – neinogenní dispergátor , nízko VOC formulace 

Additol VXW 6208/60LG – neinogenní dispergátor , univerzální použití,  pro vodný 

EP zinkový základ 

Nesnižují antikorozní účinek vodných EP základů! 
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2. Rozlivová činidla & smáčedla (podkladu) pro 2K epoxy 

Problémy: 

• Špatné smáčení podkladu  

• Špatný rozliv 

• Vznik kráterů 

• Vznik pomeranče 

• Rybí oka 

• Prášení při stříkání 

• Blokování  

• Nízká odolnost poškrábání  

Additol VXL 4930 – neinongenní, univerzální použití, obsahuje Si, zlepčuje odolnost 

poškrábání 

Additol XL 132 – neinongenní, rozpouštědlové,  zlepšuje odvzdušnění  

Additol XW 6503-  neinongenní, univerzální použití, obsahuje Si,  snižuje povrchové 

napětí => zlepšuje smáčení podkladu (promoter adheze)  

3. Odpěňovače a odvzdušňovače pro 2K epoxy 

Problémy:  

• špatné mletí a smáčení pigmentů 

• nárůst objemu formulace 

• bubliny 

• špendlíkové dírky 

• špatný lesk 

Odpěňovače pro vodné systémy: 

Additol VXW 6211 -  neinogenní, splňuje limity BGA, nízko VOC formulace 

Additol VXW 6393  - neinogenní, nízko VOC formulace 

Odvzdušňovač: 

Additol VXW 4926 – neinonenní, univerzální použití, nízko VOC formulace. 

Všechny bez negativního vlivu na antikorozní účinky vodných 2K EP základů! 
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Práškový odvzušňovač pro vodné systémy: 

Additol VXW 4926 – neinongenní , pro epoxy-cementové formulace, nízko VOC 

formulace, výrazné zlepšení rozlivu ! 

4.Reologická additiva pro 2K epoxy 

Problémy:  

- zlepšit tvorbu filmu  

- zlepšit rozliv 

- zlepšit natíratelnost 

- zlepšit reologický profil  

PU záhustky pro univerzální použití 

Additol XW 6360 – neinongenní , pro vysoká střihová napětí  

Additol VXW 6388 – neinongenní, pro střední/nízká střihová napětí 

Oba bez negativního vlivu na antikorozní účinky 2K EP základů! Načastější 
kombinace obou typů.  
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Závěr 

Firma Cytec Industries Inc. divize Surface Specialies je výrobcem široké palety pojiv 

a aditiv pro formulace moderních nátěrových .  Informace o produktech můžete 

získat na inovované webové stránce  www.cytec.com nebo nás můžete 
kontaktovat:  
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THE EFFECT OF TG ON THE DIFFUSION BEHAVIOUR OF WATER 
THROUGH ALKYD RESINS AND ANTICORROSION PROTECTION 

 

VLIV TG NA DIFÚZI VODY A ANTIKOROZNÍ ÚČINNOST ALKYDOVÝCH 
PRYSKYŘIC 

 
P. Slivková1, R. Otáha1l, J. Hyršl2, L. Kácovský3 , P. Kalenda1and A. Kalendová1

1Department of paints and organic coatings, University of Pardubice, 
Pardubice, Czech Republic 
2Spolchemie, a.s. Czech Republic, 3Synpo, a. s., Pardubice, Czech Republic 
 
 

Summary 
This paper presents the results of relationships of glass transition 
temperatures and diffusion behaviour with respect to anticorrosive 
protection of binders. Diffusion in polymer solutions has been by various 
techniques such as membrane permeation, fluorescence and gravimetric 
methods etc. This study has led a better knowledge on polymer 
morphology, transport phenomena and polymer melt. Absorption of water 
vapour in four type of alkyd resin was studied by gravimetric methods. The 
absorption kinetics curves were Fictian in nature when relative humidity is 
50%. The average diffusion coefficient D was calculated. The corrosion 
resistance of binders was measured by accelerated corrosion tests, which 
were done in two different condensation chambers containing SO2 or 
water steam + neutral salt spray The glass transition temperature Tg of 
binders was measured by dynamic mechanical analysis (DMA).  
Keywords: alkyd resin, glass transition Tg, diffusion coefficient D, Flick’s 
law, dynamic mechanical analysis (DMA) 

 

 

1. Introduction 

Water, ions and oxygen are the three main agents responsible for corrosion of 

metals under coating. Their diffusion processes their diffusion through coatings play 

an important role in the corrosion process. Therefore, it is vital to study their diffusion 

behaviour through coatings in order to clarity our understanding of the corrosion 

mechanism of metal underneath [1]. The water sorption phenomenon in resins is 

assumed to be mainly due to diffusion process under concentration gradients. 

Considering that water sorption follows ideal Fickian behaviour, it is possible to 
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obtain the diffusion coefficient using Eq. (1), which is a particular solution of the 

Flick’s second law [2, 3] 
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where Mt represents the amount of absorbed water any time, Ms the greatest 

amount of water in the film when the saturated stage is reached, L the free film 

thickness (cm) and D is the diffusion coefficient (cm2s-1), which is considered to be a 

constant over the exposition time t (s). 

For short periods of time, it is possible to obtain the following simplification 
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Therefore, the water uptake fraction
s

t

M
M , is proportional to the square root of time. 

Representing
s

t

M
M  versus t , the diffusion coefficient may be calculated from the 

slope of the linear region. Traditionally, gravimetric methods employed Eq. (2) to 

study the coating penetration properties [4-6]. 

2. Experimental Method 

The diffusion coefficient was measured by cured samples of chosen alkyd 

resins; it depends on time of attack of surrounding. 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, high solid alkyd resin (oil length 80 %) - CHS-ALKYD TRI 841.  The painting drier 

HS-Nuodex Combi was used for these three types of alkyd resin. Testing bodies for 

gravimetric method of measuring water diffusion were prepared: the resins were 

applied on one side of the 85 x 140 x 1 mm aluminum plate that were firstly 

mechanically polished, and then degreased by xylene. These testing bodies were put 

in to the dry kiln (t = 2hours and temperature 135°C), tempering of testing bodies was 

done in desiccators over silica gel in air-conditioned room (relative humidity 50 ± 5% 

and temperature 23 ± 2°C) After tempering testing bodies was weight with an 

accuracy of 0,0001g. The measuring proceeded in time interval t = 0-26 hours. 
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The Dynamic Mechanical Analysis (DMA) measured the glass transition 

temperature of alkyd binders. The various part of ISO 6721 specify methods for the 

determination of the dynamic mechanical properties of rigid plastics within the region 

of linear viscoelastic behaviour. 

3. Results and discussion 

Fig. 1. shows the experimental data for the weight gain vs. time curves of 

water absorption curves of alkyd resins. The values are reported the average results 

from three specimens for each of alkyd systems. The behavior of curves is described 

by Eq. (1), showing that the initial stage of water absorption behavior is governed by 

the Fickian diffusion model. The water concentration gradient is the driving force that 

leads to water absorption in these alkyd resins. The values of D, P, and oil length are 

shown in Tab.1. It can be seen that the diffusion coefficient   changed with density of 

network (oil length). The alkyd resin CHS-ALKYD TRI 841 presented the smaller 

value of diffusion coefficient and the higher value of TAE in neutral salt spray 

chamber. 

The values of the glass transition temperature Tg, obtained from DMA are also 

shown in Tab. 1. The smaller diffusion coefficient and high Tg provide very good 

anticorrosion protection. 

Tab. 1 Assessing of diffusion coefficient, Tg and TAE of chosen alkyd binders.  

Binder D 
 [cm2.h-1] 

Permeable 
constant  
[g.cm-1.h-1] 

Tg  [°C] Oil length TAE NaCl 
[%] 

TAE SO2 
[%] 

CHS-ALKYD 
FU 261 X 60 4,293.10-6 1,843.10-6 35 26 75 64 

CHS-ALKYD 
S 471 X 60 9,44. 10-6 3,840. 10-6 39 47 20 27 

CHS-ALKYD 
TRI 841 0,1162. 10-6 3,824. 10-6 10 80 86 23 
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Fig. 1. Water absorption curves of alkyd resins. Weight gain is plotted as function of 

time. 

4. Conclusion 

The absorption of water vapour in alkyd resins can be measured with 
gravimetric method. The mathematical relationship is given, providing of calculating 
the diffusion coefficient and permeability constant. The results showed that the 
absorption of water vapour in alkyd resins is Fictian kinetics.  The average diffusion 
coefficient D = 4,616.10-6 cm2.h-1 for alkyd resins. In the case of alkyd resin CHS-
ALKYD TRI 841 the best results of diffusion coefficient D = 0,1162.10-6 cm2.h-1 and 
the total anticorrosion efficiency (TAE) in both chambers  were found. Similar results 
were found in alkyd resin CHS-ALKYD FU 261 X 60. 
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Summary 
Unsaturated polyester resin (UP) based on 0.5 mol maleic anhydride, 0.5 
mol phtalic anhydride and 1.05 mol ethylene glycol was synthesized. The 
molecular weight of synthesized UP resin was characterised by SEC-
MALS. The number-average molar mass Mn is 1070g/mol and the weight-
average molar mass Mw is 2480 g/mol.  
Key words: unsaturated polyester resin, coating, average molar mass 

 
 
1. Introduction 

Unsaturated copolyesters, also called polyester resins are based on 

macromolecules with a polyester backbone in which both a saturated acid and 

unsaturated acid are condensed with a dihydric alcohol [1]. 

UP resins have firmly established themselves as important matrix materials in 

the filed of reinforced plastics and coatings [2]. The use of UP resins in bulk and 

sheetmolding compounds results in composite materials that have high strength, 

dimensional stability and very good surface quality [3]. The properties of the cured 

resin depend, as would be expected, on its composition but, in addition, they are 

markedly dependent on the extent of cure. Therefore an understanding of the curing 

reaction is important for process control and optimization.  

It is known that UP resins can be cured either at an elevated temperature or at 

room temperature in combination with a suitable initiating system [4]. The hardening 

reaction at room temperature is usually started with a system containing an organic 
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peroxide initiator and a cobalt accelerator. Another system for the hardening 

reactions in UP resins at room temperature comprises dibenzoyl peroxide in 

combination with N,N-dimethylaniline or a derivate thereof. 

2. Experimental 

2.1 Synthesis of unsaturated polyester resin 

The UP resin was prepared by reacting 0.5 mol maleic anhydride, 0.5 mol 

phtalic anhydride and 1.05 mol ethylene glycol in four-necked flask provided with 

condenser and control thermometer. The flask was placed into a heating mantle. The 

polycondensation reaction was carried out under argon atmosphere. The reactants 

were heated from room temperature to 190 ° C for about 6-7 hours. The extent of 

reaction was followed by monitoring the acid value. The acid value was determined 

by the titration. About 0.025 wt. % of hydroquinone was added at the end of the 

polycondensation as inhibitor to avoid the polymerization of the product. The reaction 

was cooled under argon atmosphere to 80 °C and after that was the resin diluted with 

styrene to 75 % solution. The obtained UP resin was a viscous liquid having light 

yellow to dark yellow colour.  

3. Results 

3.1 Characterization UP resin with GPC-MALS 

The sample of UP resin was analysed by size exclusion chromatography 

coupled to multi angle light scattering (SEC-MALS). A SEC instrument (Waters 

Alliance 2695 Separations Module) with light scattering photometer (miniDAWN 

Wyatt Technology Corporation) and differential refractometer (RI detector 2414 

Waters) was used for the measurement. Two columns PLgel Mixed-C 300 x 7.5 mm 

were used for separation. As mobile phase was used tetrahydrofuran (THF). The 

injected amount of the sample was 100 μL of solution in THF at concentration 2.5 % 

w/v. 

The dependence of molar mass on the retention volume among the 

fractogram registered by RI detector is represented in Fig.1. The cumulative 

distribution curve is showed in Fig. 2. The number-average molar mass Mn is 

1070g/mol and the weight-average molar mass Mw is 2480 g/mol. 
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Fig. 1 The dependence of molar mass on the retention volume among the fractogram 
registered by RI detector. 
 
 

 
 
Fig. 2 The cumulative distribution curve of synthesized UP resin. 
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4. Conclusion 

Unsaturated polyester resin based on maleic anhydride, phtalic anhydride and 

ethylene glycol was synthesized. The obtained rein was characterised by size 

exclusion chromatography. The number-average molar mass Mn is 1070g/mol and 

the weight-average molar mass Mw is 2480 g/mol. On the other hand, curing 

measurements and further characterization of synthesized UP resin are other goals 

of subsequent research. 
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NOVEL, EFFECTIVE, NON-TOXIC ZINC FREE ANTICORROSIVE 
PIGMENTS FOR 

INDUSTRIAL AND MAINTENANCE PAINTS 
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Summary 
Recently developed, innovative family of anticorrosive pigments for paints 
and coatings is based on Oxy-Amino Phosphate of Magnesia (OAPM) 
technology. Upon exposure to corrosive environment they form a stable 
layer of magnesia on the metal surface which protects it from corrosion 
attack. These pigments, which are non toxic, do not contain chrome, zinc 
or any other hazardous material, give excellent performance in 2 
components epoxy, alkyd, wash primer and water based industrial 
systems. They meet the requirements for long term anticorrosive 
protection of both steel and aluminum in industrial maintenance 
applications, and are especially suitable for DIY (Do It Yourself) paints 
where the environmentally hazard warning label of zinc compounds can 
be avoided. The high effectiveness of OAPM pigments enables lower 
loading in the paint formula than needed with zinc chromate, zinc 
phosphate and modified zinc phosphates to achieve the desired protection 
qualities and performance. This leads to cost effectiveness in addition to 
the health and environmental advantages. The present work describes the 
structure of the protective film formed on the metal surface, and some of 
its electrochemical and analytical characteristics. The protective layer was 
investigated by static and dynamic potentials, impedance measurements, 
Auger and EDAX analyses. Guidelines for formulating organic coatings 
with OAPM pigments are presented along with test results for a two stages 
development of an alkyd primer. 
Key words: Oxyamino-phosphate of magnesia, anticorrosion pigments, 
primer paints. 

 
 
Introduction 

The corrosion inhibiting pigments, subject of the present work, are heavy 

metal and zinc free pigments based on Oxy-amino-phosphates of magnesium 

(OAPM) (1). Previous investigation (2) showed that both pigments, designated here 



as PM and PE, (differing by the type of the amine) have good corrosion protection 

ability on aluminum alloys 3105-H24, 6061, 6063 and 2024-T3. Seven days 

immersion of Al panels in 3.5% NaCl solution saturated with both tested pigments, 

led to the formation of continuous film, 40 to 100 nm by thickness and very similar in 

shape to the layer formed by chromates, as observed by HRSEM (High Resolution 

Scanning Electron Microscope) and shown in Figure 1.  

 

Figure 1.  Immersion of Al 6063 in 3.5% NaCl for 7 days – Effect of Pigment Type on 
Surface Film Structure. (Ref. 2).(Upper raw - x10000, Lower raw - x 50000) 

 
These layers were composed of oxidized Mg and P as resulted from the Auger 

(AES) analysis (2). Electrochemical measurements of scribed panels coated with 

OAPM containing paints (3), showed that the surface potential of painted aluminum 

without an A/C (anti-corrosion) pigment tends to move, in the test environment, 

quickly into the corrosion zone. Using OAPM A/C pigment in the paint, keeps the 

surface potential below the corrosion values during the test, thus, cathodically 

protecting the aluminum surface (Figure 2). 

A painted steel surface without A/C pigment moves rapidly into the corrosion 

zone, while steel coated with a paint containing OAPM A/C pigment gets a surface 

potential above the corrosion potential thus giving anodic protecting to the steel 

substrate surface (Figure 3). 

  100



 

Figure 2. Potentiodynamic curves as a function of immersion time (in seconds) of 
aluminum plates protected by coating containing OAPM A/C pigment in comparison 
to a coating without A/C pigment. (Ref 3). 

 

Figure 3: Potentiodynamic curves as a function of immersion time (in seconds) of 
steel plates protected by coating containing OAPM A/C pigment in comparison to a 
coating without A/C pigment. (Ref.3). 
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These findings were successfully applied in many fields of the anticorrosion 

coatings technology such as water based alkyd and emulsion paints, solvent based 

epoxy (4) as well in wash primer and conversion coating chrome-free replacements. 

In these applications, the advantage of the OAPM products in terms of loading and 

cost per given performance in comparison to the common non-chromate pigments, 

such as basic and modified zinc phosphates is clearly evident. 

Being an innovative and relatively new in the market, OAPM inclusion in a 

coatings formulation requires special care and sometimes reformulation. Depending 

on the loading level of OAPM, the ratio of the Pigment Volume Concentration (PVC) 

to the Critical PVC (CPVC) of an existing paint formulation might change due to the 

relatively high oil absorption of the OAPM A/C pigments. Similarly, water based 

coating formulators have to adjust their formulations by using carefully chosen 

dispersants and other ingredients in order to deal with the basic nature of OAPM A/C 

pigments which, otherwise, may lead to viscosity increase as happens with other 

basic pigments. 

In order to demonstrate the efficacy of OAPM A/C pigments achieved by 

optimization of the formulation, the present work describes the preparation of typical 

alkyd based maintenance and DIY primer for steel substrates based on OAPM, and 

the way to develop it considering various formulation parameters. Future publication, 

will describe performance of OAPM A/C pigments in chromate free conversion 

coatings and primers for aluminum. 

 
Experimental 

Materials

The binder used in the present work was a mixture of commercial soybean 

modified medium oil length alkyd and a phenol modified alkyd. The solids ratio of the 

alkyds was one of the design parameters. The alkyd mixture was used with the 

appropriate additives such as mineral rheology modifiers, driers and anti-skinning 

agents, and diluted to the application consistency with measured amounts of Xylene. 
The OAPM anticorrosion (A/C) pigments used were PE and PM. Additional 

pigmentation was red oxide (Bayerferrox 130, Bayer), Barites, Microtalc AT, 

Norwegian Talc) and 210 mesh grounded calcium carbonate (CaCO3). Paint 
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formulations with various loadings of OAPM A/C pigments as well as with different 

combinations of barites and talc or CaCO3, were designed to 3 different Λ values, 

were, Λ is the reduced Pigment Volume Concentration (PVC) defined by the ratio of 

PVC and the Critical PVC (CPVC) of the formulation. CPVC was calculated using the 

Oil Absorption (OA) values of the various pigments and fillers participating in the 

formulation, following Engler et. al. (5). 

Preparation, Application and Test Methods  

Paint formulations with various combinations of the OAPM A/C pigments and 

fillers at different Λ values and alkyd ratio were prepared by dispersing to a Hegman 

value higher than 6 with a saw tooth impeller driven by a high speed stirrer using 

glass beads , 2-3 mm in diameter, as the dispersing media. The paints were applied 

by a wire applicator to R-36 steel panels (Q-Panels) to an average Dry Film 

Thickness (DFT) of 40 μm and rest to dry at ambient conditions for 7 days before 

testing. 

At least 4 panels were prepared per formulation. 2 panels were X scribed and 

evaluated after exposure to the salt spray test (SST). The evaluations (rating) of the 

coating with scribe were made in accordance to the Pigmentan scoring method for 

evaluation of blistering, scribe and surface rusting, where 0 is the best and 5 is the 

worst. Pigmentan method is based on DIN 53 209 and DIN 53210 and is in 

accordance to ASTM D 610 – Standard Test Method for Evaluating Degree of 

Rusting on Painted Steel Surface (USA). The resulting rating is the arithmetical 

average of the 4 individual ratings (0-the best, 5-the worst), of the following: 

•  General panel rating  

•  General scribe rating 

•  Blistering degree 

•  Blistering size 
 

In addition, the blistering situation was evaluated according to ASTM D 714 - 

Standard Test Method for Evaluation Degree of Blistering of Paints, and recorded 

separately. In this test 10 is a perfect panel while f, M, D describe few, medium and 

dense blistering and the digit (9 to1) depicts the relative blister size according to the 

reference.  
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Salt Spray Chamber Test  

Tests were carried out in salt spray chamber (SASS/120, Sheen Instruments 

LTD, England) situated in the Pigmentan Lab, with 5% NaCl solution. Apparatus 

parameters were checked daily according to Sheen’s and ASTM B 117 instructions. 

Average rating results of the tested panels were recorded. 

 
Results and Discussion 

Stage A 

Formulation parameters tested in this stage were:  

1. OAPM type (PE , PM) 

2. OAPM loading expressed as % by weight on the total formulation.  

3. Presence of either talc or CaCO3 as the filler additional to Barites. 

 
The starting point formulation of the paints prepared at this stage followed that of a 

commercial well established zinc phosphate alkyd primer. Since the basic idea was 

to develop a "slip in" formulation, meaning, replacing the zinc containing formulation 

with zinc free OAPM based A/C pigment, the basic parameters of the starting 

formulation were kept constant, as follows: 

• Phenol modified to medium oil alkyds non volatile ratio -1.0 

• Total binder content - 27% by weight. 

• Total pigments and fillers content – 34 % by weight. 

• Red oxide pigment loading - 7.7 % by weight. 

• Barites loading – 17% by weight. 
 

As the Israeli Standard IS 1946, "Non Chromate Alkyd Primer" sets the 

requirement for 120 hours resistance in SST, as the qualification criterion, the tested 

panels' status after 120 hour in the salt spray cabinet was evaluated. The results 

expressed as SST rating by the Pigmentan scoring method, are described in Table 1. 



A graphic presentation of the corrosion resistance rating of stage A formulations is 

depicted in Figure 4 where the rating of the commercial zinc phosphate based paint 

(2.7) is shown as well. 

 

Table1.  120 hours Salt Spray resistan cerating of panel scoated with alkyd primer. 

OAPM  OAPM  Loading  Fillers:Barites, Fillers:Barites, 
Type   ,  Talc  CaCO3  
 %wt on total   
NoA/Cpigment 0  3.04  2.9  
P E  1.3   2.5  
 2.6  2.9  2.54  
 4.6   2.5  
PM  1.3   2.9  
 2.6  2.7  2.25  
 4.6  2.5  2.5  

 
 

 
 
Figure 4. SST resistance rating of alkyd primers after 120 hours at SST. 
 

  105
 



  106

Discussion of Stage A 
General 

The rating method described is not an exact method to determine corrosion 

resistance or to assess panel status after exposure to corrosion tests. However, the 

rating procedure depicts the average of 4 different criteria of the situation of both 

scribe and the surrounding paint film. In addition, the final result is the average of at 

 east 2 panels. This assures that at least a relative rating can be made at a relative 

high degree of confidence. 

OAPM Loading 

It can be seen that a minimum loading of the A/C pigment is needed, a fact not 

specific for OAPM. For PM, a clear optimal concentration of 2.6% is evident. PE 

reaches its utmost at 1.3% but performance is not further improved by increasing its 

loading. This is explained by the increasing osmotic effect which enhances the 

blistering phenomenon as loading of the relatively soluble OAPM is increased. These 

low loadings have their obvious impact on formulation cost. 

OAPM type 

Both PE and PM give better results than the zinc phosphate containing standard 

paint. However, in the formulation tested in this stage, PM performs somewhat better 

than PE. 

Composition of the filler part 

A clear advantage can be seen to the use of CaCO3 provided the correct OAPM 

loading is used. This is explained by a possible synergism between Mg and 

phosphate from the A/C pigment and the Ca ions of the CaCO3 filler in building the 

passivation layer on the metal surface. This effect is known from similar applications 

(6, 7). However, it should be remembered that CaCO3 cannot be used where a high 

chemical resistance is required. 

Stage B 

Formulation parameters tested in this stage were: 

1. Ratio of Phenol modified to medium oil length alkyds - 35:65 and 25:75. 

2. Λ values – 0.6 and 0.72. 
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3. Presence of talc in addition to CaCO3 and Barites in the filler part. 

The main object of the present work was to show, in general, how a formulation 

with on PM at a loading of 2.6% by weight on the total formulation which showed the 

results in stage A and to optimize the formulation in respect to the Λ values and the 

alkyd ratio. Table 2 shows the results of the 120 hours SST rating by the Pigmentan 

method as well as ASTM D 714 blistering rating and the ASTM D 3359 adhesion test 

classifications, taken on the scribed, 24 hours at ambient condition, after the SST 

exposure. 

 
Table 2. 120 hours Salt Spray resistance rating of panels coated with alkyd primers 

with various Formulation Parameters. 
Formulation No. 1  2  3  4  5  6  7  8  
PVC/CPVC  0.72 0.72 0.72 0.72 0.6  0.6  0.6  0.6  
Phenol to medium alkyd 35/65 35/65 25/75 25/75 35/65 35/65  25/75  25/75 
ratio          
TALC  +  - +  - +  - +  - 
120hrs SST         
RATING  2.75 2.5  2  2.25 3  3  2.5  2.5  
ASTMD714 Blistering 8F  8F  8F  6F  8F  8F  8F  8F  
ADHESION on X after24h 4B  5B  5B  4B  4B  3B  5B  5B  

 

Discussion of StageB

Performancein SST 

Alkyd Ratio 

Lower content of the phenol modified alkyd is beneficial. For both Λ values 

experimented in this work, ratings after 120 hours are lower (better) when ratio of 25 

parts phenol alkyd to 75 parts medium oil alkyd is used. 

Λ values 

It is well known that CPVC is the pivot for paint formulation. At this point the 

solid particles contained in the paint film are at their closest packaging possible. This 

leads, for example, to a minimum in the resistivity of conductive paints (8), to 

maximum in thermal conductivity of thermally conductive paint or compound and to 

discontinuity in many paint film properties, such as, water permeability, adhesion, 
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mechanical and optical properties (9). Generally, it is recommended to design a 

primer coating somewhat below the CPVC of the formulation so that the maximum 

benefits of the high pigment and filler loading are gained without impairing the dry 

film properties. In the present work, the higher Λ, 0.72, was better for both alkyd 

ratios. It can be explained by better spaced active particles enabling the water 

penetrating the film to dissolve and activate the functional species of the OAPM 

particles. 

Filler composition 

The presence or absence of talc had no definite impact on the SST 

performance of the formulations tested in Stage B of the present work. 

Adhesion  

Adhesion was tested by peeling off a standard pressure sensitive adhesive 

tape from the scribed area of the tested panels. The test was carried out 24 hours 

after terminating the 120 hours SST. 

At the higher Λ, no clear advantage can be referred to any of the parameters 

tested. However, in the lower Λ case, a distinct advantage to the lower phenol alkyd 

to medium oil length alkyd ratio is evident. 

 
Conclusions 

a) A novel, non toxic chromate and zinc free A/C pigments like OAPM products 

can be formulated into a paint composition to match existing 

standardsprovided the appropriate adjustments and optimization of the 

formula are made. 

b) OAPM A/C pigments are efficient at low loadings. It is useful to use kalcium 

carbonate filler where a high chemical resistance is not required in order to 

take advantage of the synergy between Mg and phosphate ions of the A/C 

pigment and the Ca ions of the filler. 

c) Formulation parameters as the PVC/CPVC ratio and composition of the binder 

(phenol modified to medium oil alkyd ratio, as in the present case), are critical 

for the development of proper OAPM containing paints. 
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EFEKTOVÉ PIGMENTY NOVÝCH TYPŮ PRO APLIKACE V NÁTĚROVÝCH 
HMOTÁCH 

 

NEW EFFECT PIGMENTS FOR THE APPLICATIONS IN COATINGS, 
PAINTS AND LACQURES 

 
Mirka Řehořová 
MERCK spol. s r.o., Říčany – Jalovice, Česká republika 
 

Summary 
MERCK KGaA Darmstadt has developed new type of effect pigments 
based on mineral substrate coated with TiO2 layer. PyrismaTM is an 
innovative concept in which colour coordinates of pigments are 
determined by mathematical calculation to achieve maximum in colour 
space. Each of the eight PyrismaTM pigments has an outstanding 
saturation. Particle size distribution has been optimized for applications in 
coating industry. These pigments are stable in weathering due to their 
surface treatment. Additional two pigments have been developed for 
coating applications – Liquid Blue and Ferric Red. Their characteristics are 
high chroma, smooth texture, less haze, weather resistance. 
Key words: effect pigment, colour space, colour saturation, coating 
materials, weather resistance 

 
 

Úvod 

Výrobci nátěrových hmot spolu s výrobci automobilů, spotřební elektroniky, 

architekty a designéry hledají neustále nové možnosti, které by přinesly novinky do 

vzhledu jejich produktů. Jednou z těchto možností je aplikace efektových pigmentů 

na bázi minerálních nosičů s nanesenou vrstvou metalických oxidů, které dodávají 

nátěrům perleťový až metalický efekt případně třpytivost různé intenzity v kombinaci 

s barevnými efekty. Dlouhá léta dodává tyto pigmenty výrobcům nátěrových hmot 

firma MERCK KGaA Darmstadt, která je díky vlastním vývojovým laboratořím v této 

oblasti předním světovým inovátorem. 

PYRISMATM - koncept „barevného prostoru“ – Color Space 

Novou vývojovou řadu substrátových efektových pigmentů představují 

pigmenty PyrismaTM, uvedené na trh v roce 2007. Tyto pigmenty nevznikly jako 

výsledek zkoušení možností zvoleného substrátu a vrstvy naneseného metalického 
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oxidu, ale byly vytvořeny cíleně ve spolupráci s výrobci nátěrových hmot a 

optimalizovány vzhledem k jejich požadavkům. 

Pozornost se tady soustředila nikoli na stříbřité pigmenty, ale na pigmenty 

s interferenčními barvami. Tyto barvy vznikají na stejném principu jako u 

dosavadních pigmentů – jsou závislé na tloušťce vrstvy metalického oxidu, v tomto 

případě TiO2, naneseného na substrát (slída, SiO2, Al2O3, borosilikát) jak ukazuje  

tabulka 1. 

Tabulka 1. Interferenční barvy u substrátových efektových pigmentů s nanesenou 
vrstvou TiO2. 

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 

Stejných, avšak intenzivnějších barev je dosahováno u násobků uvedených 

tlouštěk. 

Při vývoji nových pigmentů byl nejdříve vytvořen přehled všech existujících 

interferenčních pigmentů, čímž byla vymezena škála (gamut) stávajících barev a 

určena jejich intenzita. Poté byly matematickou kalkulací vně škály stávajících 

pigmentů určeny barevné souřadnice pigmentů s maximálně dosažitelnou sytostí 

barev. Na vnější hraně tohoto barevného prostoru byly potom zvoleny barvy 

budoucích pigmentů PyrismaTM. Vzhledem k optimalizaci výrobních nákladů se jejich 

počet ujednotil na 8. Byl vytvořen „Merck Color Space Concept“, tedy koncept 

barevného prostoru maximální dosažitelné intenzity. TiO2 byl nanášen na substrát 

speciálně vyvinutým postupem. Vytvořené pigmenty mají intenzívní, sytou a jasnou 

barvu s lepšími optickými vlastnostmi než dosavadní interferenční pigmenty . Pomocí 

těchto 8 barev se daří pokrýt 93 % vymezeného gamutu. U interferenčních pigmentů 

první generace je možné při pohledu mimo přímý úhel odrazu pozorovat mléčně 

zakalený až šedavý vzhled. Vzhledem k intenzitě barvy tento efekt u pigmentů 

PyrismaTM prakticky není pozorován. 
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Tabulka 2. Přehled barev pigmentů PyrismaTM. 

PyrismaTM SW/WNT Číselné označení 

Indigo T 40-27 
Green T 40-24 
Blue T 40-23 
Turquoise T 40-25 
Violet T 40-22 
Magenta T 40-26 
Red T 40-21 
Yellow T 40-20 

 

Vlastnosti a aplikace pigmentů PyrismaTM

Vlastnosti vrstvy nátěrové hmoty určují především dvě vlastnosti efektových 

pigmentů: distribuce velikosti částic a fyzikální a chemické vlastnosti  povrchu 

pigmentu.  

Substrátem pigmentů PyrismaTM je slída. Pro tuto řadu byla podle požadavků 

výrobců nátěrových hmot a aplikační techniky optimalizovaná nová frakce velikosti 

částic 5 – 35 μm s dobrou filtrovatelností. Povrch nastříkaný barvou obsahující 

pigment PyrismaTM je také rovnoměrně zabarvený, nevykazuje zákal vzniklý 

nahloučením částic pigmentu. 

Anorganické látky mají vysokou chemickou odolnost a dobrou korozní 

stabilitu. Proto jsou pigmenty na bázi slídy vhodné i pro venkovní aplikace, např. do 

autolaků. Ale jak je známo, TiO2 je fotoreaktivní, což se týká i vrstvy na částicích 

efektových pigmentů. V literatuře jsou popsány různé metody na eliminaci 

fotokatalytických vlastností TiO2, např. dopování nebo nanesení ochranné vrstvy. 

U slídových pigmentů jsou nejčastějšími metodami použití těžkých kovů (Mn nebo 

Cr, v současné době kvůli toxicitě nežádoucí), dále vrstva SiO2 v kombinaci s Al2O3 

příp. Ce2O3 nebo vrstva ZrO2 a Ce2O3. 

Ochranná povrchová vrstva na částicích pigmentu má v zásadě dvě základní 

funkce: regulovat interakce s komponenty nátěrové hmoty a tím i určovat 

technologické vlastnosti a zajistit barevnou stálost. Nové pigmenty PyrismaTM jsou 

k dispozici ve dvou provedeních ochrany proti povětrnostním vlivům. Typ SW 
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vyhovuje vlastnostem nátěrových hmot evropské a americké provenience a je 

vhodný jak do rozpouštědlových laků, tak do vodou ředitelných systémů. Typ WNT 

byl vyvinut v Japonsku a svými vlastnostmi lépe odpovídá složení tamějších 

nátěrových hmot. Obecně lze říci, že typ SW je více hydrofilní než WNT. Oběma 

úpravami je zajištěna velmi dobrá barevná stabilita pigmentů, jejich dobrá odolnost 

proti vlhkosti v rozpouštědlových i v disperzních lacích a zlepšený vzhled 

v rozpouštědlových nátěrových hmotách.  

Zapracování pigmentů PyrismaTM do práškových laků je možné jak metodu 

„dry blend“, tak „bonding“. I zde povrchová úprava usnadňuje aplikaci. 

Velká barevná sytost pigmentů PyrismaTM umožňuje značné množství 

kombinací při vytváření receptur barevných odstínů nátěrových hmot, přičemž 

zůstává zachována celková výrazná sytost. Mezilehlé odstíny mezi dvěma 

sousedními barvami je možné dosáhnout jejich vzájemným mísením. Daří se tak 

docílit barev, které v dané sytosti nemají jednotlivé samostatné interferenční 

pigmenty. Pigmenty PyrismaTM mají  vlivem své  velikosti částic nižší třpytivost a jas. 

Zvýšit tyto optické vlastnosti lze jejich kombinací se stříbřitými pigmenty jiných řad 

např. Iriodin (na bázi slídy) či Xirallic (na bázi Al2O3). Pigmenty PyrismaTM lze 

aplikovat do nátěrových hmot ve vyšších koncentracích než dosavadní typy, což 

rozšiřuje možnosti ve formulacích barevných odstínů. 

Další nové pigmenty a jejich vlastnosti 

Malá velikost částic pigmentu většinou znamená nižší intenzitu barvy 

interferenčních pigmentů. S tímto problémem se vyrovnává nový pigment 

s označením T81-23  Liquid Blue. Velikost částic tohoto pigmentu je pouze do 15 μm, 

střední průměr je 10 μm. To propůjčuje nátěrovým hmotám jemnou homogenní 

texturu hedvábného vzhledu, v němž nejsou prakticky znát jednotlivé částečky. I při 

takto malých částicích má ale pigment Liquid Blue sytou a jasnou modrou barvu 

s lehkým nádechem do červena. U dosavadních pigmentů s malými částicemi byl 

vždy výrazný podíl nesystematicky rozptýleného světla, který způsoboval u malých 

pohledových úhlů mléčné zakalení laku. Novou technologií nanášení vrstvy TiO2 a 

přesně řízeným výrobním postupem se podařilo redukovat tento rozptyl a dosáhnout 

vysoké brilance a čistoty modré barvy. Tento pigment je koloristicky nezávislý na 

konceptu PyrismaTM Color Space. 
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Nové možnosti skýtá i pigment F80-51 Ferric Red. I ten se vyznačuje 

intenzívní barvou, v tomto případě červenou, a optimalizovanou distribucí velikosti 

částic. Jedná se o pigment na bázi slídy s nanesenou vrstvou Fe2O3 a s jemnou 

texturou. 

Oba dva pigmenty jsou k dispozici ve stabilizovaném provedení s ochrannou 

vrstvou proti povětrnostním vlivům. 

Shrnutí 

Za období posledního roku jsou v oblasti nátěrových hmot k dispozici nové 

substrátové interferenční pigmenty dosud nedosahované barevné sytosti a 

brilantnosti s jemnou texturou a velikostí částic optimalizovanou pro užití stříkací 

technikou. Jsou stabilizované proti povětrnostním vlivům, což umožňuje jejich vnitřní i 

venkovní aplikaci. Barevná a vzhledová stabilita a povětrnostní a chemická odolnost 

byly testovány normovanými metodami. Jejich aplikace je možná nejen 

v automobilovém průmyslu, ale i v povrchových úpravách plastů, dřeva, kůže, 

v uměleckých barvách, do disperzních i rozpouštědlových barev. 

Literatura 

Zpracováno podle firemních materiálů MERCK KGaA Darmstadt. 
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A NEW GENERATION OF SILICA ADDITIVES TO INCREASE OPACITY OF 
MATT PAINTS 

 

NOVÁ GENERACE ADITIV NA BÁZI OXIDU KŘEMIČITÉHO PRO ZVÝŠENÍ 
KRYVOSTI MATNÝCH NÁTĚRŮ 

 
Jean- Benoit Pappilon 
World Minerals 

 
Summary 

The paper will review the use of a new Mexican Diatomaceous Earth (the 
silica fossilised remains of microscopic single celled aquatic plants) in matt 
paints. Usual Diatomaceous Earth products are usually used to improve 
breathablity of exterior wall paints and as a superior matting agent. This 
new Mexican material has the particularity to have an intensive 
microporous structure. That peculiar structure creates air voids in the dry 
coating, which through light scattering is increasing dramatically the 
opacity of the coating.  
Key words: Diatomaceous Earth (DE), hiding power, TiO2, matting effect, 
vapour permeability control 

 
 
1. Introduction 

In today’s increasing performance driven environment, the requirements 

expected of coatings and paints is constantly increasing. This is putting additional 

pressure on the formulators as to how to achieve the market expectations. Mineral 

products play an important factor in these formulations and the increased 

expectations are driving new products in this area. 

Mineral additives take on a number of roles in the formulation of paints and 

coatings, from very basic pure volume to fillers, to the more involved functional 

additives which play significant roles in the final performance and appearance of the 

coating. While there are many mineral products on the market this paper intends to 

concentrate at the higher performance related additives. 

Time will be spent on covering the performances of a new silica mineral 

additive. This one belongs to the family of the Diatomaceous Earth, which has been 

for long used in the coating industry as a matting agent and to increase water vapour 
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control. This new additive has been created from a Mexican diatomite, which is really 

unique in the world thanks to the specific sedimentation conditions which reigned 

during its formation. This peculiar kind of Diatomaceous Earth shows then very 

unique additional properties when used in a polymeric material…especially one…a 

very high hiding power capacity. 

We will in the next pages discover the characteristics and nature of this new 

additive (commercially called CelTiX), evaluate its way of working and its 

performances in paint formulations. 

2. The nature and structure of this new silica additive 

This new additive CelTiX belongs to the mineral family of Diatomaceous Earth. 

2.1. What is Diatomaceous Earth? 

Diatomaceous earth (D.E.) is a naturally occurring substance, which is made 

up of the fossilised remains of diatoms. Diatoms are microscopic single celled 

aquatic plants (phytoplankton). These algae like cells are still found in oceans and 

lakes today. The evolution and different environments in which diatoms are found 

have resulted in a wide variety of size, shape and appearance in the skeletal 

structure. 

 
 

An Example of a DE deposit with a single principal Diatom present 

 

These exceptionally complex skeletal remains are composed of silica, and 

while they vary in terms of shape and structure it is the same base silica composition 

and perforated features that are the common elements to the different forms of DE 
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found. 

DE is produced from the mining and processing of diatomite, the sedimentary 

rock created by the fossilised remains of the diatoms. This rock is generally made 

from freshwater sources being laid down in the Miocene period, 15 million years ago. 

As with other such natural deposits the feasibility of mining depends on both the 

quality and size of the deposit as well as the geographical and logistic factors. This 

results in only a relatively few number of viable deposits around the world. 

The major influences on the properties of the final DE product are the purity and type 

of deposit and also the processing stages of the final product.  

One important factor of production is to preserve as much of the unique perforated 

structure as possible during the processing. 

 

 
 

An example of a diatom structure, while the base structure may be in the order of 
60µm the smaller holes will go down to sub micron diameters 
 

2.2. The specificities of the Mexican deposit and of CelTiX: 

The Mexican deposit is made from several species of diatoms, all being 

different in terms of physical structure. 

This new silica additive is selectively mined in one of the area of the deposit where 

one can find a unique specie of diatoms. One can see below a comparison between 

this new additive and other kinds of Diatomaceous Earth: 
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CelTiX (Mexican Deposit) DE (Origin Spain) 

 
DE (Origin Nevada, USA) DE (Origin California, USA) 

 

This new additive, CelTiX, is clearly physically like no other product of its family: 

• it has a flat-disc shape 

• it has a very intense microporosity giving to this product a very high surface area 

• the microporosity is very homogeneous and the opening of the pores is very 

specific with a 0.5 µm diameter: this is a key element of the product as we will see 

in the forecoming pages. 

Chemically it is quite similar to other DE products. However it has to be noticed that 

this product is crystalline silica free and is thus free of some of the safety limitations 

that can be applied to crystalline silica products in the paints and coatings industry. 

 

3. Properties of this silica-based additive 

This new product being a DE-based product, it is important to firstly summarize back 

the main properties of DE in coatings. 
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3.1 Properties of DE in paints & plasters 

DE is usually used in the paint for 2 main reasons: its matting efficiency and the 

control of the film by its permeability. 

Below is explained the theory behind these 2 main properties: 

* Matting effect: The goal of a matting agent is to create a small roughness on the 

surface of the coating in order to scatter the incident light. Diatomaceous Earth is one 

of the most powerful matting agent, because it offers the perfect combination of 3 

factors: 

 

Size of DE particles can be 
relatively coarse –(range of 
products with an average 
particle size from 5µm to 
21µm) 

All DE particles have irregular 
shapes 

All DE particles are peppered 
by a lot of tiny holes 
(microporosity) which create a 
very complex surface  

 
 

* Vapour Control of the film by the microporosity of DE: Diatomite represents a 

very rare occurrence – a mineral silica that has an elaborate structure worked by 

nature into a labyrinth of tiny holes. No other silica source that is mined or chemically 

prepared has such a structure: a myriad of interconnected pores! 

The interest for the formulator:  

• When the coating is liquid: the microporosity of DE particles behaves literally as 

channels to help the “solvent” vapour to escape from the liquid system. DE thus 

improves the drying time of paints. 

 119



• When the coating is dry: the microporous structure of the DE particles serves as a 

useful tool for control of vapour permeability. A low moisture vapour transmission 

rate is responsible for blistering and peeling tendencies of the paint. The coating 

does not allow water, in the form of water vapour to escape by diffusion: as a 

result blisters form and flaking can occur. DE improves the moisture vapour 

transmission rate of dry coatings and helps thus to reduce these 2 phenomena. 
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In a coating formulated wit h DE, solvent and/or 
water vapour can easily escape 

 faster drying time 
 better water vapour transmission rate 

In a coating formulated with classical fillers, 
solvent and water vapours have much more 

difficulties to escape. 

 

Practical application: minimum surface preparation & humidity problems solving  

The use of DE will allow plasters producer to develop coating able to adhere 

directly on damp or wet masonry surfaces, the DE allowing the plasters to let the 

moisture escape.  

The formulation below developed by Ineos Chlor is a good example of a low 

odour, low cost, high build interior water proofing sealer formulation developed for 

such purpose: i.e. to adhere on a wet masonry wall where a smooth, thick finish with 

minimum surface preparation is desired. The dry paints block rising damps and is 

hence ideally suited for solving humidity problems in basement and cellars. 
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Formulation Weight % Supplier Description
Plioway EC1 7,1 Eliokem Europe PVC % 59,5
Plioway EC-L 3,8 Eliokem Europe Volume Solids % 53,5
Cereclor S45 3,9 Ineos Chlor Chlorinated paraffin Specific Gravity 1,54
Soya Lecithin 0,1 Local Supplier Wetting agent Viscosity at 10,000 sec-1 3 poise
White Portland Cement 27,6 Local Supplier
Tioxide TR92 9,1 Tioxide Titanium dioxide rutile
Carbital 140 10,5 Imerys Calcium Carbonate
Durcal 130 10,5 Omya Calcium Carbonate
Celite 281 4,2 WORLD MINERALS Diatomaceous Earth
Exxsol D40 20,7 Exxon Chemicals Mineral Spirit
Dowanol DPM 2,5 Dow Chemicals

Copyright Ineos Chlor Lyd

Characteristics

 
3.2 Specific properties of this new kind of DE: a huge hiding power 

enhancement 

This new silica additive is a Diatomaceous Earth product. As such, it offers of 

course the properties brought by all DE products. 

One of the several additional properties of DE is to bring a slight contribution to the 

hiding power of paints, when it is applied. But when it is a slight contribution for 

common DE products, it becomes a very huge contribution to this new siliceous 

additive (please see chapter 4), called CelTiX. If we only look at this aspect, CelTiX 

could even be considered as one of the most powerful TiO2 extender available on the 

market.  

In this part of the paper we will concentrate on the explanations and effects of this 

new silica additive in the TiO2 extension. To understand the mechanism of CelTiX, it 

is important to understand how works the classical TiO2 extenders. 

3.2.1. How works classical TiO2 extenders: the spacing effect 

This is the effect which is the most common to TiO2 extenders. 

The goal here is to space TiO2 crystals which have naturally a tendency to 

agglomerate due to electrostatism. Of course having clusters of TiO2 crystals is much 

less effective than having a uniform dispersion of these crystals in the coating. As 

shown by the below figure, the finer an extender will be the better it will space out the 

TiO2 agglomerates: 
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So the real goal of extenders using the spacing effect is definitely to optimize the 

effect of TiO2. 

3.2.2. How works this new silica additive: the Air Voids effect 

To understand this effect, it is important to firstly understand why TiO2 is 

effective to improve the hiding power! 

Let’s go back to optic theory and study the optic formulas of Snell. One is particularly 

interesting, the one below. This formula is linked with the scattering of the light, when 

light encounters a change of medium: part of the light is transmitted in the incident 

medium (the refracted light), but one part is as well reflected (the reflected light). In a 

coating the higher will be this reflection (the amount of light reflected is evaluated by 

the reflectance), the higher will be the hiding power. 
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Let’s apply this formula to a paint (where the main medium is a polymer – the resin) 

and see the effects of 2 different fillers very common in paints formulations, e.g. TiO2 

and a natural hydrous kaolin 

 

Filler Incident Medium ni nt R (%) 

TiO2 Polymer (resin) 2.73 1.50 8.4 

Hydrous Kaolin Polymer (resin) 1.56 1.50 0.1 

=> TiO2 is thus a very effective opacifying agent, while clay has nearly no effect in 

itself. 
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As any DE , this new additive is made of nearly pure silica which has a 

refractive index of 1.5. But the secret of this CelTiX lies in its microporosity. Its 

specific pore size creates enough surface tension to make this product retain air 

bubbles in its structure. These air bubbles contained in the silica structure of DE will 

thus create a light scattering since there is now a change of refractive index between 

the silica and the air. 

 

Change of refractive index 
between DE (~1.5) and

air voids (=1), creates light 
scattering

The specific pore size of CelTix
creates small air voids of 0.5µm

Incident Light

TiO2 particles

Change of refractive index 
between DE (~1.5) and

air voids (=1), creates light 
scattering

Change of refractive index 
between DE (~1.5) and

air voids (=1), creates light 
scattering

The specific pore size of CelTix
creates small air voids of 0.5µm
The specific pore size of CelTix
creates small air voids of 0.5µm

Incident Light

TiO2 particles

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Let’s see the effect on the “Snell” formula  

Opacifying Agent Incident Medium ni nt R (%) 

TiO2 Polymer (resin) 2.73 1.50 8.4 

Hydrous Kaolin Polymer (resin) 1.56 1.50 0.1 

Air Bubbles Silica (DE - CelTiX) 1.00 1.48 3.7 

 

As one can previously see with the previous figures: although this new DE has 

a refractive index close to the one of the resin, this new additive (CelTiX) has to be 

considered like an opacifying agent thanks to the air bubbles which are in its 

structure. 

Below is an illustration of the hiding power brought by CelTiX. This drawdown 

compares the effect of a pure dispersion of CelTiX vs an hydrous clay in a pure latex 

resin. Each pigment is dispersed at 25PVC. 
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CelTiX @25PVC                  Hydrous Clay @25PVC  

 
 

3.2.3..About the importance of the PVC and CPVC 

As a reminder the critical PVC (CPVC), is the PVC (Pigment Volume 

Concentration) at which there is just enough binder to wet out pigments and fill 

intersitials. 

As a consequence: 

• when PVC < CPVC: there is an excess of binder. Pigments are completely 

surrounded by binder. Interstitial volume filled by binder. Pigments are dispersed; 

Not tightly packed  

• when PVC > CPVC: there is a lack of binder. The interstitial space remains filled 

with air  

The consequences are huge for the performance of CelTiX. When the PVC is below 

the CPVC, CelTiX will be most of the time completely wet by the resin and will be 

thus unable to create air voids and create opacity. 
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However in paints with a PVC > CPVC, the structure of CelTiX will be able in the dry 

film to create air voids, and therefore to create opacity. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Performance of CelTiX for opacity improvement 

4.1. Forewords – CelTiX 

4.1.1. Specific gravities 

CelTiX is made of nearly pure silica and as it, it is a very light material. Below 

is a comparison with typical raw materials used in coating formulation: 

 
 

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4

CelTiX Clays Calcium
Carbonate

TiO2

True Density relative to that of Water 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 125



This means that a constant volume, 1 kg of CelTiX is worth 1,3 kg of calcium 

carbonate or 1,9 kg of TiO2. 

4.1.2. Oil Absorption 

Due to its high surface area , CelTiX offers an important oil absorption: 150% 

by weight (scrub-out method). This parameter has to be taken carefully into account 

by the formulator since this will have an influence on the viscosity of the final product. 

Combined with the lightness of the product, CelTiX plays a role of rheological 

modifier and can help cutting the amount of thickener in the formulation. 

4.2. TiO2 Savings 

The study below is based on a waterborne matt decorative paint. 

The A formulation is the based formulation. From this study one can observe the 2 

ways of working with CelTiX to: 

• 1/ either replace part of the TiO2 in the formulation and save costs: “A to B”. 

• 2/ or increase the opacity of the formulation while keeping the cost at the same 

level: “A to C” 

The scenario 1 is a pure replacement of the TiO2: in this formulation 20% by volume 

is replaced by 20% by volume of CelTiX (i.e. 20% by weight of the TiO2 is replaced 

by 11% by weight of the CelTiX due to the specific gravity difference. One can see 

from the results that the opacity is maintained at the same level. As CelTiX is a 

Diatomaceous Earth based material, the gloss degree is as well reduced 

The scenario 2 is a replacement of the TiO2 and of the calcium carbonate. In this 

case the formulation cost is maintained but with a higher loading of opacifying agent 

(i.e. TiO2 and CelTiX). Without any surprise, the opacity is increased at a maintained 

cost. 
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4.3. Use of CelTiX as a matting agent 

The optimization of the TiO2 in formulation is not a new topic and as described 

in chapter 3.2.1. formulators have already worked around very fine fillers such as 

precipitated calcium carbonate to space TiO2. Some formulations with extremely high 

opacity at reasonable cost had been achieved like this. The use of fine fillers show 

however one major issue. Being so fine, these products will have the tendency to 

create very smooth surface and thus create glossy surface. This can become an 

issue while the market is more avid of matt paints. 
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In this formulation, the fine extender is replaced by volume by the CelTiX. Agin 

because of the low density of CelTiX the replacement on a weight basis is lowered. 

The results do not show any dramatic improvement (only 0.1 to 0.2%) of the opacity, 

this for an obvious reason. The original opacity being already at 99%, the gap could 

not be very significant as it could have been in a lower opacity formulation. 

However as one can notice, the gloss degree is very significantly decreased (more 

than 3 points) allowing formulators to produce a low cost matt paint. 

 

1000.610001000Total

2.02.02.0Drew Plus L 475

5.05.05.0Texanol

53.050.025.0Styrene Acrylic

25.025.00.00.00.00.0CelTiXCelTiX

45.142.542.5Water

100.00.00.0Microdol H600

550.0550.0550.0CaCO3-Gamaco-3u

0.00.030.030.00.00.0SocalSocal P2P2

60.060.060.0TiO2 - CR826

1.01.01.0AMP 95

1.51.51.5Drew Plus L 475

3.03.03.0Tamol 165A

45.045.045.0Water

10.010.010.0Propylene Glycol

2.23.03.0Natrosol 250 HBR

1.01.01.0KTPP

1.01.01.0Nuosept 95

195.0195.0220.0Water

1154-L-381154-L-37AmountRaw Materials

CelTiXPCC

1000.610001000Total

2.02.02.0Drew Plus L 475

5.05.05.0Texanol

53.050.025.0Styrene Acrylic

25.025.00.00.00.00.0CelTiXCelTiX

45.142.542.5Water

100.00.00.0Microdol H600

550.0550.0550.0CaCO3-Gamaco-3u

0.00.030.030.00.00.0SocalSocal P2P2

60.060.060.0TiO2 - CR826

1.01.01.0AMP 95

1.51.51.5Drew Plus L 475

3.03.03.0Tamol 165A

45.045.045.0Water

10.010.010.0Propylene Glycol

2.23.03.0Natrosol 250 HBR

1.01.01.0KTPP

1.01.01.0Nuosept 95

195.0195.0220.0Water

1154-L-381154-L-37AmountRaw Materials

CelTiXPCC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50%Volume Solid

89%PVC

50%Volume Solid

89%PVC 
 
 
 

8.411.5Sheen @ 85 deg:

2.32.4Gloss @ 60 deg:

1.61.1Hunter b:

-0.3-0.4Hunter a:

95.195.2Hunter L:

2.21.9Yellowness:

84.985.5Whiteness:

90.590.7Reflectance:

99.298.9Opacity 150 microns:

99.098.9Opacity 75 microns:

9.79.6Paint pH:

9898Viscosity KU @ 25 C:

1.691.70Density:

1154-L-381154-L-37Properties:

CelTiX - 2.5%CelTiX - 0.0%

Microdol H600 -
10.0%Microdol H600 - 0.0%

CaCO3 (3u) - 45.0%CaCO3(3u) - 55.0%

Socal P2 - 3.0%

TiO2- 6.0%TiO2- 6.0%

CelTiXPCC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

8.411.5Sheen @ 85 deg:

2.32.4Gloss @ 60 deg:

1.61.1Hunter b:

-0.3-0.4Hunter a:

95.195.2Hunter L:

2.21.9Yellowness:

84.985.5Whiteness:

90.590.7Reflectance:

99.298.9Opacity 150 microns:

99.098.9Opacity 75 microns:

9.79.6Paint pH:

9898Viscosity KU @ 25 C:

1.691.70Density:

1154-L-381154-L-37Properties:

CelTiX - 2.5%CelTiX - 0.0%

Microdol H600 -
10.0%Microdol H600 - 0.0%

CaCO3 (3u) - 45.0%CaCO3(3u) - 55.0%

CelTiXPCC

TiO2- 6.0% TiO2- 6.0%

Socal P2 - 3.0%R e s u lts

 128



5. Conclusion 

This new Mexican DE represents a new range of product for TiO2 extension. It 

is important to not only limit its use in the traditional field of TiO2 extension but to 

realize its ability to give the other classical DE improvements as well (matting effect, 

permeability control,…). 

On any above CPVC formulation, this new product will provide an excellent 

dry hiding performance improvement as well as a reduction of the gloss. 
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CORE AND NON-CORE PIGMENTS FOR PROTECTIVE ANTICORROSIVE 
COATINGS 

 
JÁDROVÉ A NEJÁDROVÉ PIGMENTY PRO OCHRANNÉ ANTIKOROZNÍ 

POVLAKY 
 
Vendula Houšková, Andrea Kalendová  
Department of Paints and Organic Coatings, Institute of Polymeric Materials, Faculty 
of Chemical-technology, University of Pardubice, Czech republic 

 

Summary 
In this paper, oxide particles of ZnO, MgO, MoO3 and WO3 as a non- core 
pigments and core pigments - oxides 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 where its 
anticorrosive properties by accelerated corrosion testing in condensation 
cabinets were tested.  
Keywords: Core pigments, Non-core pigments, Organic coating, 
Corrosion   

 

 

Introduction 

Organic coatings represent the most extended method to control metallic 

corrosion. The protective action of paints is related to their barrier features with 

respect to oxygen, water and ions transport from the medium to the metallic 

substrate. Core pigments in dependence on chemical make-up, structure and shape 

of primary particles offer possibilities of its application in organic coatings and 

improvement of barrier properties of an organic film. 

 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]. MoO3, WO3 are most 
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widely used to paints in a form of molybdate and tugstate, which can substitute toxic 

Cr(VI) pigments [4]. 

These oxides with combination of filler of various shape particles such as 

lamellar mica, talc and needle-like wollastonit can offer better physico-mechanical 

properties of paints and anticorrosive properties of coatings [5]. 

Experimental 

Pigment preparation 

Preparation of non-core pigments 

The pigment particles were synthesized by high temperature methods. We 

obtained morphologically various particles of zincite, periclase, molybdite and WO3 

structures, many of them in an agglomerated form.  

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 ZnS particles prepared by homogeneous 

hydrolysis [6] in an oven at temperature of  600 °C. Resulting shape of synthesized 

ZnO particles is tetrapod-like, spherical or generally isometric. 

Pigments based on periclase were prepared by thermal decomposition of 

magnesium carbonate (MgCO3) in the kiln at temperature of 1000 °C. As-prepared 

particles were isometric. Pigments based on molybdite were prepared by sublimation 

of MoO3 in the kiln at temperature of 750 °C and its particle shape is tabular. 

Isometric particles of WO3 pigment was purchased from Sigma-Aldrich Ltd. 

 

Tab. 1 Non-core pigment characterization. 

Pigment Start. compound Chemistry of end 
product Particle shape

ZnO Zn Zn ZnO Tetrapod-like, isometric 
ZnO ZnCO3 ZnCO3 ZnO Isometric 
ZnO TAA ZnS ZnO Spherical 
ZnO Aldrich - ZnO Isometric 
ZnO Zelená pečeť - ZnO Acicular 
MgO MgCO3 MgO Isometric 
MoO3 

sublim. MoO3 MoO3 Nonisometric 
WO3 - WO3 Nonisometric 
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Preparation of core pigments 

Modified pigment layers on selected mineral carriers were synthesized, namely 

ZnO/talc, ZnO/mica, ZnO/ wollastonite, MgO/talc, MgO/mica, MgO/wollastonite, 

MoO3/talc, MoO3/mica, MoO3/ wollastonite, WO3/talc, WO3/mica, WO3/wollastonite 

by thermal reaction of homogenous mixture zinc carbonate, magnesium carbonate 

MoO3 and WO3, respectively and the given mineral carriers. In order to study 

properties of these particles in organic coatings, the pigment layers on nonisometric 

mineral carrier with more or less considerable aspect ratio were prepared. 

 
Tab. 2 Core pigment characterization. 

Pigment Start. compound Chemistry of end product Particle shape

ZnO/talk ZnCO3, Talk ST-30 

ZnO 
Mg5Al(Si,Al)4O10(OH)8    
Mg3Si4O10(OH)2   
SiO2

Lamellar, 
nonisometric 

ZnO/mica ZnCO3, MUM ½ 
ZnO 
(K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2
Mg3Si2O5(OH)4

Lamellar, 
nonisometric 

ZnO/wollastonit ZnCO3, Kemolit S-3 
ZnO  
CaSiO3 
Ca2ZnSi2O7

Rodlike, 
nonisometric 

MgO/talk MgCO3, Talk ST-30 

MgO 
Mg2SiO4 
SiO2 
Ca2Al3(SiO4)(Si2O7)O(OH) 

Lamellar, 
nonisometric 

MgO/mica MgCO3, MUM ½ 
MgO 
(K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2 
Mg3Si2O5(OH)4

Lamellar, 
nonisometric 

MgO/wollastonit    MgCO3, Kemolit S-3 

MgO 
CaSiO3  
Ca2MgSi2O7 
Ca3Mg(SiO4)2

Rodlike, 
nonisometric 

MoO3/talk MoO3, Talk ST-30 
MgMoO4
Mg3Si4O10(OH)2
(Mg5Al)(Si,Al)4O10(OH)8

Lamellar, 
nonisometric 

MoO3/mica MoO3, MUM ½ 

K6Mo7O24·4H2O,  
(K,H3O)Al2Si3AlO10(OH)2    
Na2Si4O8(OH)2·4H2O  
K(Si3Al)O8  
NaAlSi3O8    

Lamellar, 
nonisometric 

MoO3/wollastonit MoO3, Kemolit S-3 CaMoO4
CaSiO3

Rodlike, 
nonisometric 

WO3/talk WO3, Talk ST-30 

MgWO4
CaWO4
Na2AlSi3O8(OH)  
SiO2

Lamellar, 
nonisometric 

WO3/mica WO3, MUM ½  Lamellar, 
nonisometric 

WO3/wollastonit WO3, Kemolit S-3 CaWO4
CaSiO3

Rodlike, 
nonisometric 
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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 = 10%) and 

with 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 = 10%) and with content of additives. Model paints were 

prepared on dispersion equipment, on dissolver at 800-1000 rev min-1.  

Steel panels of 220×45×0,9 mm and 150×100×0,9 mm size were coated with  

two layers of the paint. 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. 

Characterization methods 

Accelerated corrosion testing 

Accelerated corrosion testing is a necessary tool when used to help with 

materials selection as a relative indicator of corrosion resistance. Accelerating tests 

represent the worst-case scenario, requiring a very aggressive corroding factor. 

Prepared specimens of coating were put to two accelerated tests: Salt spray 

test (ISO 9227) and sulfur dioxide test with general condensation of moisture (ISO 

6988). Test specimens were exposed to the accelerated corrosion environments for 

340, 680 and 1000 hours. Then the overall anticorrosion efficiency7 were evaluated 

from the degree of base corrosion, the degree of blistering, and average failure 

occurring in a cut. 

Results and discussion  

Anticorrosion properties of coatings 

Steel-coated samples (PVC = 10 vol.%) exposed to the corrosion tests (Salt 

spray test , Sulfur dioxide test with general condensation of moisture) were evaluated 

after 680 hours (water-borne styrene-acrylate coatings in SO2 cabinet), 340 hours 

(water-borne styrene-acrylate in Salt spray cabinet) and after 1000 hours (solvent-

borne epoxy ester coatings in Salt spray cabinet and SO2 cabinet). In Tab. 3.-4. is 

shown overall anticorrosion efficiency of tested coatings.  
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Tab. 3.  The overall anticorrosion efficiency of epoxy-ester coatings after 1000 hours 
of exposure in the condensation chambers. 

The overall anticorrosion efficiency (%) Pigment content 
Salt spray test SO2 cabinet 

ZnO Zn  88,8 97,5 
ZnO ZnCO3 77,5 95,0 
ZnO TAA  76,3 65,0 
ZnO Aldrich 88,8 95,0 
ZnO Zelená pečeť 88,8 95,0 
ZnO/talk 88,8 78,8 
ZnO/mica 83,8 86,3 
ZnO/wollastonit 83,8 78,8 
MgO 97,5 97,5 
MgO/talk 85,0 95,0 
MgO/mica 97,5 95,0 
MgO/wollastonit 90,0 95,0 
MoO3 sublim. 62,5 63,8 
MoO3/talk 85,0 82,5 
MoO3/mica 76,3 81,3 
MoO3/wollastonit 85,0 88,8 
WO3 67,5 68,8 
WO3/talk 72,5 82,5 
WO3/mica 67,5 82,5 
WO3/wollastonit 91,3 88,8 
without pigment 86,3 55,0 

 

Tab. 4.  The overall anticorrosion efficiency of styrene-acrylate coatings after 340 
hours of exposure in the salt spray cabinet and 680 hours of exposure in SO2 
cabinet. 

The overall anticorrosion efficiency (%) Pigment content 
Salt spray test SO2 cabinet 

ZnO ZnCO3
 30,0 33,8 

ZnO TAA 60,0 97,5 
ZnO Zelená pečeť  48,8 91,3 
ZnO/talk 50,0 85,0 
ZnO/mica 55,0 91,3 
ZnO/wollastonit 55,0 97,5 
MoO3 sublim. 65,0 55,0 
MoO3/talk 32,5 45,0 
MoO3/mica 67,5 53,8 
MoO3/wollastonit 32,5 68,8 
WO3 41,3 66,3 
WO3/talk 35,0 58,8 
WO3/mica 37,5 55,0 
WO3/wollastonit 28,8 72,5 
without pigment 42,5 58,8 
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Better resistance against corrosion has pigmented epoxy-ester coatings than 

styrene-acrylate coatings. Pigmented coatings proved better anticorrosion efficiency 

than cured clear lacquers. 

The chemical effect of zincite pigments which inhibits corrosion is based on a 

neutralization of acidic substances passing through a coating. MgO pigments 

improve the protective performance of coatings via pH increasing of environment and 

thus shift pH to the alkaline region [8].Pigments based on MoO3 and WO3 provide 

anticorrosion protection via surface passivation of metal substrate. 

In the majority of cases, the coatings with core pigments enhance better 

anticorrosion efficiency than the coatings with non-core pigments and improve 

efficiency of dyes, particularly barrier effect [9], adhesion, impermeability and film 

reinforcing due to the nonisometric structure. 

Conclusion  

In this research, various morphologically interesting oxide particles and 

particles based od these oxides on selected mineral carriers – core pigments were 

synthesized and tested. The pigment addition to the organic coatings increases 

anticorrosion properties of the films. These anticorrosion effects depend on physical 

(size, shape) and chemical properties of pigments (pH). The core pigments offer 

great possibility to use as ecological anticorrosive pigments.  
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Summary 
Silicate facade paints based on photocatalytic active nano ZnO were 
formulated and evaluated. The photocatalytic efficiency of coatings was 
evaluated using two methods. An absorbance change of organic dye 
Orange II solution and a change of colour coordinate b* of coatings dyed 
with methylene blue were measured. 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 
Pseud. aeruginosa, Esch. coli, Staph. aureus and fungi Asp. niger and 
Pen. chrysogenum. The silicate facade coatings containing nano ZnO 
showed excellent antimicrobial activity against bacteria. The coatings with 
nano ZnO only partially inhibited the growth of fungi.  
Key words: nanoparticles, zinc oxide, silicate, antimicrobial effect, photo-
catalytic effect, bacteria, fungi  

 
 
Úvod 

V přírodě se oxid zinečnatý vyskytuje jako minerál zinkit a krystaluje v 

šesterečné soustavě. Oxid zinečnatý je téměř nerozpustný ve vodě, ale dobře 

rozpustný v alkáliích a kyselinách. V průmyslu nátěrových hmot se ZnO používá jako 

netoxický bílý pigment známý jako zinková běloba.  

ZnO je fotoaktivní polovodič podobně jako anatasová forma oxidu titaničitého. 

Oba fotokatalytické oxidy - ZnO a TiO2 - si jsou svými fotokatalytickými vlastnostmi 

dosti podobné - např. absorpčními vlastnostmi. ZnO má šířku zakázaného pásu 3.37 

eV, tj. pohlcuje UV záření jen o vlnových délkách kratších než 368 nm. TiO2 má jako 

minerál anatas, krystalující ve čtverečné soustavě, šířku zakázaného pásu 3,2 eV, 

což odpovídá hraně absorpčního spektra 388 nm. Významnou podobností je 

chemická povaha fotogenerovaných kladných děr, které se v obou případech 
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zachycují na povrchových hydroxylových skupinách za vzniku povrchově vázaných 

hydroxylových radikálů. Právě díky tvorbě těchto vysoce reaktivních radikálů 

fotoiniciují oba tyto polovodičové materiály velmi účinně fotooxidativní degradace 

organických molekul, a to včetně mikrobiologických struktur. Samočisticí efekt, který 

je možné pozorovat u nátěrů s obsahem nanočástic ZnO, je založen na stejném 

principu, jako u nanočástic anatasu. Antibakteriální účinky fotokatalytických oxidů 

TiO2 a ZnO jsou založeny na chemickém rozkladu mikroorganismů fotokatalýzou, 

která je aktivována působením slunečního záření za přítomnosti vlhkosti a probíhá 

na povrchu nanočástic. Fotokatalytický účinek obou oxidů je zásadně ovlivněn 

velikostí a tvarem částic, měrným povrchem a také přítomností některých dalších 

sloučenin, které mohou výrazně ovlivnit průběh fotokatalýzy (1,2,3).  

Nanočástice ZnO jsou nyní nabízeny řadou firem. Jsou dodávány v různé kva-

litě, buď ve formě prášku o vysoké čistotě a často s povrchovou úpravou, nebo ve 

formě suspenzí ve vodě či organických rozpouštědlech. Velikost nanočástic ZnO je 

nejčastěji v rozmezí 10 nm až 90 nm. Nanočástice ZnO jsou používány i pro farma-

ceutické a kosmetické účely.  

Řada amerických, evropských, čínských a japonských patentů uvádí použití 

nanočástic ZnO na fotokatalytické a antibakteriální nátěry na různé substráty. Někte-

ré patenty také chrání povrchovou úpravu nanočástic ZnO vrstvičkou Ag. 

Nanočástice ZnO se většinou používají jako součást fotokatalytických nátěrů s TiO2 

anebo v kombinaci s  nanočásticemi Ag, Cu pro rozšíření antimikrobiální účinnosti 

nátěrů na širší okruh bakterií a plísní. Čsto se účinek ZnO zvyšuje kombinací 

s organickými biocidy. Baktericidní účinky nanočástic ZnO jsou podle literárních úda-

jů založeny na průniku iontů přes stěny buněk mikroorganismů a narušení jejich 

látkové výměny.  

Použití nanočástic ZnO s dalšími nanočásticemi v akrylátovém pojivu je před-

mětem patentu na vnější antibakteriální nátěrovou hmotu. Ve vrchních nátěrech se 

využívají nanočástice ZnO také jako absorbéry UV záření. V nátěrových hmotách na 

lékařské přístroje, na dřevo i na plasty jsou nanočástice ZnO kombinovány s ionty Ag 

a případně s deriváty chitosanu. Nanočástice ZnO se také doporučují na biocidní ná-

těry stěn, stropů a střech jako ochrana před působením plísní a řas (4, 5). 
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Experimentální část 

 Silikátové fasádní nátěrové hmoty byly formulovány na bázi draselného vodní-

ho skla, akrylátové disperze, pigmentů, plniv a nanočástic fotokatalytického ZnO. 

Byla připravena řada formulací, ve kterých byla měněna hmotnostní koncentrace fo-

tokatalytického ZnO v sušině nátěrové hmoty.  

Nanočástice ZnO podléhají v přítomnosti vlhkosti a UV záření fotokatalytickým 

reakcím, které je možné sledovat pomocí některých organických molekul, např. i or-

ganických barviv. V přítomnosti fotokatalytického ZnO dochází k odbourávání 

organického barviva vlivem probíhajících oxidačně-redukčních reakcí. Degradace 

organického barviva Oranže II se projevuje změnou intenzity zbarvení roztoku, ve 

kterém je barvivo obsaženo. Tuto změnu lze hodnotit pomocí spektroskopických me-

tod. Absorbance roztoků Oranže II byla měřena při vlnové délce 485 nm. Byla 

měřena absorbance roztoku na nátěru před a po expozici UV záření (300 nm – 400 

nm). Vedle vzorků nátěrů fotokatalyticky účinných byl vždy měřen standardní nátěr 

bez fotokatalytického ZnO. 

Další metoda byla založena na principu degradace methylenové modře. Bílé 

silikátové nátěry byly obarveny roztokem methylenové modře a po zaschnutí vysta-

veny vlivu UV záření. K měření stupně degradace methylenové modře vlivem 

fotokatalytického ZnO byl použit kolorimetr, byla měřena barevná souřadnice b*. Čím 

větší byla změna b*, tím více byla methylenová modř degradována a tím větší měl 

nátěr fotokatalytický účinek. 

Všechny nátěry ze silikátových fasádních nátěrových hmot byly hodnoceny 

z hlediska jejich antimikrobiální účinnosti. Jako testovací mikroorganismy byly použity 

kultury ze Sbírky Univerzity Pardubice. Z plísní byly vybrány Penicillium chrysoge-

num a Aspergillus niger, z bakterií Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa a 

Staphylococcus aureus. 

Byly připraveny dobře ospórované kultury plísní na šikmém agaru MALT. Ze 

sbírkových kultur bakterií byly připraveny 24h kultury na příslušných kultivačních mé-

diích za optimální teploty pro každý mikroorganismus. Z těchto nárůstů pak byly 

vytvořeny suspenze kultur tak, aby každá suspenze obsahovala přibližně 106 bu-

něk/ml, u plísní 106 spór/ml. Kontrola denzity buněk v suspenzích byla provedena 
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vyočkováním suspenze každého mikroorganismu na příslušná živná média. Pro 

všechny bakterie byla použita inkubační teplota 37 °C. Kultivace plísní byla provede-

na 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. Po inkubaci za optimální teploty po optimální dobu 

pro každý mikroorganismus byly odečteny nárůsty na povrchu membrány a posou-

zeny případné inhibiční zóny. 

 

Výsledky a diskuse 

Vliv koncentrace fotokatalytického ZnO v silikátových fasádních nátěrových 

hmotách na změnu absorbance roztoku Oranže II a na změnu barevné souřadnice b* 

je zřejmý z následujících obrázků. Všechny nátěry s oxidem zinečnatým měly fotoka-

talytický účinek již po 30 min až 60 min expozice UV záření. Největší změna 

absorbance roztoku Oranže II byla v celém rozsahu měření zjištěna u nátěru, který 

obsahoval nejvíce nanočástic fotokatalytického ZnO. Z výsledků měření modré ba-

revné souřadnice vyplynulo, že s rostoucí koncentrací ZnO byla naměřena nejprve i 

největší odchylka b*. V průběhu 30 min až 120 min expozice UV záření však došlo 

k největšímu odbarvení u nátěrů, které obsahovaly 14,5 % hmot. ZnO.  

S rostoucím obsahem fotokatalytického ZnO v silikátových nátěrových hmo-

tách nejprve rostla také antimikrobiální účinnost nátěrů. Avšak antimikrobiální 

účinnost nátěrů s nejvyšší koncentrací ZnO byla v některých případech menší než 

účinnost nátěrů s nižším obsahem ZnO. Z dosažených výsledků je zřejmé, že fasád-

ní nátěrové hmoty obsahující fotokatalytický ZnO měly větší antimikrobiální účinek na 

bakterie než na plísně. Na nanočástice ZnO v silikátových nátěrech byla nejcitlivější 

bakterie Staphylococcus aureus, nejméně zase plíseň Penicillium chrysogenum.  

Nejlepší antimikrobiální účinek se projevil u fasádního nátěru s 14,5 % hmot. 

nanočástic ZnO. Tato koncentrace zabránila nárůstu bakterií i plísní na celé ploše 

nátěrů a dokonce byly vytvořeny inhibiční hallo zóny kolem nátěrů. Nátěr inhiboval i 

velmi odolnou plíseň  Aspergillus niger. Silikátová fasádní nátěrová hmota, která ne-

obsahovala fotokatalytický ZnO neměla mikrobiocidní účinek.  



Výsledky měření fotokatalytického účinku nátěrů hodnoceného pomocí změny 

barevné souřadnice b* byly v relaci s výsledky mikrobiologického hodnocení. 
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Závěr 

Významný fotokatalytický účinek nátěrů obsahujících nanočástice ZnO, který 

byl zjištěn měřením změny absorbance roztoku Oranže II i měřením změny barevné 

souřadnice b*, znamenal také významný antimikrobiální účinek. Opět bylo potvrzeno, 

že důležitou roli hraje pojivový systém, formulace nátěrové hmoty, obsah účinného 

fotokatalytického oxidu zinečnatého, jeho homogenizace v nátěru a zřejmě také 

morfologie povrchu nátěru.  

Antimikrobiální účinnost silikátových fasádních nátěrů byla ověřena 

opakováním řady pokusů a bylo zjištěno, že výsledky dosažené antimikrobiální  

účinky jsou statisticky významné.  
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Summary 

The aim of this work was to study the influence of Pigment Volume 
Concentration (PVC) and particle shape of fillers on mechanical and 
anticorrosion properties of water-born coatings. Water-borne coatings 
based on copolymer styren-acrylate dispersion and polyurethane 
dispersion were prepared with different PVC (quotient 60 % and 80 %) 
and different particle shape fillers based on calcined kaolinite. The 
physicomechanical properties of coating films were ascertained by means 
of measuring the film hardness, shock resistance, cupping stability in 
Erichsen instrument, bending strength and adhesion by the grid method. 
The anticorrosion coating film properties were ascertained in a 
condensation chamber with a condensing humidity, a salt-spray chamber 
and dipping test into  5 % solutions of acid brine, sodium chloride, sodium 
hydroxide and sulfuric acid.  
Key words: nonisometric lamellar pigment, kaoline, metakaoline. 

 
 

Introduction 

Kaolinite is a dioctohedral hydrated aluminosilicate containing alumina, silica, 

and water in molecular ratio of 1:2:2.  X-ray crystallography shows that mineral has a 

1:1 – layer silicate structure. The unit cell of the kaolinite lattice has the composition 

Si2Al2O5(OH)4. The structure is shown in Figure 1. The ideal kaolinite crystal consists 

of an array of hexagonal basal aluminosilicate layers having an effective thickness or 

basal sparing of about  72 nm. They are bound together by hydrogen bonds between 

the hydroxylic gibbsite-like surface of the octahedral layers and the oxygen sheet of 

the adjacent tetrahedral silicite layers. The particle sizes  of kaolin and of a number of 

other pigments are usually expressed in terms of their equivalent spherical diameter. 
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The particle size distributions for used commercial calcined kaolins are shown in 

Figure 2 and 3 (by laser beam difraction). A typical calcined kaolin used as a filler for 

paints contains particles having basal cross sections of 1 to 3 μm and thickness of 

about 0.2 μm. It should be noted that specific surface areas of the minerals obtained 

from absorption studies are often considerably greater than values calculated from 

their particualte equivalent spherical diameter. This arises from the less streamlined 

shapes of the mineral particles and porosity associated with the irregular lattice layer 

edges or with the presence of interlamellar spaces. 

 

 

Figure 1. The latttice structure of kaolinite. (a) Basal surface view. (b) Layer edge 

view. 

 

Used processing methods 

The pigments were characterized by means of electron microscopy, X-ray 

spectral analysis, laser granulometry, BET, and helium pycnometry methods. The 
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physicomechanical properties of coating films were ascertained by means of 

measuring the film hardness, shock resistance, cupping stability in Erichsen 

instrument, bending strength and adhesion by the grid method. The anticorrosion 

coating film properties were ascertained in a condensation chamber with a 

condensing humidity. In a testing chamber space a temperature of about 38 oC and a 

relative humidity of 100 % were kept during the test. The sample exposure was 

selected as a continuous for 240 hours. The anticorrosion coating film properties 

were ascertained in a salt chamber with spraying a 5 % NaCl solution. In a testing 

chamber space a temperature of about 35 oC and a relative humidity of 100 % were 

kept during the test. The sample exposure was selected as a continuous for 240 

hours.  

Further a corrosion cyclic test of the coatings was performed. The cyclic test 

takes in combination of immersion into acid brine and drying. The samples fitted with 

a cut and placed in stands were exhibited to immersion in a 5% NaCl solution (with 1 

% CH3COOH and 0,5 % H2O2), and a subsequent drying of the sample. Individual 

cycles were connected to each other. The coating films were exhibited to the 

individual cycle actions for three times. 

Immersion: 16 hours at a temperature of 38oC 

Drying: 8 hours at a temperature of 23oC 

Further a corrosion test of the coatings was dipping test into 5 % solutions of 

sodium chloride, sodium hydroxide and sulfuric acid for 16 hours at a temperature 23 

°C.  

 
Calcined kaolins characterization 

Table 1. Properties of Filemons P05, W05.

Properties Filemon P05 Filemon W05

SiO2  57,8 % wt. 57,9 % wt. 
Al2O3  39,4 % wt. 39,0% wt. 
Fe2O3 0,77 % wt. 0,85 % wt. 
TiO2 0,52 % wt. 0,48% wt. 
CaO  0,16 % wt. 0,22 % wt. 
MgO  0,37 % wt. 0,33 % wt. 
K2O   0,87 % wt. 0,99 % wt. 
moistureA  0,41 % wt. 0,24 % wt. 

                                                 
A moisture about 120 °C 
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lost of ignition   1,21 % wt. 0,33 % wt. 
specific surface  10,84 m2·g-1 4,85 m2·g-1

oil absorption  69 ml·100 g-1 42 ml·100 g-1

water absorption   75 ml·100 g-1 43 ml·100 g-1

density  2,60 g·cm-3 2,70 g·cm-3

CPVC (water)  33,7 % vol. 46 % vol. 
CPVC (oil)  35,8 % vol. 46,9 % vol. 
fineness of grinding 7 µm 12 µm 
D(50)  4,58 µm 4,16 µm 
D(90)  9,70 µm 10,83 µm 
whiteness 92,3 %  95,8 % 
coordinate a 

B 3,65 1,04 
coordinate b 12,15 7,20 
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Figure 2. Particle size analysis of Filemon P05 
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Figure 3. Particle size analysis of Filemon W05. 

 

 

                                                 
B Colouring is specified per chromaticity coordinates a and b determinated by the 

position in chromatic space CIE and  whiteness is the rate of value L (brightness) of 
measured sample and value L of the standard (barium sulfate) expressed  % 
(Lovibont RT100 device).   
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Figure 4. Powder difraction analysis of Filemon P05 . 

 
The filler contains especially amorphous phase (metakaolinite). The crystalline part is 

mixture of quartz and small amount of corundum and kaoline. 

 

 147



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65

úhel [°]

in
te

nz
ita

 [c
ps

]

mullite

quartz

quartz

mullite

quartz

mullite
corundum

mullite+
corundum

mullite

mullite+
corundum

mullite

cristobalite

quartz

quartz

quartz

mullite

 
Figure 5. Powder difraction analysis Filemon W05. 
 

The filler Filemon W05 as compared with Filemon P05 contains less amorphous part 

and crystalline part except quartz and corundum contains so mullite and trace of 

cristobalite.  

 

Figure 6.  Microscopical view of Filemon P05. 
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Figure 7. Microscopical view of Filemon W05. 

 
Preparation of coating compositions 

The coating compositions were prepared on the Ultra-Turrax 25 equipment by 

dispersing all the components in dissolver (dosing in Table 2). The coating 

composition dispersing was performed at 20000 rpm for 20 minutes. To the dissolver 

at first all the liquid systém components were introduced. The mixture was 

homogenized and afterwards all the powdery components were added. On finishing 

the coating composition were separated on a screen and the coating composition 

was applied to steel testing panels and glass plates for the corrosion and mechanical 

tests.  

 

Results 

Accelerated corrosion tests 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 were examined in condensation chamber 

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

Chemical resistance of samples were tested by dipping in solutions of 5 % acid brine, 

sodium chloride, sodium hydroxide and sulfuric acid for 16 hours (chemical 

resistence).  
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Table 2. Samples composition ( % wt.). 

Binder/filler/quotientC pigment binder additives water 
SA/P05/60 18 45 8 29 
SA/P05/80 26 45 8 21 
SA/W05/60 26 45 8 21 
SA/W05/80 40 45 8 7 
PUR/P05/60 17 45 8 30 
PUR/P05/80 25 45 8 22 
PUR/W05/60 25 45 8 22 
PUR/W05/80 38 45 8 9 

 

Methods for assessing of corrosion and chemical resistance take in 

assessment of degree of rusting, assessment of degree of blistering, assessment of 

degree of cracking, assessment of degree of flaking, assessment of failure at scribe 

and assessment of rusting of surface of the steel panel. Anticcorosive effect, 

chemical resistance and physicomechanical resistance were evaluated by scale 0 - 

100. The value 100 means the best effect and 0 means the worst.  Total resistance 

effect of paint (TRE) is an average all values except physicomechanical resistance. 

 

Table 3. Value of corrosion and chemical resistance (%). 

Binder/ SA  SA  SA SA  PUR PUR  PUR  PUR  
Filler/ P05 P05 W05 W05 P05 P05 W05 W05 
Quotient 60 80 60 80 60 80 60 80 
5 % NaCl 64,3 76,7 73,6 75,3 91,6 91,4 87,1 80,7 
5 % NaOH 25 12,5 30 25 0 0 0 0 
5 % H2SO4 0 0 0 0 0 15 0 0 
M-S ID 58,6 65,7 51,4 77,1 87,4 85,2 75,4 91,4 
M-S II 53,9 40,3 44,3 49,6 79,3 74,1 73 77,3 
M-S III 23,4 17,1 20 28,3 72,5 80,1 61,3 65,3 
condensation 
chambre 

- - - - 84 38 83 38 

salt chamber 15 25 19 20 - - - - 
TRE 34,3 33,9 34 39,3 59,3 54,8 54,3 50,4 

 

                                                 
C SA - binder Axilat 2431 

PUR - binder Bayhydrol F 245 
P05 - filler Filemon P05
W05 - filler Filemon W05

 
D M-S I, II, III - dipping test into acid brine, 1-st, 2-nd, and 3-th cycle 
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Table 4. Physicomechanical resistance 

Filler/quotient styren-acrylate dispersion polyurethane dispersion 
P05/60 76 98 
P05/80 76 97 
W05/60 85 81 
W05/80 73 98 

 

Conclusions 

The aim of this work was study relation between pigment volume concentration, 

particle shape and corrosion and chemical resistance.  In coating compositions the 

tests of physicomechanical properties of the coats on steel, or, eventually, glass 

panels, especially the adhesion by the grid method, the bending strength, the 

cupping stability, the shock resistance and the hardness value of coating, and tests 

of corrosion stability in a condensation chamber and a salt chamber. 

Physicomechanical properties have equivalent effect for the both pigments (Filemon 

P05 and Filemon W05) and the both quotients (60 % and 80 %).  

Corrosion and chemical resistance was better when in use Filemon P05, that has 

more regular shape of particles as compared with Filemon W05. 
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STANOVENÍ MĚRNÉHO POVRCHU A POROSITY NANO TIO2 DO 
NÁTĚROVÝCH HMOT 

 

SURFACE AREA AND POROSITY DETERMINATION OF NANO TIO2 FOR 
COATINGS 

 
Alena Kovářová, Kateřina Vidláková 
ČTC AP a.s., Nábř. Dr. E. Beneše 24, Přerov, Česká republika 
 

Summary 
This work deals with characterization of surface area of nano TiO2 
measured by nitrogen adsorption on the powder surface. Nano TiO2 
samples were prepared by modified production process of pigments. The 
surface areas of samples gained by calcination at different temperatures 
were calculated by means of the BET equation, the porosity by means of 
the BJH model. 
Key words: nano TiO2, specific surface area, porosity 

 
 
Úvod 

V  posledních několika letech dochází k masivnímu rozvoji nanotechnologie 

TiO2, která má využití v oblastech chemického průmyslu, ve farmaceutickém 

průmyslu nebo v oblasti životního prostředí.  

Nano TiO2 mají průměrnou velikost částic menší než 100 nm. Podle aplikace 

lze nano TiO2 rozdělit do dvou skupin. První skupinu tvoří nano TiO2 

s fotokatalytickým účinkem, kdy se používají pro jejich samočistící a antimikrobiální 

účinky např. do vnějších nebo vnitřních fasádních barev nebo omítek [1-2]. Druhou 

skupinu tvoří nanočástice s nefotokatalytickým účinkem tzv. UV absorbéry, které se 

používají v oblasti nátěrových hmot do vrchních nátěrů a zabraňují degradaci 

spodního nátěru (autolaky) nebo materiálu (např. dřevo)  UV zářením [3-4]. 

Měrný povrch a porosita jsou parametry, které charakterizují povrch pigmentů 

a plniv. V oblasti nátěrových hmot mají tyto parametry význam především při 

dispergaci pigmentů a plniv do pojiva.   
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Popis experimentální metody 

K měření měrného povrchu a porosity byl použit analyzátor měrného povrchu 

a porosity NOVA 4000e od firmy Quantachrome.  Princip měření je založen na 

adsorpci/desorpci molekul dusíku na povrch pevného materiálu při teplotě 77 K. 

Výstupem je závislost objemu adsorbovaného/desorbovaného dusíku Vads na povrch 

pevných částic na relativním tlaku p/p0 nasycených par při dosažené rovnováze. 

Jedná se o adsorpční/desorpční izotermy, které tvoří tzv. hysterezní smyčku.  

Měrný povrch byl určen v oblasti p/p0 0,1-0,3 pomocí rovnice BET. Z tvaru 

adsorpčních/desorpčních izoterem byl určen tvar pórů. Pro výpočet průměru a 

objemu mezopórů byl použit model BJH v oblasti desorpční izotermy při p/p0>0,35.  

Byly připraveny vzorky nano TiO2 za různých podmínek modifikovaným 

postupem přípravy pigmentu TiO2. Vzorky o hmotnosti cca 2 g byly vysušeny při 

teplotě 105 °C v infračervené sušárně do konstantní hmotnosti. Poté bylo naváženo 

do měřících kyvet cca 0,25 g vzorku, kyvety se umístily do výhně vyhřáté na teplotu 

105 °C a vzorky se nechaly cca 16 hodin probublávat plynným dusíkem.  

Výsledky a diskuze 

Na Obr. 1 jsou hysterezní smyčky vzorku TiO2 pro různé teploty kalcinace. 

Podle tvaru hysterezních smyček lze vzorky zařadit do tří skupin. První skupinu tvoří 

vzorky 1-3. Tyto hysterezní smyčky podle klasifikace (Roquerol, Sing 1999) 

odpovídají typu IVb, běžným mezoporézním látkám, ve kterých probíhá kapilární 

kondenzace [4]. Podle klasifikace IUPAC 1984 se jedná o hysterezní smyčky typu 

H2-hystereze [5]. Druhou skupinu, odpovídající vzorkům 4-6, tvoří hysterezní smyčky 

podle klasifikace (Roquerol, Sing 1999) typ IVa, ve kterých také probíhá kapilární 

kondenzace. Podle klasifikace IUPAC 1984 se jedná o H1-hysterezi, která odpovídá 

válcovým pórům.  Poslední dva vzorky 7 a 8 ve srovnání s ostatními lze považovat 

téměř za neporézní, avšak projevuje se u nich nepatrná hystereze. Podle klasifikace 

(Roquerol, Sing 1999) odpovídají hysterezní smyčky typu II, které znázorňují 

neporézní nebo makroporézní látky.  
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Obr. 1. Hysterezní smyčky nano TiO2 připravené za různých podmínek (plná čára-

adsorpční izoterma, přerušovaná čára-desorpční izoterma). 

 

 Podle tvaru adsorpčních izoterem se jedná o BET izotermy charakterizující 

vícevrstevnou adsorpci dusíku na povrch látky. Na Obr. 2 je grafické znázornění 

linearizované BET rovnice pro vzorky 1, 4 a 7. Jedná se o vzorky z různých skupin 

podle tvaru hysterezních smyček, jak je uvedeno výše. Hodnoty měrného povrchu 

jsou uvedeny v souhrnné Tabulce 1. Pokud porovnáme Obr. 1 s vypočítanými 

hodnotami měrného povrchu z Tabulky 1, lze tím potvrdit, že čím větší je měrný 

povrch vzorku, tím více se dusíku naadsorbuje. 
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Obr. 2. Grafické znázornění linearizované BET izotermy v oblasti p/p0 0,1-0,3. 

 
Porosita vzorků byla vyhodnocena v oblasti desorpční izotermy pro hodnoty 

p/p0>0,35. Objem pórů a distribuce velikosti pórů byly určeny pro tloušťku 

adsorbované vrstvy vypočítané z rovnice podle DeBoera. Na Obr. 3 je znázorněna 

distribuce velikosti pórů z desorpční izotermy.  Z obrázku lze vidět, že u vzorku 2 

tvoří velkou část z celkového objemu pórů póry o průměru 3,6 nm. I když se celkový 

objem pórů (viz. Tabulka 1) u následujících vzorků 3 a 4 zvyšuje, vlivem 

heterogenního rozložení velikosti pórů se podíl na celkovém objemu pórů u průměru 

pórů s maximální četností snižuje.  
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Obr. 3 Distribuce velikosti pórů z oblasti desorpční izotermy podle BJH modelu.  

 156



 V následující Tabulce 1 jsou uvedeny naměřené hodnoty měrného povrchu a 

porosity pro vzorky nano TiO2 připravené za různých podmínek.  

 
Tabulka 1.  Hodnoty měrného povrchu vypočítané z BET rovnice, objemu a průměru 
pórů určené pomocí BJH modelu pro vzorky připravené za různých podmínek. 

  
Měrný povrch z BET 

rovnice [m2/g] 
Objem pórů 

[cm3/g] 
Průměr pórů 

[nm] 
Vzorek 1 192,20 0,22 3,6 
Vzorek 2 117,32 0,21 3,6 
Vzorek 3 147,79 0,23 5,0 
Vzorek 4 83,38 0,23 9,5 
Vzorek 5 56,67 0,21 13,3 
Vzorek 6 27,56 0,12 21,7 
Vzorek 7 5,47 0,02 3,6 
Vzorek 8 3,91 0,01 3,1 

 

Závěr 

Byly připraveny vzorky nano TiO2 modifikovaným postupem přípravy pigmentu 

TiO2.  Při přípravě nano TiO2 se vyskytují tři druhy hysterezních smyček, ze kterých 

lze určit charakter povrchu, který se mění např. vlivem unikající volné kyseliny sírové 

zevnitř částic.  

Měrný povrch jako parametr slouží hlavně k identifikaci nových produktů, ale 

poskytuje i cenou informaci pro aplikace pigmentů a plniv do nátěrových hmot. 
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ANTICORROSIVE PROPERTIES OF CALCINATED KAOLINES IN 
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Summary 
In this research were tested three kaolines, which differ of various particle 
sizes and shapes, content of structural phases and chemical composition. 
Waterborne epoxy resin coatings with different abundance of individual 
types of kaolines were prepared. Prepared coatings were painted on steel 
plates and they were tested by corrosion tests in the chamber with salt 
spray and for resistance in humid atmosphere in condensation chamber. 
Key words: calcinated kaolin, PVC, CPVC, coating, corrosion  

 
 

Introduction  

Fillers are compounds, which primary aim is achieve desired PVC of solids 

(fillers and pigments) in the system. Secondary aim is optimization of definite 

properties or purchase specific properties this system [1]. Among fillers with non 

isometric (flaky, lamellar) shape of particles belong kaolines [2], [3], [4]. Kaoline 

(china clay) is sedimentary mineral, which basic component is kaolinite 

Al4(OH)8(Si4O10) - hydrated aluminosilicate. Kaolinite is white [5], but earthly china 

clay used to be coloured variously from foreign materials. It embodies monoclinic 

crystal geometry like mica [6]. Kaolinite is made by aerating alkaline feldspar [1] (1): 

2KAlSi3O8 + H2O + CO2 → Al2(OH)8(Si2O5) + K2CO3 + 4SiO2             (1)  

Kaolinite loses crystal water by calcination near roughly 600 °C and change 

into base-china clay after formula (2). 

Al2Si2O5(OH)4 → Al2Si2O7 + 2H2O    (415 °C - 600 °C)        (2)
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Above 900 °C, at temperatures around 1400 °C, are final products 

amorphous phases cristobalite (SiO2) and mullite (Al6Si2O23) [1]. 

Experimental 

Industry manufactured fillers based on calcinated kaolines, which differ of 

various particle sizes and shapes, content of structural phases and chemical 

composition were tested. Samples were marked as kaoline 1, kaoline 2 and kaoline 

3. This physicochemical properties of kaolines were tested : structure identification – 

X-ray diffraction analysis, determining the specific mass, oil consumption 

determination and determining the morphology of particles. 

Coatings preparation 

To find out properties of kaolines in organic coatings were fillers applied into 

solution medium-molecular waterborne epoxy resin CHS EPOXY 200V55. Organic 

coatings were prepared with a content of additives, antifoamer Efka 2526 (0.6 %) and 

dispersant Efka 4550 (0.5 %). After dispersion was before application on steel plates 

admixed necessary amount of hardener (mixing ratio CHS EPOXY 200V55 / Telalit 

180 = 100 : 27). Properties of kaolines in coatings were investigated PVC 

dependence in series increasing values from PVC = 5%, 10%, 20%, 30%, 40% to  

PVC=CPVC. 

Steel panels of size 150×100×0.9 mm were coated with one or two layers of 

the paint. The coatings were completed with an applicator 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. 

Corrosion tests of coatings 

Steel-coated samples were exposed at the cyclic corrosion test in the 

condensation chamber with a general water condensation and at the salt spray test 

for 480 hours. The evaluation of corrosion processes after exposure to corrosion 

tests followed the methods derived from standards ASTM D714-87 (standard test 

method for evaluating degrese of blistering of paints), ASTM D610-85 (standard 

practice for evaluating degrese of rusting on painted steel surfaces) and ASTM 

D1654-92 (standard test method for evaluation of painted or coated specimens 

subjected to corrosive environments). The corrosion processes were evaluated on a 



graded scale of 100-0 [7]. The general evaluation was made by means of a method 

that combined the results obtained in the corrosion tests and resulted in a single 

numerical value – overall anticorrosion efficiency (Ae) (3) : 

 5
22 CBAAe ++

=
                            (3)

 

A – surface blistering, B – base corrosion, C - corrosion in a cut 

The following relation refers to total anticorrosion efficiency for corrosion tests 

in the chamber with salt spray and in condensation chamber. Complex anticorrosive 

efficieny (Acomplex) was calculated as arithmetical average from these two exams (4) :   

         
2

2 NaClOH
complex

AeAe
A

+
=                                      (4) 

AeH2O is overall anticorrosion efficiency in condensation chamber, 

AeNaCl is overall anticorrosion efficiency in the chamber with salt spray. 

Results and discussion 

Tested kaolines 

Kaoline 1  

structural phases : quartz (SiO2), mullite (Al6Si2O13), cristobalite (SiO2) 

specific mass : 2.65 g/cm3

oil consumption : 60 g/100 g pigment 

KOKP : 37 % 

 
Kaoline 2  

structural phases : quartz (SiO2), mullite (Al6Si2O13) 

specific mass : 2.75 g/cm3

oil consumption: 34 g/100 g pigment 

CPVC : 50 % 

 
 
Kaoline 3  

structural phases : quartz (SiO2), mullite (Al6Si2O13) 

specific mass : 2.73 g/cm3
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oil consumption: 73 g/100 g pigment 

CPVC : 32 % 

 
Anticorrosion properties of coatings 

Tab. 1. The overall anticorrosion efficiency of coatings after 480 hours of exposure in the salt 

spray chamber and condensation chamber after 480 hours. Complex anticorrosive efficiency. 

(DFT 105± 5 μm) 

PVC kaoline
Overall anticorrosive 

efficiency  

Overall anticorrosive 

efficiency  

Complex  anticorrosive 

efficiency 

[%] AeH2O AeNaCl Acomplex

organic coatings with a content of kaoline  1 
PVC = 5% 26 60 43 

PVC = 10% 30 70 50 
PVC = 20% 42 67 55 
PVC = 30% 30 32 31 

PVC = CPVC 70 56 63 
organic coatings with a content of kaoline 2 

PVC = 5% 22 66 44 
PVC = 10% 36 79 58 
PVC = 20% 75 44 60 
PVC = 30% 96 22 59 
PVC = 40% 96 44 70 

PVC = CPVC 82 26 54 
organic coatings with a content of kaoline 3 

PVC = 5% 38 82 60 
PVC = 10% 44 78 61 
PVC = 20% 34 50 42 
PVC = 30% 96 46 71 

PVC = CPVC 93 56 75 

After 480 hours of exposure in the condensation chamber overall 

anticorrosion efficiency was evaluated. On the coatings appeared osmotic blisters, 

consequently came to subsurface corrosion. Overall anticorrosive efficiency of 

kaolines in organic coatings grew with rising PVC. Results are worked in Table 1. 

From results is evident, that the highest resistance in environment condensed 

humidity were coatings at PVC=30 and 40% achived. In the case of kaolines with 

more appreciable lamella structure of particles (kaoline 1 and kaoline 3) attend to 

rapid growth of anticorrosion efficiency. The dependence embodies sharp maximum. 

Kaoline with less content of lamellar particles (kaoline 2) isn´t maximum of rising so 

marked and at PVC=CPVC attend to fall. 
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In the salt spray chamber were organic coatings tested for 480 hours. 

Results are worked in Table 1. Coatings with the content of kaolines are in the 

environment salt fog more efficient at lower values of PVC than in environment 

condensed humidity. The highest anticorrosive efficiency was accessed at PVC=5-

10%. The most effective protection against corrosion marked rating with the content 

of kaolin 3 at PVC=5%, 82 in advance scale. Results follow, that lamellar structure of 

particles doesn´t enough to anticorrosive protection in the salt fog.  

The combination of the evaluated processes of corrosion with the calculation 

of the arithmetic mean of the degree of the corrosion of the base, of the degree of the 

blistering of the paint film, and of the degree of corrosion in a cut, provides a single 

value denoting protective efficiency; i.e. total anticorrosion efficiency. Results of 

complex anticorrosive efficiency are assigned in Table 1. The highest value of 

complex anticorrosive efficiency was at coating with the content of kaoline 3 at 

PVC=CPVC achived (75 in advance scale). Overall the best results were kaoline 3 

coatings registered. 

Conclusion 

In this research were three kaolines tested. To find out properties of kaolines 

in organic coatings were fillers applied into solution medium-molecular waterborne 

epoxy resin. Properties of kaolines in coatings were investigated PVC dependence in 

series increasing values. Prepared coatings were tested by corrosion tests in the 

chamber with salt spray and for resistance in humid atmosphere in condensation 

chamber. Anticorrosive efficiency of organic coatings in condensation chamber was 

after 480 hours of exposure evaluated. Overall anticorrosive efficiency of kaolines in 

organic coatings grew with rising PVC. In the salt spray chamber were coatings 480 

hours placed. The most effective protection against corrosion featured organic 

coatings with the content of kaoline 3, especially at low PVC. Overall the best results 

were kaoline 3 coatings registered. Paints made from this china-clay assign in 

average the highest resistance against corrosive influences.  
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Summary 
This paper deals with study of properties of the lab-synthesized pigment 
tausonite SrO.TiO2 as a novel steel corrosion inhibitor pigment. Titanium 
dioxide TiO2 of anatase type was chosen as comparison pigment. There 
were prepared model organic coatings from both pigments on the base of 
medium - molecular epoxide resin. Dry films thickness in 35-45 μm range 
was obtained. The anticcorosive properties were studied in different 
atmospheres, which accelerate corrosion. Prepared tausonite was 
characterized by the help of X-ray difraction analysis. Experimental results 
shown that tausonite was adequate to formulate anticorrosive paint films 
with improved anticorrosive assessed.    
Key words: perovskite, mechanical properties, hardness, corrosion and 
oxidation 
 
 

Introduction 

The mixed oxide pigments have been used as special pigments, in organics 

coatings. Ferrites of spinel type seen to be adequate substitution of anticorrosion 

pigments. It is derived from crystal structure of natural mineral spinel – MgO.Al2O3 [1].  

 Mixed oxides of perovskite have been extensively studied for their technical 

importance and fundamental interest in physics. According to their diverse properties, 

these materials find many industrial applications [2]. Main crystallic and chemical 

request for ideal perovskite structure is atomicity cation A (earth element) and B 

(transition element) [3] globally 6+. Mixed oxides of perovskite type forms wide class 

adducts with by various physical and electric properties and by various sorts crystallic 

structures (fig.1). Ideal perovskite structure is cubic. Next possible structures are 

orthorhombic and tetragonal [4]. The cubic-to-tetragonal transition that takes place on 
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cooling from elevated temperatures may be associated with the formation of a 

ferroelectric phase and a polarized domain structure [5]. Tausonite is member of 

perovskite pigments, whose properties this work deal with. SrO.TiO2 is a 

technologically important functional electroceramics. SrO.TiO2 is a multifunctional 

perovskite structure compound, having a high dielectric constant [6]. 

It is possible to reach better protective properties of coatings when pigments 

are applied to the polymeric matrix of organic coating. These properties were found 

at organic coating containing pigments with spinel structure as ferritic pigments 

CaO.Fe2O3 or ZnO.Fe2O3 and pigments of rutile type like Mg2TiO4 [7]. At present 

time some works were published which show very good qualities of organic coating 

containing CaTiO3[8]. 

 

 

Figure 1. Crystallic structures of perovskite. 

Experimental 

Preparation and characterization of pigment 

Tausonite is usually synthesized by solid-state reaction of strontium carbonate 

and titanium dioxide [9]. SrCO3 (producer Aldrich GmbH) and anatase type of TiO2 

(producer Precheza Přerov a.s.) were chosen as starting raw materials for the 

synthesis. Thermal decomposition of SrCO3 on SrO and CO2 was the first step of 

reaction - equation 1. Further reaction proceeded in solid phase - equation 2. Starting 

raw materials were weighted with accuracy of ± 0.001g. The mixture of starting 

materials was then homogenized in porcelain mortar for a period of 30 minutes. The 

next step was calcination in electric oven at temperature 1150 °C for 2 hours.  
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23 COSrOSrCO +→       (1) 

22 .TiOSrOTiOSrO →+      (2) 

Prepared precursor was grinded in wet way for a period of 5 hours at a rate of 

400 turns per minute. Corundum balls were used as milling corpuscle.  

The pH factor of water extract, specific mass, specific conductivity of water 

extract of pigment (after CSN EN ISO 787- 9) and determination of water-borne 

substances content an ambient conditions (after CSN EN ISO 787- 3) was measured 

for characterization of pigment in powdery state. The dry powder of tausonite were 

characterized by X-ray diffraction analysis. The surface and shape of pigment 

particles was studied by means of the JEOL-JSM 5600 LV electron microscope (by 

company Jeol, Japan). 

Preparation of coatings 

Model paint based on epoxy resin (producer Spolchemie a.s., dry mass = 

75%) containing synthesized tausonite was prepeared in order to assessment 

properties of the pigment. The paint with TiO2 (producer Precheza Přerov a.s.) was 

prepared as comparison paint. The pigment volume concentration (PVC ) in coating 

was elected on 10 %. The rate PVC/CPVC = 0.3 where CPVC is critical pigment 

volume concentration was adjusted by the help of filler [10] Plastorit micro.  

Model paints were built - up on steel panels with dimensions of 152x102x0.8 

mm and 152x76x0.8 mm. Coatings were put on by box applicator blade with slot 200 

μm. Cuts about size 8 cm were made on the panels for corrosion test in distance 1 

cm from margins. 

Corrosive tests 

The coatings were exposed to different corrosive environment (atmosphere 

containing SO2 and condensing water vapors, combined chamber with salt mist and 

chambers with devaporation of water) for 1650 hours. The evaluation of corrosion 

processes after exposure to corrosion tests followed methods derived from standards 

A1 ASTM D714-87 (standard test method for evaluating degree of blistering of 

paints), A2 ASTM D1654-92 (standard test method for evaluation of painted or coated 

specimens subjected to corrosive environments) and A3 ASTM D610-85 (standard 

practice for evaluating degree of rusting on painted steel surfaces).  
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Value of general efficiency (A) is in interval 0- 100. Higher numeric value 

means higher value of anticorrosive efficiency – equation 3. Overall assessment was 

extracted from Heubach [11].  Equation 3 for overall anticorrosive efficiency A for 

cycle test in the mist of the 5% neutral solution of sodium chloride with condensation, 

for accelerated corrosion test in atmosphere containing SO2 and condensing water 

vapours and for humidity test is:  

3
AAA

A 321 ++
=       (3) 

Where: A ... overall anticorrosive efficiency, A1 ... numeric value of blistering of 

paints, A2 ... numeric value of detailing corrosion in cut, A3 ... numeric value of 

detailing average failure in basis. 

Results and discussion 

Properties of pigment 

Prepared pigment was identified by X-ray difraction analysis fig.2, specific 

mass – 4.87 g/cm
3
, oil consumption – 23.73 g/100g of pigment and CPVC – 44.59%. 

Specific mass  - 4.64 g/cm
3
, oil consumption – 26.41 g/100 g pigment and CPVC – 

43.14% were measured at TiO2. The surface of tausonite particles, which was 

studied by electron microscope is presented on fig. 3. 

 

Figure 2. X-ray difraction analysis of synthesized pigment SrO.TiO2

 

 167



          

Figure 3. Image SrO.TiO2  from scanning electron microscope 

The pH factor of aqueous leach of SrO.TiO2 and TiO2 are close to 8 and 7.1-

7.2. The value of specific conductivity for TiO2 is 384 μS.cm-1 and for SrO.TiO2 – 180 

μS.cm-1. The contant of water - soluble matters at SrO.TiO2 was given on 0.66%, at 

TiO2 -7.28%. From the measured values mentioned above we can conclude on 

higher disposition of coatings with TiO2 on formation of osmotic blisters in damp 

atmosphere. 

Anticorrosion properties  

Better overall anticorrosive protection was achieved at coating with content 

SrO.TiO2 – 96.6 than at coating with TiO2 – 80 at the humidity test. Overall 

anticorrosive efficiency was ascertained slightly higher at film with content SrO.TiO2  
– 91.6  then at coating containing TiO2 – 85 in cyclic corrosion test in a combined 

chamber with salt mist. In cyclic corrosion test in a condenser chamber in the SO2 

atmosphere was achieved better overall anticorrosive efficiency at coating with 

content SrO.TiO2 – 78.3 than at coating containing TiO2 – 55.3. Results of 

anticorrosive efficiency are presented on fig. 4.   
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Figure 4. Overall anticorrosion efficiency of organic coatings containg SrO.TiO2 and 

TiO2 

There were ascertained higher imunity in the cut and in basis at all coatings 
containing tausonite. It shows to good anticorrosion properties of this mixed oxide 
pigment. At organic coatings containing tausonite were lower disposition for 
production of blisters then at coatings containing TiO2. The reason was lower content 
of water - soluble matters at SrO.TiO2. 
 

Conclusion 

Mixed oxide pigment tausonite (SrO.TiO2) was synthesized and tested. TiO2 

was chosen for comparison. There were measured pH factor and specific 

conductivity of aqueous leach, content water - soluble matters, specific mass and oil 

consumption of both pigments. There were prepared model coatings on the epoxy 

resin base. Anticorrosive efficiency were also studied at the coatings. There were 

found very good corrosive inhibitory properties at coating with content SrO.TiO2. 

From this reason as well as thanks to its toxic unexceptionability it is possible to 

state, that the tausonite is potentially usable in ecological anticorrosive coatings. 
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1. Introduction 

Various dry film preservatives have been used during the last two decades in 

the European paint industry.  These proved very effective in protecting architectural 

paints, plasters and similar surface coatings against fungal and algal defacement.   

Due to the  29th ATP of the EU Dangerous substances Directive (DIR67/548EC) 

which came into force in October 2005, new generation dry film preservatives 

(Carbendazim and Diuron free products) have been launched into the market during 

the last two years. However, due to the environmental labeling directive 2006/8/EC 

which comes into force in March 2007, paint and coating manufacturers have to 

again review their strategy in order to avoid the forthcoming Environmental labeling. 

With the perspective of the BPD registration and the new environmental 

labeling restrictions (N symbol or at least R52/53 phrase ), the choice of active 

substances becomes limited and it might result in increased defacement of dry films.  

This is a new challenge for biocide formulators to offer alternative “Green 

products” which are able to achieve an acceptable level of film protection against 

fungi & algae. This is also a challenge for paint producers who are looking to fulfill the 

new regulatory requirements.  

 
2. Fungal & algal growth on film surfaces 

The effect of mould growth on the interior of buildings is a well known process 

of contamination which has been recognized for many years. Defacement of interior 

surfaces is almost exclusively due to mould and yeast contamination, while algae can 

be found only where there is constant light exposure and a high humidity level. Over 
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100 million fungal spores can be found in the atmosphere and with the help of 

nutrient sources coming into contact with the surface (dust, condensates etc.), they 

will become viable and grow on surfaces in high humidity areas (bathrooms, kitchens 

and so on.) 
 

 
 

Figure 1.  Aspergillus niger. 
 

 Many fungal species cause defacement on paint film surfaces  but others may 

lead to degradation of the coating itself through different processes,  and more 

particularly degrade water-based paints which contain residual organic components : 

• Breakdown through the formation of microbial metabolites (often complex organic 
acids) 

• Mechanical disruption  due to the development of a mycelium  which penetrates 
into the coating, 

• Enzymatic activity of the causative microorganism 
 
 On the other hand, exterior coatings are usually affected by both fungi &algae, 

although algae tend to predominate (see figure 3).   Algae cells live in water and 

grow through a photosynthetic process of development on  the film surface. This 

development is mainly superficial and needs light exposure as well as a high 

humidity level. The nature of the substrate on which the coating is applied has an 

impact on the algae growth though different factors like its porosity, mineral 

contribution and alkalinity. 
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Figure 2.  Chlorella spp. 
 

3. Dry film preservatives  

 There is no universal active substance which is able to provide a large enough 

activity spectrum against micro-organisms . Each active offers a specific activity  

spectrum as described in Table 1 which indicates the Minimum Inhibitory 

Concentrations (MIC) of several actives against major fungal strains. On the other 

hand, there is no universal active substance offering all physical and chemical 

properties required for an ideal dry film preservative: 

• Efficacy against a wide range of fungi &algae  

• Stability in  the paint environment (compatibility with various paint types) 

• Acceptable toxicity and labeling restrictions. 

• pH stability 

• Leaching resistance 

• UV stable 

• No effect on drying properties 

• No coloring effect  

• No effect on rheology 
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Table 1.  Minimum Inhibitory Concentrations (MIC) of actives substances. 

MICs (ppm) of  active substances 
Fungi strains 

Carbendazim Chlorothalonill IPBC OIT Propiconazole Znpt
Alternaria alternata >1000 0,75 2 1,5 350 7,5 
Aspergillus niger 10 500 5 8 100 10 
Aureobasidium 

pullulans 1,5 1 5 0,4 5 10 

Chaetomium 
globosum 0,5 5 5 10 10 20 

Cladosporium 
cladosporioides 0,5   2 0,5   5 

Sclerophoma 
pityophila 0,5   1 2,5 1 5 

Trichoderma viride 1,5 5000 100   >1000 50 
  

 

Table 2.  Active substances overview. 

ACTIVES ADVANTAGES DISAVANTAGES 
 
CARBENDAZIM 
 

Highly efficient against fungi 
Leaching resistant (8 mg/litre) 

T R 46  > 1000 ppm 
Lack of efficacy  vs Alternaria 

 
IPBC 
 

Highly efficient against fungi 
Some algaecidal properties 

May cause yellowing in some 
applications 
Leaching (solubility in water= 168 
mg/l) 

 
OIT 
 

Cost effective fungicide  
With some algaecide properties 

Leaching (sol. 480mg/l) 
Not stable in all paint formulations 
Skin sensitizer (XiR43 labeling > 
500ppm) 

 
DCOIT 
 

Mainly fungicide + algaecide 
High leaching resistance (Solubility 
in water of 14 mg/litre) 

Skin sensitizer 
Xi R 43 > 1000 ppm 
 

 
ZnPt 

Low toxicity, 8 mg/l 
Both fungicide & algaecide 
 

May form coloured complex and 
need to be stabilised 
Costly protection if used alone 

 
DIURON 

Strong algaecide, cost effective 
Leaching resistant, sol. 35 mg/l 

R 40 > 1 % 
N R 52/53 >250 ppm, 
N R 51/53 > 2500 ppm 

 
TERBUTHRINE 
 

Low tox, cost effective algaecide  
Leaching resistant (sol. 25 mg/l) 

Environmental labelling issue 
(R52/53 labelling at use levels) 

 
CYBUTHRINE 

Low tox, strong algaecide 
High resistance to leaching (7 mg/l) 

High cost 
R 52/53 > 25 ppm, 
N R 51/53 >  250 ppm 

 

In fact, all actives have advantages and disadvantages as indicated by table 2 
and the only way to obtain a perfect dry film preservative is to take the benefits of 

their advantages and minimize their disadvantages (yellowing, poor leaching 

resistance due to water solubility, poor stability in alkaline system and so on). Table 3 

indicates water solubility and vapor pressure for each active. 
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Table 3.   Physical data on active major substances.  

ACTIVES  
Physical data 

 
CARBENDAZIM 
 

Solubility in water (g/litre)      0.008 
Vapour pressure hPa  (20°C)     2.6x10-6

 
IPBC 
 

Solubility in water (g/litre)      0.168 
Vapour pressure hPa  (20°C)     1.04x10-5

 
OIT 
 

Solubility in water (g/litre)      0.48 
Vapour pressure hPa  (25°C)     4.9x10-5

 
DCOIT 
 

Solubility in water (g/litre)      0.014 

 
ZnPt 

Solubility in water (g/litre)      0.008 
Vapour pressure hPa  negligible 

Chlorothalonil Solubility in water (g/litre)      0.0006 
Vapour pressure hPa  (25°C)     7.61x10-7

Propiconazol Solubility in water (g/litre)      0.1 
Vapour pressure hPa  (20°C)     2.7x10-7

 
DIURON 

Solubility in water (g/litre)      0.035 
Vapour pressure hPa  (20°C)     2.3x10-9

 
TERBUTHRINE 
 

Solubility in water (g/litre)      0.025 
Vapour pressure hPa  (25°C)     2.2x10-6

 
CYBUTHRINE 

Solubility in water (g/litre)      0.007 
Vapour pressure hPa  (25°C)     8.8x10-7

 

This trend is now reinforced by the limitation of choice of actives available in the 

market due to the costly BPD registration and the pressure from various consumer 

groups and regulatory. 

 
4.  Impact of the Directive 2006/8/EC 

The new Directive 2006/8/EC is an amendment of DIR 1999/45/EC which 

regulates the labelling of the preparations. The aim is to reduce the unfair advantage 

of non regulated substances regarding their toxicity for the environment. It only 

concerns the Dangerous substances which are not yet listed in annex 1 of 

DIR67/548EC. 

The new Directive takes into account real ecotoxicity data of the substances for 

the determination  of their labelling thresholds through a harmonized system; 

• The lowest value among LC 50/96h on fish ,EC 50/48h on daphnia or EC 50/72h 

on green algae is used for the calculation of their labelling limits: 
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• Two tables are provided by the DIR 2006/8/EC for the labelling thresholds 

calculation:    

Table 4 for N R 50-53 substances   

Substances which bring an acute toxicity and long term adverse effect to aquatic 

environment. 

Table 5   for N R50 substances 

Substances which bring only an acute toxicity for aquatic organisms. 

 

Table 4 : Classification of  for preparation containing N R50-53 substances. 

      LC 50 or EC 50 
value  

            Classification of the preparations containing a  N R50-53 
substance 

 
     of N R 50-53   
     substances 
(mg/litre)     
                 

 
 
    N , R 50-53 
 

 
 

N R51-53 
 
 

 
 

            R 52-53 

0,1 < L(E) C50 < 1 
 

 
C > 25% 

 
                 2,5%< C < 25% 

 

 
0,25%< C < 2,5% 

 
0,01 < L(E) C50 <  0,1 

 

 
C > 2,5% 

0,25%< C < 2,5% 
 

 
0,025%< C < 0,25% 

 
0,001 < L(E) C50 <  

0,01 
 

 
C > 0,25% 

0,025%< C < 0,25% 
 

 
0,0025%< C < 0,025%

 
0,0001 < L(E) C50 <  

0,001 
 

 
C > 0,025% 

              0,0025%< C < 0,025% 
 

 
0,00025%< C < 

0,0025% 

 
0,00001 < L(E) C50 <  

0,0001 
 

 
C > 0,0025% 

            0,00025%< C < 0,0025%
 

 
0,000025%< C < 

0,00025% 

 

 

N R 50-51 : Very toxic to aquatic organisms, may cause long term adverse effect in      

          aquatic environment 

N R 51/53: Toxic to aquatic organisms, may cause long term adverse effect in the    

          aquatic environment 
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R 52/53:     Harmful to aquatic organisms, may cause long term adverse effect in the 

         aquatic environment 

 

Table 5.  Classification of  for preparation containing N R50 substances. 

LC 50 or  EC 50 value Classification of preparations containing  N, R50 substances

       of   N R50    (mg/litre) N , R 50 
 

0,1 < L(E) C50 <  1 C > 25% 

 
0,01 < L(E) C50 <  0,1 C > 2,5% 

0,001 < L(E) C50 <  0,01 C > 0,25% 
0,0001 < L(E) C50 <  

0,001 C > 0,025% 

0,00001 < L(E) C50 <  
0,0001 C > 0,0025% 

 
N R50 : Acute toxicity to aquatic organisms 

 

Zinc pyrithione is a N R50 substance which can be used without environmental 

labeling below 2500ppm, The impact of the Directive is a limitation of use in labeling 

free coatings if its concentration is equal or above 2500ppm (only the case for single 

active use as the endpoints are additives). 

        

   ZnPt : zinc-Bis(2-pyridinethiol-1-oxyde 

 

IPBC  is also classified N R50 but due to its rather high environmental labelling 

threshold, this active offers one of the best toxicity profiles for both human health and 

the environment. 
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IPBC:  3-iodo-2-propynyl butylcarbamate 

OIT (2-nOctyl-4-isothizoline-3-one) is a cost effective fungicide which can prevent 

unsightly degradation by Alternaria sp. on coatings. below its skin sensitization level 

of 500ppm. 

                            

N

S

O

CH3 

    2-N-Octyl-4- isothiazolin-3-one 

DCOIT (4,5-Dichloro-2nOctyl-4-isothizoline-3-one) provides both fungicidal and 

algaecidal properties. Due its insolubility in water, it brings good leaching resistance. 

However, its use is limited by its skin sensitization properties.  

                               

        4, 5-Dichloro-2nOctyl-4-isothizoline-3-one 

DIURON is a very effective algaecide which has been used for many years in 

combination with other actives. Its main disadvantage is its toxicity for humans as 

confirmed by its classification R 40 (suspected to be a carcinogen). As an effective 

algaecide, it is obviously toxic to algae so that  the new Directive will have an impact 

on its use as it will result in a label R52/53 > 250 ppm and a N label > 2500ppm. 
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Cl

Cl

NH

O

N
CH3

CH3  

N'-(3,4-dichlorophenyl)-N,N-dimethylurea 

Terbuthrine (2-tert.butylamino-4-ethylamino-6-methylthio-s-triazine), and 
Cybuthrine (2-ter-butylamino-4-cyclopropyl-amino-6-methylthio-1,3,5-triazine) are 

strong algaecides which are classified as non toxic for human health. Due to their 

intrinsic algal toxicity, low labeling limits for both triazines will be applied from March 

1st 2007 

         

N

N

N

S

CH3

NH

CH3

NH CH3

CH3

CH3

 

CYBUTHRINE      TERBUTHRINE 

Carbendazim 

The 29th ATP of Directive 68/547 EC reviewed its labeling threshold for human health 

toxicity in October 2005.(TR46>1000ppm) Then, most manufacturers who are still 

using this active, work below this threshold of 1000ppm. This new Directive will not 

have any impact on its use, as it is already strictly regulated by the Directive 

68/547EC. 

                            

N
H

N

NH

OH

OCH3  

                             Methyl benzimidazole-2-yl carbamate 
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In fact, Carbendazim is an excellent fungicide offering a wide activity spectrum 

combined with a high leaching resistance and it can be used effectively below its 

labeling threshold of 1000 ppm.  However, it is not effective against Alternaria  sp. 

and a few Penicillium sp.  

Its main disadvantage is its classification Mutagenic and reprotoxic Cat 2. Biocides 

formulations based on carbendazim are TR46 (skulls & bones label ) which is not 

always accepted by the end users who may not be well equipped for handling such a 

product category or do not want to bring in any CMR substance in their work place. 

 
5. New  trend for “green” alternative products 

In order to offer acceptable performance against both fungi &algae, at a 

reasonable cost treatment level and a minimum labeling impact for the end users, 

biocides formulators have to develop new synergistic blends containing the right 

proportions of well chosen actives.  

The main factors to consider for selecting the right actives to use, depending 

on customer requirements, are: 

• Efficacy data on micro-organisms (see table 1, MICs values of  5 active 
ingredients 

• Synergies with other actives 

• Human health toxicity (labeling thresholds indicated by the Dangerous 
substances Directive (67/548EC)   

• New Environmental labeling thresholds according to the Directive 2006/8/EC  
o (table 4-5)    

A global analysis of the toxicological data (environmental and human health 

toxicity) available for the major active substances, show that IPBC (3-Iodo-2- 

propynyl-butyl carbamate) and  Zinc pyridithione (zinc-Bis(2-pyridinethiol-1-oxyde) 

can be considered as valuable candidates for the formulation of ‘GREEN ‘ alternative 

products.  

In order  to formulate alternative products based on  IPBC and ZnPT which 

have been identified as good candidates for the formulation of “Green” alternative 

solutions , biocide formulators must avoid their side effects in finding astute solutions 

to improve their compatibility in the paint and coating environment.  
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Several novel technologies are available for achieving this goal: 

• UV absorbers and mineral stabilizers can contribute to reducing the risk of 

yellowing  in acrylic and styrene-acrylic paints with IPBC. Figure 4 shows the 

benefit on UV light exposure of a new water-based IPBC dispersion (SAMPLE A) 

vs an IPBC standard glycolic solution.(SAMPLE B) 

• Stabilization of Zinc pyrithione with Zinc oxide or other mineral interfering 

complexes can help avoid the discolouring complexing  reaction  with ferric ions. 

• Silica carriers can help to improve the leaching resistance of OIT which could be 

used at rather low concentrations to complete the activity spectrums of ZnPt 

and/or IPBC. 

• Surface treatments or “encapsulation technologies”  could be of assistance for 

reducing  the leaching resistance of soluble actives like OIT. 

• Use of  novel dispersing agents for enhancing the bioavailability of the actives on 

the film surface (improve performances  which leads to cost reduction for 

customers) 

• Use of  performance grinding equipment to get fine and stable dispersions with low 

particle size 

        SAMPLE A AFTER UV     SAMPLE B AFTER UV  
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          SAMPLE A, No UV        SAMPLE B No UV 

   Sample A : New water-based dispersion of IBBC  
   Sample B : Standard IPBC glycolic solution 

Figure 4. Direct exposure to UV light of biocide based on IPBC.  
 

 181



 

6. New market demands 

There are different requirements depending on the final destination of the paint: 

Paint designed for professional use 

Heavy duty dry film preservatives are suitable to provide a wide activity spectrum 

against micro-organisms as well as a long term protection (5 year protection is often 

required) with a reasonable labeling (No N label ) 

R52/53 phrase is well accepted in such paints as the priority is given to performance, 

and professional users often understand this phrase as a guarantee of 

 performance. They also tend to have stricter use of PPE (protective personal 

equipment) than DIY users. 

Examples of film preservatives designed for professional paints ; 

• Fungitrol 10W : Carbendazim/OIT/Diuron 

This is a traditional dry film preservative which has been widely used in the paint 

industry for many years. Good performance is normally obtained below 1% addition 

level of commercial products. 

No N symbol is required below this level. R52/53 only.  

• Fungitrol AFW2 : carbendazim/OIT/Terbuthrine 

This is also a traditional product which can be offered as a good alternative of 

Fungitrol 10W . Less toxic for human less due to the replacement of Diuron by 

Terbutryhne but same labeling impact on the finished product (R52/53 labeling at use 

levels) 

• Fungitrol OTZ4   : ZnPt /OIT/Terbutrine 

This is a product which is less toxic for human less which is much easy to handle as 

a CMR substance free raw material R52/53 labeling for the end product at use levels 

(possible use until 1.7% for reinforced protection). 

Comparative efficacy tests in a premium façade paint (pure acrylic) (table 6) 
demonstrated the efficacy of these “modern” dry film preservatives against fungi & 

algae. 

• Efficacy tests on paint A :  Premium façade paint  (Pure acrylic, PVC: 25%)  
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• ISP “ in house “ tests methods : TM 220 for fungus resistance, TM420 for 
algae resistanc 

• Weathering  procedure:  2 days heating at 50°C,  
o 2 days of leaching in cold running water,  
o 2 days at UV B exposure 
 
Table 6. Efficiency tests on Fungi & algae with 3 typical blend of actives  

FUNGAL RESISTANCE ALGAL RESISTANCE 
1st 2nd 3rd 4thSample(s) Without 

leaching 
After 

leaching Inoculations 
“BLANK A” 5 5 5 5 5 5 + 

0.5% 2 2 0 0 3 5 
0.75% 0 0 0 0 0 0 

“BLANK A” 
+  

Fungitrol 10W 1% 0 0 0 0 0 0 
0.5% 2 2 0 0 1 2  
0.75% 0 0 0 0 0 0 

“BLANK A ” 
+  

Fungitrol AFW2 1 % 0 0 0 0 0 0 
0.5% 3 4 0 0 2 3 

0.75% 2 1 0 0 0 1 “BLANK A” 
+ Fungitrol OTZ4 

1% 0 0 0 0 0 0 
 
 
Fungal growth rating 
0 No mould growth,  by microscopy. 
1 Scant growth with the naked eye, but well detectable by microscopy. 
2 Growth detectable with the naked eye, covering up to 25 % of the surface 
under test. 
3 Growth detectable with the naked eye, covering up to 50 % of the surface 
under test. 
4 Strong growth, covering more than 50 % of the surface under test. 
5 Very strong growth, covering the whole surface under test. 
Algal growth rating  : 
0 No growth on the panel. No inhibition zone > 2 mm around the panel.
 Growing density
1 Scant growth lower than 5 % of the surface. - Low. 
2 Light growth, covering less than 25 % of the surface. 
3 Moderate growth covering less than 50 % of the surface. *
 Medium. 
4 Significant growth covering more than 50 % of the surface. 
5 Strong growth covering the whole panel surface. + High. 
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Table 6 demonstrated the performances of Fungitrol AFW2 and Fungitrol OTZ4 

which proved to offer the same performances than 0.75%Fungitrol 10W at 

respectively 0.75 and 1%. Fungitrol OTZ4 offers the advantage of being easy to 

handle as they do not contain any CMR and do not carry the skulls & bones label. 

Paints designed for the DIY market 

Large paint distributors are looking for labelling free alternatives products which 

are both economical and effectives. Two blends of actives are able to match this 

new trend in the market : 

• Fungitrol ZO3  : ZNPT + OIT ,  

CMR free product with appropriated % of actives allowing this product to be labeling 

free for the end products below 1.5% dosage 

• Fungitrol IOZ1 : ZNPT + OIT+ IPBC  

CMR free product with appropriated % of actives allowing this product to be labeling 

free for the end products below 1.7%. 

 

Table 7 demonstrated the efficacy of Fungitrol ZO3 & Fungitrol IOZ1 in a smooth 

Masonery paint. Fungitrol ZO3 proved to ensure a perfect protection against 

fungi&algae right from 1% while Fungitrol IOZ1 proved to ensure very good 

performances against fungi right from 0.75% while it is necessary to use more than 

1% to ensure a long –term protection against algae growth. 

Efficacy tests on paint B :   Smooth Masonery paint (styrene acrylic, PVC: 65%)  
ISP “ in house “ tests methods : TM 220 for fungus resistance, TM420 for algae 

resistance 
Artificial weathering procedure: 2 days heating at 50°C,  
  2 days of leaching in cold running water,  
  2 days at UV B exposure 
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Table 7 : Efficacy tests on Fungi &algae with labelling free dry film preservatives. 

FUNGI RESISTANCE ALGAE RESISTANCE 
1st 2nd 3rd 4thSample(s) Without 

leaching 
After 

leaching Inoculations 
“BLANK B” 5 5 5 5 5 5 + 

0.5% 1 3 0 0 2 4 * 
0.75% 0 2 0 0 0 3  

“BLANK B” 
+  

Fungitrol OTZ4 1% 0 0 0 0 0 0 
0.5% 0 2 0 0 4 5+ 

0,75% 0 0 0 0 2 1 
“BLANK B ” 

+  
Fungitrol ZO3 1,0% 0 2 0 0 0 0 

0,5% 1 2 0 2 5 5 * 
0,75% 0 0 0 0 4 2 

“BLANK B” 
+ 

Fungitrol IOZ1 1,0% 0 0 0 0 0 3* 
 

       Fungal growth rating 

0 No mould growth,  by microscopy. 

1 Scant growth with the naked eye, but well detectable by microscopy. 

2 Growth detectable with the naked eye, covering up to 25 % of the surface 

under test. 

3 Growth detectable with the naked eye, covering up to 50 % of the surface 

under test. 

4 Strong growth, covering more than 50 % of the surface under test. 

5 Very strong growth, covering the whole surface under test. 

Algal growth rating  : 

0 No growth on the panel. No inhibition zone > 2 mm around the panel.

 Growing density

 1 Scant growth lower than 5 % of the surface. - Low. 

 2 Light growth, covering less than 25 % of the surface. 

 3 Moderate growth covering less than 50 % of the surface. *

 Medium. 

 4 Significant growth covering more than 50 % of the surface. 

 5 Strong growth covering the whole panel surface. + High. 
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7. Conclusion  

The new Directive 2006/8/EC is the current challenge for the paint industry 

and biocide formulators. A lot of actives and more particularly strong algaecides will 

be penalized with environmental labeling restrictions.  

Therefore, the market is looking for alternative dry film preservatives working properly 

with a limited labeling and a reasonable cost. In order to fulfill this new market trend, 

“Green formulated products” must be developed as there is no active substance 

matching all requirements.  

Novel technologies become a priority for developing such “Green products” in order 

to optimize the performances of the actives substances in improving their delivery 

system. 

With such “Modern dry film preservatives” a high level of performance could be 

obtained will a lower content of actives substances which means a higher margin of 

safety for the users and the environment. As this challenge needs more expertise, 

more innovation and creativity, biocide formulators have an important role to play.
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MODERNÍ ODPĚŇOVAČE FIRMY ASHLAND 
 

ADVANCED DEFOAMERS FROM COMPANY ASHLAND 
 
Michael Jochum, Ashland, Barendrecht, The Netherlands 
Karel Sýkora, Thorson Chemical Praha s.r.o., Praha, Czech Republic 
 

Summary 
In Europe is Ashland known mainly as producer of motor oils Valvoline, 
and as company oriented for water treatment. One part of this activity are 
additives for water based paints – products sold under trade name 
Drewplus (defoamers), Drewfax (levelling and wetting agents), Drewguard 
(corrosion inhibitors) and others. 
In this paper are introduced some products and mainly sorting of Drewplus 
defoamers: Mineral oil technology, Quick bubble break technology and 
Dissolution technology. 
Firma Ashland je v Evropě známá především jako výrobce motorových 
olejů Valvoline a jako firma zabývající se úpravou vody. Do této divize 
patří i aditiva pro vodné nátěrové hmoty – produkty prodávané pod 
obchodním názvem Drewplus (odpěňovače), Drewfax (smáčedla), 
Drewguard (inhibitory koroze) a další. 
V této přednášce jsou představeny některé produkty a především 
roztřídění odpěňovačů Drewplus do tří skupin: odpěňovače na bázi 
minerálních olejů,  odpěňovače pro rychlou likvidaci bublin a 
odpěňovače/odvzdušňovače. 

 
 

Historie firmy Ashland začíná v roce 1866, kdy byly vyrobeny první motorové 

oleje Valvoline. Dalším mezníkem je rok 1879, kdy firma Ashland dokončila první 

asfaltovanou cestu. Pro náš obor je důležitý rok 1907, kdy se objevuje jméno Drew 

v souvislosti s produkty na úpravu vody. Drew Industrial využívá blízkosti oboru 

úprava vody (pitná voda, odpadní voda, kotelní voda) a oboru vodných nátěrových 

hmot. 

Systém odpěňovačů Drewplus vychází jednak z oboru použití nátěrové hmoty 

jednak ze způsobu její aplikace (a z toho se odvíjejících střižných sil při aplikaci). 

S tím souvisí typ pěny, kterou je třeba odstranit. 
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Makropěna představuje problém  např. při aplikaci fasádových nátěrových 

hmot a malířských interiérových nátěrů válečkem nebo štětcem. Při aplikaci se 

pohybujeme v oblasti malých střižných sil. 

Mikropěna představuje významný problém např. při aplikaci transparentních 

lazur na dřevo vysokotlakým stříkáním, při aplikaci tiskových barev apod. Mikropěna 

vzniká tam, kde jsou při aplikaci silné střižné síly. 

Z tohoto rozdělení aplikačních podmínek pak vychází rozdělení 

doporučovaných odpěňovačů Drewplus do skupin: 

High Performance Mineral Oil - Vysoce účinné odpěňovače na bázi minerálních 

olejů 

Pro oblast makropěny, tj. pro malé střižné síly při aplikaci doporučuje Ashland 

odpěňovače na bázi minerálních olejů. Důvodem je, že svojí účinností zcela 

postačují, a při tom jsou výrazně levnější než „vyšší“ typy odpěňovačů. 

Quick Bubble Break – Odpěňovače pro rychlou likvidaci bublin 

Pro oblast středních střižných sil doporučujeme účinnější typy odpěňovačů na 

bázi polysiloxanových emulzí s obsahem aktivní látky 40 – 80%, nebo jejich 

kombinaci s vybranými  vysoce účinnými odpěňovači na bázi minerálních olejů. 

Používají se při aplikacích štětcem, válečkem, namáčením, clonováním apod. 

Dissolution (De-aerators) – Odvzdušňovače 

Mikropěna, tj. oblast vysokých střižných sil při aplikaci vyžaduje použití vysoce 

účinných polysiloxanových typů s obsahem aktivní látky nad 80%. Oblastí použití 

jsou především aplikace airless, airmix, vzduchové stříkání, elektrostatické stříkání 

na kovy apod. 

Všechny odpěňovače určené pro Evropský trh jsou vyráběny z vysoce 

kvalitních surovin, takže mají minimální zabarvení, minimální zápach apod.  

Za moderní skupiny odpěňovačů se považují skupiny „Quick Bubble Break“ a 

„Dissolution“ 

Quick Bubble Break  - odpěňovače pro rychlou likvidaci bublin mají za úkol zajistit 

transport bublin z nátěrového filmu na povrch a jejich prasknutí dříve, než dojde 
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k zaschnutí filmu. Toto je velmi důležité v současné době, kdy vysoká rychlost 

zasychání představuje úsporu času a je tedy hodnocena jednoznačně pozitivně. 

Obecně jsou tyto produkty bez VOC, bez APEO, jsou odsouhlaseny podle 

FDA pro kontakt s potravinami. Jedná se o polysiloxanové emulze a disperze. 

Patří sem: 

• Drewplus S-4288 

• Drewplus  S-4287 

• Drewplus S-4386 
• Drew 210-796 

• Drew 210-852 (vyvinutý specielně pro tiskové barvy) 
(Pozn. Produkty označené Drew 210-XXX jsou vývojové nebo nové produkty, které 

ještě nemají standardní komerční název) 

Nejnovějším produktem této skupiny je Drew 210-885. Při vývoji tohoto 

produktu byla hlavním měřítkem snadnost zapracování. Proto byl snížen obsah 

aktivní látky na 20%, a byl kladen důraz na snadné emulgování přípravku. Nižšímu 

obsahu aktivní látky bude také odpovídat nižší cena. 

Technici fy. Ashland doporučují svým zákazníků nezapomínat na „magické“ 

slovo synergický efekt. Prakticky to znamená, že doporučujeme vyzkoušet kombinaci 

odpěňovačů z třídy „Mineral oil“ a „Quick Bubble Break“ především z jednoho důvodu 

a to je možnost výrazného snížení ceny odpěňovačů ve formulaci. 

Dissolution (De-aerator) odvzdušňovače mají při aplikaci nátěrových hmot poměrně 

složitou úlohu. V první fázi zasychání nátěrového filmu musí zajistit klasické 

odpěnění tj. transport větších bublin k povrchu a jejich prasknutí. V druhé fázi, kdy 

film již neumožňuje transport malých bublin k povrchu, musí zajistit jejich „rozplynutí“ 

v nátěrovém filmu. Prakticky se to projeví například při zasychání transparentní 

vodné lazury výrazným vzrůstem transparence a tím i estetické hodnoty nátěru. 

Do této skupiny patří následující značky: 

• Drewplus S-4374 

• Drewplus S-4480 
• Drew 210-862 

• Drewplus TS-4481 
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Podobně jako u předchozí skupiny se vývoj nezastavil. Nejnovějším 

produktem této skupiny je Drew 210-886. Při vývoji tohoto produktu byla opět 

hlavním měřítkem snadnost zapracování. Proto byl snížen obsah aktivní látky na 

20%, a byl kladen důraz na snadné emulgování přípravku. Nižšímu obsahu aktivní 

látky bude také odpovídat nižší cena. 

U vysoce účinných odpěňovačů z obou skupin závisí výsledný efekt také na 

stupni zapracování do nátěrové hmoty (na „velikosti částic“). Se vzrůstajícím 

rozdispergováním vzrůstá účinnost až do jisté optimální hodnoty. Pokud by proces 

dispergace probíhal dál, s poklesem velikosti částic dojde i k poklesu účinnosti. Na to 

je třeba pamatovat ve výrobě a pečlivě dodržovat technologický proces. Toto je 

velice citlivá záležitost, protože aplikační postupy jako je stříkání airless, airmix nebo 

i nanášení clonováním v sobě přinášejí do nátěrové hmoty další střižné síly, které 

v momentě aplikace přispívají významně k další dispergaci odpěňovače. Tomu je 

třeba přizpůsobit i technologii výroby NH. Při nedodržení technologie výroby (při 

„předispergování“) to může vést ke klamné domněnce, že odpěňovač je málo účinný. 

Pro výběr vhodného odpěňovače slouží orientační tabulky rozdělené podle 

oboru použití (tabulky lze získat u zástupce tj. u firmy Thorson Chemical Praha 

s.r.o.): 

• Nátěry na dřevo 

• Nátěry na kovy 

• Nátěry na plasty 

• Nátěry na architekturu 

• Tiskové barvy 
V těchto tabulkách pak lze najít podle předpokládané metody aplikace (airless, 

štětec, váleček…)  a podle typu nátěrové hmoty (impregnace,  lazura, základní nátěr, 

top-coat …) vhodný odpěňovač. Doporučené dávkování je součástí těchto tabulek. 
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Pro úplnost uvádíme ještě odpěňovače ze zbývajících skupin: 

Odpěňovače na bázi minerálních olejů: 

Drewplus T-4500, W-4510, T-4200, T-4201, T-1201, T-4202, T-1202, T-4303 

Odpěňovače na bázi silikonů: 

Drewplus TS-4384, TS-4380, TS-4385, TS-4387, Drew 210-669, 210-692, 210-694 

Jako výhradní distributor a zástupce působí na českém a slovenském trhu firma 

Thorson Chemical Praha s.r.o.  

 

Kontakt:  Ing. Otakar Trachta, jednatel firmy   otakar@thorson.cz

  Ing. Karel Sýkora, technik     karel@thorson.cz

  Alena Netolická, zpracování objednávek  alena@thorson.cz

  tel: 257 923 529 (sídlo firmy v Praze) 

  tel: 466 513 023 (kancelář Pardubice) 
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ADHEZNÍ PROMOTORY PRO NÁTĚROVÉ HMOTY APLIKOVANÉ NA 
STARÉ NÁTĚRY A KOVOVÉ PODKLADY 

 

ADHESION PROMOTERS FOR COATINGS APPLIED ON AGED 
COATINGS AND METAL SUBSTRATES 

 

Heiko Zeh 
BYK GmbH 
 

Summary 
Adhesion promoters are a part of the coating film and they must contain 
groups that can interact strongly with the substrate, and other groups that 
integrate the additive in the coating film (via interaction with the resin, 
pigments and extenders). They should only improve adhesion and not 
interfere with other film properties. 
„Universal“ adhesion promoters that give excellent results in all kind 
coatings do not exit, because the anchoring groups always must be 
adapted to the coating system and the substrate in question. 
Optimum adhesion can only be achieved if the substrate is clean, free 
from grease, and wetted properly. If necessary, substrate wetting can be 
improved by using appropriate additives (e.g. polysiloxanes). 
Key words:  additives, adhesion promoters, coatings 

 
 
1. ÚVOD 

Adhezní promotor BYK- 4500 pro vodní stavební nátěrové hmoty aplikované na 
staré nátěry  

Vzhledem k probíhajícím regulacím VOC (těkavé organické složky) pokračují 

změny technologií z organických rozpouštědel na vodouředitelné systémy. Opětovné 

natírání starého povrchu nátěrem novým, vodouředitelným, je nyní běžnou                  

a standardní praxí. Následnými problémy může být špatná přilnavost za sucha  i za 

mokra k těmto povrchům. Proto jsou požadována nová aditiva nebo jiné 

modifikované spojovací systémy. BYK-4500 zlepšuje přilnavost starého povrchu,            

i když není zcela upraven (opískován). Tato aditiva jsou založena na nové 

technologii a jsou patentována.  
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Adhezní promotor BYK-4510 pro kovové podklady   

BYK, jako jeden z hlavních výrobců aditiv, vyvinul vysoce aktivní adhezní 

promotor BYK-4510 pro vypalovací systémy. 

 
Obrázek 1.  Vhodná řešení pro povrchovou adhezi. 

 

2. APLIKACE 

BYK-4500 

• Vysoce lesklý emulzní vrchní nátěr na bázi  akrylátovýh pryskyřic 

• Emulzní vrchní nátěr na bázi styren-akrylátových pryskyřic 

• Vodouředitelné alkydy 

• Vysoce lesklý emulzní vrchní nátěr na bázi alkydové emulze 

 
Obrázek 2.  BYK-4500 silná adheze mezi pigmentovaným starým a nově 

naneseným nátěrem 
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BYK-4510 

BYK-4510 je tekutý, bez aromátů a bez NMP (N-metylpyrrolidin) adhezní 

promotor pro přímé zapracování do nátěrové matrice. Vytváří silnou adhezi mezi 

kovovým podkladem a nátěrovou hmotou. 

 
Obrázek 3.  Mechanismus BYK-4510 

3. ZKUŠEBNÍ METODY 

BYK-4500 

• Šedá alkydová barva nanesená válečkem, schnoucí 14 dní při 60°C, 72 h QUV 

• Vodní nátěr aplikovaný  „with  wet  towel“ 1 h / 3 h při pokojové teplotě / “cross 

hatch“ test přilnavosti 

  bez Aditiva                        1% BYK-4500            2%BYK-4500       

1 h
 
 
 
 
 
 
 
 
3 h
 
 
 

 
Obrázek 4.  Mokrá adheze stavebních nátěrů založená na Mowilith* 

LDM 7416 na starém rozpouštědlovém alkydovém nátěru 
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BYK-4510 
BYK-4510 je efektivní pří nízkém dávkování,  zvyšuje přilnavost (adhezi) 2-K 

systémů ke kovovým podkladům, které jsou typické pro průmyslové aplikace nátěrů   

a nátěrové aplikace „coil coating“ bez ovlivnění tvrdosti nátěru. 
               Hliník                         Pozink                      Ocel       

 

Bez aditiva 
 
 
 
 
 
1% BYK-4510
 

Obrázek 5.  Zvýšená adheze v bílém vypalovacím emailu (glazuře) 

 

4. ZÁVĚR 
BYK-4500 

• Zlepšuje adhezi vodou ředitelných nátěrů prostřednictvím silně pigmentovaných 

příbuzných skupin, i když povrch není zcela upravený 

• Snadné zapracování, dodatečné přidání je možné  

• Nemá negativní vliv na vlastnosti nátěru 

• Přizpůsoben pro nátěry aplikované na barevných podkladech 

• Vhodný pro povrchové laky, založené na akrylátu, styrenovém akrylátu a na 

alkydových emulzích 

BYK-4510 
• Neobsahuje aromáty / bez NMP (N-metylpyrrolidin) 

• Tekutý 

• Bez negativních dopadů na fyzikální vlastnosti, jako jsou: pevnost a pružnost  

• Vysoce účinný při nízkém dávkování 

• Široce kompatibilní , je-li to nezbytné, užívá se polární rozpouštědlo ke zvýšení  

   kompatibility 

• Zvýšená adheze k  hliníku, pozinku, k surové a galvanizované oceli a dalším 

materiálům 

     ANTI-TERRA®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, 

BYKETOL®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, 
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LACTIMON®, NANOBYK®, SILBYK® a VISCOBYK® jsou registrované ochranné 

známky BYK-Chemie. 

     AQUACER®, AQUAFLOUR®, AQUAMAT®, CERACOL®, CERAFAK®, 

CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX® a MINERPOL® jsou registrované 

ochranné známky BYK-Cera. 

 

Tyto informace poskytujeme na základě našeho nejlepšího vědomí. Avšak 

vzhledem k velkému množství formulací, produkci a možností použití, musí být 

všechna výše zmíněná sdělení přizpůsobena podrobným podmínkám daného 

výrobce. Proto v jednotlivých případech nemohou vzniknout žádné závazky a to 

včetně patentových práv. 
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MODERNÍ TRENDY V ADITIVECH FIRMY BERND SCHWEGMANN 
GmbH&Co. KG 

 

MODERN TRENDS IN ADDITIVES BERND SCHWEGMANN GmbH&Co. KG 
 
Jiří Křivánek 
Thorson Chemical Praha, Česká republika 
 

Summary 
Two new additives are introduced. VOC free antiskinning aget for 
solventborne alkyd paints opens the choice to formulate paints without 
MEKO and with good drying properties. New dispersing agent is 
developed for formulation  of highly filled waterborne paints and pigment 
concentrates. 

 
 
Úvod 

 Firma  Bernd Schwegmann od svého založení v roce 1951 uvedla na trh 

desítky typů aditiv pro nátěrové hmoty. V portfoliu výrobků jsou dispergátory, 

odpěňovače, rozlivová aditiva, aditiva zlepšující kluznost a další povrchové vlastnosti 

nátěru, rheologická aditiva, antikorozní aditiva a speciální antioxidanty a stabilizátory 

viskozity. Tento příspěvek se zabývá dvěma odlišnými výrobky, které spojuje 

společný cíl poskytnout našim zákazníkům aditiva pro formulaci efektivních a 

zárověň ekologicky přijatelných nátěrových systémů. 

Antimec, antioxidant pro rozpouštědlové alkydové nátěry 

 Sikativy, které jsou obsaženy v alkydových nátěrových hmotách jako 

katalyzátory oxidativní polymerace, přinášejí nutnost řešit problém zvyšování 

viskozity a tvorby povrchových škraloupů během skladování. Standartním řešením je 

přídavek oximů, které tvoří s kovy sikativačního systému, zejména kobaltem, 

neaktivní komplexy. Odpařením oximu z nátěrového filmu dojde k obnovení účinnosti 

sikativů. 

 Schwego Antimec je antioxidant, vyvinutý jako alternativa k oximům, zejména 

nejčastěji používanému metyletylketoximu (MEKO). Působí však chemicky odlišným 

mechanismem, jedná se o vázání kyslíku difundovaného do nátěrové hmoty. Reakce 
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s kyslíkem probíhá přednostně až do spotřebování antioxidantu, pak nastává 

oxypolymerace za katalýzy přítomnými sikativy. Rozdíly mezi oximy a přípravkem 

Antimec shrnuje nálsledující tabulka: 

 
Tabulka 1. Porovnání Antimec – MEKO. 

Antimec 
+ 

neobsahuje VOC , nevyžaduje značení na obalu 
netěká - stejné účinky v obalu i ve filmu 
snižuje tendenci k povrchovému zasychání (uzavření) filmu
možňuje lepší protvrdání nátěru 

Antimec 
- 

může prodloužit dobu zasychání 
může vyžadovat vyšší dávkování sikativů 

MEKO 
+ odpařením z filmu dochází k snadnému odblokování účinků

MEKO 
- 

těkavost  - snížení účinku při opakovaném otevření obalu 
může způsobit posun odstínu 

   
 
Tabulka 2. zasychání v laku,  Antimec – MEKO. 

složení v % MEKO Antimec Antimec Antimec 

Worleekyd B865 U, 55 % 87,3 85,8 87,3 83,1 

Cobalt 6 % 0,6 0,6 0,6 1,3 

Zirkonium 1 % 1,5 1,5 1,5 2,5 

Calcium 10 % 0,5 0,5 0,5 0,5 

Lakový benzín K 30 8,9 8,9 8,9 8,9 

Schwego Antimec - - 2,0 0,5 2,0 

Blister Free 56 0,5 0,5 0,5 0,5 

Schwego Flow 8060 0,2 0,2 0,2 0,2 

MEKO 0,5 - - - - - -

celkem 100,0 100,0 100,0 100,0 

  

zasychání, 200 μm , na skle 10 h 24 h 2 h 1 h 

zasychání, 76 μm , na skle 7 h 24 h 5 h > 1 h 
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 Zdánlivou nevýhodou antioxidantů oproti klasickému MEKO je prodloužení 

doby zasychání. Pokud se ovšem využije s tím spojená snížená tendence k  

rychlému zasychání v tenké povrchové vrstvě, která pak brání difuzi kyslíku do 

nátěrového filmu, lze dosáhnut zvýšeným dávkováním sikativů i rychlejších dob 

zasychání. Výsledky testů uvádí následující tabulka2.  

 Výsledky jednoznačně ukazují možnost formulace velice rychle zasychajících 

nátěrů při zvýšeném dávkování a optimalizaci sikativačního systému. 

Schwego Wett 6242, dispergátor pro vysoce plněné vodné systémy  

 Schwego Wett 6242 je polymerní dispergátor určený pro organické i 

anorganické pigmenty ve vysoce plněných vodou ředitelných nátěrových hmotách a 

pigmentových pastách. Zajišťuje dispergaci a stabilizaci pigmentů, zabraňuje plavání 

a sedimentaci, a zaručuje stabilní odstín i při dlouhodobém skladování. Základní 

charakteristiky uvádí tabulka 3: 

 
Tabulka 3. Parametry Schwego Wett 6242. 

chemické složení modifikovaný polyakrylát  v kombinaci s 
deriváty esterů 

hustota 1,03 g/cm3

dávkování pro anorganické pigmenty 1 – 5 % 

dávkování pro organické pigmenty 10 – 30 % 

dávkování pro saze 50 % i více 
 
 V následující tabulce 4 uvádíme typické příklady formulací vodou ředitelných 

pigmentových past s použitím tohoto nového typu dispergátoru: 
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Tabulka 4. Formulace pigmentových past se Schwego Wett 6242. 

složení % červená žlutá zelená 

voda 37,6 14,8 23,8 

propylenglykol 5,3 - - - -

biocid 0,2 0,2 0,2 

Schwego Wett 6242 15,9 10,0 19,6 

Schwego Foam 6325 5,0 5,0 5,0 

Irgazin Red DPP 36,0 - - - -

Bayferrox 3920 - - 70,0 - -

Heliogen Green L8735 - - - - 51,4 

c e l k e m 100,0 100,0 100,0 

 

 Formulace uvedené v tabulce 4 poskytují tekuté pigmentové pasty o stabilní 

viskozitě, které při použití umožňují tónování do stabilních odstínů bez defektů typu 

plavání nebo vyplavování pigmentů. pasty jsou bez problémů kompatibilní s celou 

škálou vodou ředitelných systémů. 

 

Literatura 

1. Bernd Schwegman GmbH, firemní materiály 

2. Kalendová A., Kalenda P.: Technologie nátěrových hmot I, Univerzita 

Pardubice,  Pardubice 2004 
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NETOXICKÁ ADITIVA PRO VODOU ŘEDITELNÉ NÁTĚROVÉ 
HMOTY 

 

NON - TOXIC ADDITIVES FOR WATERBORNE PAINTS 
 

Jarmila Násadová1,2, Libuše Hochmannová1, Andréa Kalendová2 

1Synpo,akciová společnost, Pardubice, Česká republika 
2Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Česká republika 
 

Summary 
Driers and antioxidants are important additives for air-drying coatings. Due 
to environmental aspects as well as health concerns  it would be desirable 
to avoid using of cobalt driers and methyl ethyl ketoxime in coatings. 
Manganese based driers and oximes-free antioxidant have been tested in 
water borne coatings as alternatives to toxic additives. 
Key words: drier, antioxidant, coating, manganese drier 

 
 

Úvod 
Sikativy jsou významnými aditivy pro na vzduchu schnoucí lakařská pojiva 

založená na využití vysychavých a polovysychavých rostlinných olejů. Působí jako 

katalyzátory při oxypolymeraci dvojných vazeb pojiva vzdušným kyslíkem a zajišťují 

tak přechod kapalné fáze nátěru do zesíťovaného tvrdého a pružného filmu. 

Schopnost rostlinných olejů a lakařských pojiv připravených na jejich bázi reagovat 

s kyslíkem se nazývá autooxidace. 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.  

Při skladování nátěrových hmot zasychajících oxypolymeračním pochodem se 

na jejich povrchu vytváří škraloup. Nutnou součástí složení nátěrových hmot  jsou  

aditiva proti tvorbě škraloupů. Použití prostředků proti tvorbě škraloupů je jistým 

kompromisem mezi omezením povrchové tvorby polymerních látek a udržením 

přiměřené rychlosti zasychání nátěru podle aplikace. Methyl ethyl ketoxim, který se 

používá již přes 50 let, Evropská komise překlasifikovala jako nebezpečnou látku 

s nutností používat označení jako karcinogenní látka 3. kategorie a při manipulaci s 

ní musí zaměstnanci používat komplexní ochranné pomůcky. Zpřísněné požadavky 

 201



na manipulaci s dosud nejúčinnějším prostředkem proti tvorbě škraloupů vedou 

k tendenci k hledání náhrady za methyl ethyl ketoxim.  

 
Hodnocené systémy 

Pro hodnocení nových  ekologických sikativů byla vybrána dvě vodou ředitelná 

pojiva  VŘP 2 a VŘP 3. Jako možné náhrady za Co-sikativ byly testovány sikativy na 

bázi manganu, označené jako S1 až S5. Standardem pro hodnocení byl vždy systém 

s doporučeným množstvím Co-sikativu. Příprava nátěrových hmot a jejich hodnocení 

bylo prováděno podle ČSN EN ISO norem. 

Pojiva: 
VŘP 2 – vodou ředitelný alkyd-akrylát 
VŘP 3 -  vodou ředitelný PU – alkyd 

 
Antioxidanty: 
A – antioxidant (methyl ethyl ketoxim) 
NA – netoxický antioxidant 

 
Sikativy: 
Co-sikativ – směsný sikativ, doporučené dávkování 1,5 až 3%hm. sikativu na      
sušinu pojiva, obsah kobaltu 8% 
Ca-sikativ – sekundární sikativ, snižuje adsorpci primárních sikativů na pigmentech 
S1 sikativ - Mn-sikativ pro vodou ředitelné PU-alkydy 
doporučené dávkování 1 až 5% hm. na formulaci, obsah manganu 1% 
S2  sikativ - Mn-sikativ pro vodou ředitelné systémy 
doporučené dávkování 1 až 5% hm. na formulaci, obsah manganu 1% 
S3 sikativ -  Mn-sikativ  pro vodou ředitelné  na vzduchu schnoucí nátěrové hmoty 
doporučené dávkování 3 až 6 %hm.  na sušinu pojiva 
S4 sikativ - nově vyvinutý vysoce reaktivní Mn-sikativ pro vodou ředitelné systémy 
rozpuštěný v lakovém benzinu,  doporučené dávkování 0,1 až 0,4 %hm. na  
sušinu pojiva 
S5 sikativ - nově vyvinutý vysoce reaktivní Mn-sikativ pro vodou ředitelné systémy,  
rozpuštěný v esteru mastné kyseliny,  doporučené dávkování 0,1 až 0,4 %hm.   
na sušinu pojiva 
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Vodou ředitelné pojivo VŘP 2 bylo hodnoceno v laku. Byl sledován vliv 

náhrady netoxických sikativů S1 až S5 v porovnání s doporučeným standardem, 

který obsahoval Co-sikativ.  

Tabulka 1. Lakařsko-technologické hodnocení vodou ředitelného alkydu VŘP 2. 

VŘP 2
Co-sikativ           (%hm./suš.pojiva) 2,86   
S1 - sikativ                 (%hm./suš.pojiva) 7,8   
S2 - sikativ                 (%hm./suš.pojiva) 7,8   
S3 - sikativ                 (%hm./suš.pojiva) 4,5  
S4 - sikativ                 (%hm./suš.pojiva)  0,25 
S5 - sikativ                 (%hm./suš.pojiva)   0,4

I 0,5 h 1 h 1 h 1 h 1,1h 0,7h
II 4,5 h 2,5 h 2 h 2,5 h 1 d 7-24 h
III 7-24 h 4 h 5 h 7 h 3 d 8 d
IV 7-24 h 7-24 h 7-24 h 7-24 h 10 d >28d

Zasychání nátěrů na 
stupeň (doba) 

V 2 d > 28 d > 28 d > 28 d >28d >28d
1 12,2 17,7 17,5 14,1 8,5 9,2
7 23,3 29,7 28,6 18,9 19 20
14 33,3 32,4 30,9 22,3 18,8 19,9

Tvrdost kyvadlem (%)
po dnech zasychání 

28 32,6 36,8 36,9 27 19,6 20,6
Tloušťka filmu (µm) 50 50 50 55 40 40

 
Na základě získaných výsledků byly pro další hodnocení doporučeny sikativy 

S1 a S2, se kterými bylo dosaženo srovnatelných lakařských vlastností jako 

v případě doposud používaného Co-sikativu. Také sikativ S3 lze doporučit jako 

vhodnou alternativu za Co-sikativ. Z tabulky 2 je patrný negativní vliv sikativů S4 a 

S5 na hodnoty tvrdosti kyvadlem a na zasychání hodnocených filmů. Došlo 

k významnému prodloužení doby zasychání na stupeň II až V a byly stanoveny nižší 

hodnoty tvrdosti kyvadlem v celém průběhu hodnocení. 

Mechanické vlastnosti (přilnavost na kovový podklad, odolnost hloubení, úderu 

a ohybu) hodnocených filmů byly srovnatelné se standardem. 
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Důležitým parametrem je zjištění snášenlivosti sikativů s pojivem.  

Pojivo VŘP 3 nebylo z důvodu nesnášenlivosti se  sikativy S1, S2 a S3 v laku možné 

hodnotit. Pro lak na bázi tohoto pojiva byly vhodné pouze netoxické sikativy  S4  a 

S5.  Nejdříve byla provedena optimalizace přídavku sikativů dle doporučení výrobce.  

 
Tabulka 2.  Lakařsko-technologické hodnocení pojiva VŘP 3 – optimalizace. 

VŘP 3
Co-sikativ (%/suš. pojiva) 1,92    
S4 - sikativ                 (%/suš. pojiva) 0,1 0,25 0,4   
S5 - sikativ                 (%/suš. pojiva)  0,2 0,4

I 0,5h 0,7h 0,7h 0,5h 0,5h 0,5h
II 7h 5h 5h 5h 3h 3h
III 7-24h 7-24h 7-24h 7h 5h 5h
IV 7-24h 1d 1d 1d 7-24h 7-24h

Zasychání nátěrů 
na stupeň (doba) 
 
 
 V >28d >28d >28d >28d >28d >28d
Tloušťka filmu (µm) 50 45 45 45 45 45

1 11,4 11,6 24,7 12 11,4 12,1
7 17,4 22,7 35,3 23,4 22,7 24,9
14 25 23,5 36,5 24,1 24,3 26,1

Tvrdost kyvadlem (%) 
po dnech zasychání 
 
 28 34,5 23,6 37,3 24,4 24,3 26,7
Tloušťka filmu (µm) 45 40 40 40 40 40

 
Pro komplexní hodnocení byly vybrány systémy s obsahem 0,25 %hm. na suš. pojiva 

sikativu S4 a s obsahem 0,20 %hm.  na suš. pojiva sikativu S5. 

Mechanické vlastnosti (přilnavost na kovový podklad, odolnost hloubení, úderu a 

ohybu) hodnocených filmů byly srovnatelné se standardem.  

U vybraných systémů byl  sledován také vliv  netoxického antioxidantu  nejen na 

lakařsko-technologické hodnocení, ale také na stabilitu laků.  

Náhrada netoxického antioxidantu měla negativní vliv na průběh zasychání 

hodnocených filmů. Hodnoty tvrdosti kyvadlem byly srovnatelné se standardem (viz 

tabulka 3 a graf 1). 
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Tabulka 3. Vliv netoxického antioxidantu - VŘP 3. 

VŘP 3
Co-sikativ (%/suš. pojiva) 1,92 1,92    
S4 - sikativ                         (%/suš. pojiva) 0,25 0,25   
S5 - sikativ                         (%/suš. pojiva)   0,2 0,2
Antioxidant  A (%/formulaci) 0,2 0,2   0,2 
Antioxidant  NA (%/formulaci)  0,4   0,4

I 0,5h 0,75h 0,5h 0,5h 0,5h 0,5h
II 7h 2,5h 7-24h 7-24h 7-24h 7-24h
III 7-24h 4h 7-24h 7-24h 7-24h 7-24h
IV 7-24h 7-24h 7-24h 1d 1d 2d

Zasychání nátěrů  
na stupeň (doba) 
  
  
  V >28d >28d >28d >28d >28d >28d
Tloušťka filmu (µm) 50 40 40 40 40 40

1 11,4 15,7 28,1 18,7 25,9 14,3
7 17,4 29,2 31,4 30,7 29,6 29,7
14 25 28,7 33,4 31,7 31,1 33,9

Tvrdost kyvadlem  (%) 
po dnech zasychání 
  
  28 34,5 34,4 40,8 38,3 37,8 37,8
Tloušťka filmu (µm) 45 45 40 40 40 40
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Graf 1. Vliv náhrady netoxického sikativu i antioxidantu na tvrdost kyvadlem. 
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Tabulka 4. Lakařsko-technologické hodnocení emailu. 

Email NSVE 220207
Co-sikativ (%/suš. pojiva) 2,1    
S1 – sikativ  (%/suš. pojiva) 5    
S2 – sikativ  (%/suš. pojiva) 5    
S3 – sikativ     (%/suš. pojiva) 5 5   
Ca – sikativ (%/formulaci) 0,3  
S4 – sikativ         (%/suš. pojiva)  0,4 
S5 – sikativ       (%/suš. pojiva)    0,4
Antioxidant A (%/formulaci) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

I 1h 1h 1,2h 1,2h 1h 0,5h 0,5h
II 7-24h 5h 5h 7-24h 7-24h 7-24h 7-24h
III 1d 7h 1d 1d 1d 7-24h 7-24h
IV 1d 1d 1d 1d 1d 2d 3d

Zasychání nátěrů 
na stupeň(doba) 
  
  
  V >28d >28d >28d >28d >28d >28d >28d
Tloušťka filmu (µm) 40 40 40 40 35 40 40

1 10,9 10,2 9,6 9,5 10 19,0 21,8
7 24,5 19,9 16,2 15,3 26 29,1 30,9

14 29,1 24,2 22,2 20,7 33,2 28,9 30,8

Tvrdost kyvadlem  
(%) po dnech 
zasychání 
  

28 35,1 28 25 24 33,6 34,7 38,9
Tloušťka filmu (µm) 45 45 45 45 40 40 40
Bělost 28 83,3 61,4 61,7 76,1 83 85,1 85,1
Žloutnutí 28 3,9 13,6 13,3 7,2 2,9 0,4 1,58
Lesk 28 92,3 87,1 92,7 85 99,4 99,0 90,1

 
Na bázi vodou ředitelného pojiva VŘP 3 byl připraven bílý email NSVE 

220207. Byl vyhodnocen se všemi sikativy S1 až S5, antioxidant v první fázi 

hodnocení nahrazen nebyl. S netoxickými sikativy  S4 a S5 bylo dosaženo 

srovnatelných výsledků lakařsko-technologického hodnocení jako u standardu. 

Nejnižší hodnoty tvrdosti kyvadlem byly naměřeny se sikativem S3, k výraznému 

nárůstu hodnoty tvrdosti kyvadlem došlo po přídavku sekundárního Ca-sikativu. 
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Graf 2. Vliv netoxických sikativů na tvrdost kyvadlem. 

Náhrada antioxidantu probíhala v druhé etapě, po optimalizaci netoxických 

sikativů. Netoxický antioxidant NA neměl vliv na lakařsko-technologické hodnocení 

bílého emailu NSVE 220207, pouze se sikativy S1 a S2 bylo dosaženo nižších 

hodnot tvrdosti kyvadlem než u standardu.  
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AQUAFLOW XLS-SERIES A NEW CLASS OF NONIONIC SYNTHETIC 
ASSOCIATIVE THICKENERS WITH AN EXCELLENT BALANCE OF 

LEVELING AND SAG RESISTANCE  
 

AQUAFLOW XLS-NOVÁ TŘÍDA NEIONOGENNÍCH ASOCIATIVNÍCH 
ZÁHUSTEK 

 
Hans de Bruin 
Technical Marketing Manager Aqualon Coatings Additives 
 

Summary 
Nonionic synthetic associative thickeners (NSAT) such a HEUR, HMPE 
and HMPAPE have found their place in the waterborne coatings market 
for their excellent alkyd like flow and leveling properties. The mechanism 
of delayed structure recovery does however have a negative impact on the 
SAG resistance of waterborne paint. This new class of Hydrophobically 
modified polyethers (HMPE) combines leveling properties of traditional 
NSAT‘s with the SAG resistance of cellulose ethers. 

 
 
Introduction 

Cellulose ethers (CE’s) are the working horse thickeners in waterborne 

coatings. In a wide variety of PVC’s they provide good thickening effeciency in 

combination with amongst others a good balance of low water sensitivity and high 

water retention (open time). With increasing gloss levels, reducing PVC, the 

requirement for flow and leveling increases. The structure recovery time of the 

polymer is correlated to the molecular weight. Traditional CE’s do have relatively 

short relaxation times which prevent brush or roller marks to disappear 

completely.The short relaxation time does however allow for an excellent SAG 

resistance. Nonionic synthetic associative thickeners (NSAT) are relatively low in 

molecular weight and their mode of operation is due to polymer-polymer, polymer-

aggregate or polymer-binder interaction. Upon shear these interactions are broken 

and the relative longer structure recovery time allow for a optimal flow and leveling of 

the paint.  

The Aquaflow XLS series are NSAT’s which combine the flow and leveling of 

synthetic thickeners with the SAG resistance of CE’s. The polymer chemistry 
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combines a designed backbone structure with an optimal level and type of 

hydrophobe for a  ‘designed‘ relation time. 
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Figure 1. Viscosity recovery time of polymer solutions. 
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Aquaflow XLS-500/NHS-300 Compt Low Shear/High Shear NSAT 

Figure 2. SAG resistance XLS series vs standard NSAT’s. 

 

 

The XLS polymer chemistry does require a formulation redesign.The high 

thickening efficiency of the Aquaflow XLS and the pseudoplastic flow behaviour will 

require a rebalancing act of the Low and High shear effective NSAT. A side effect the 

efficiency increase due to increased polymer interaction will result in a lower viscosity 

drop on tinting. The latter phenomenon is one of the known drawbacks of NSATs. 

Point of sales tinting pastes do contain additives which tend to disrupt polymer 

interactions. The Aquaflow XLS polymer design makes them less funerable for these 

additives. 
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Figure 3. Viscosity drop on tinting, variety of NSAT with difference colorants. 
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MĚŘENÍ KONTAKTNÍHO ÚHLU PRÁŠKOVÉ TITANOVÉ BĚLOBY 
 

MEASURING THE CONTACT ANGLE OF POWDER TITANIUM DIOXIDE 
 

Adolf Goebel, Veronika Kaláčková 
České technologické centrum pro anorganické pigmenty a.s. Přerov, Česká republika 

 
Summary 

Three methods of contact angle measuring modified for powder materials 
(Wasburn, Wilhelmy and Drop Shape ones) are mentioned in short. 
Experience with application of the Drop Shape Method for titanium dioxide 
is given in more details including sample preparation and evaluation of 
gained data.   
Key words: contact angle, titanium dioxide    

 
 
1. Úvod 

České technologické centrum pro anorganické pigmenty a. s. (ČTCAP) bylo 

založeno jako dceřinná společnost Prechezy a.s. v roce 2004. PRECHEZA a.s. 

Přerov je známým výrobcem anorganických pigmentů, které mají mezi výrobci 

nátěrových hmot, plastů, papíru, potravin, léků i stavebních materiálů již tradičně 

dobrý zvuk. 

Centrum tak logicky dostalo do vínku mimo jiné i výzkum a rozvoj v řadě 

souvisejících oblastí, z nichž jistě k těm nejvýznamnějším patří také titanová běloba. 

Z hlediska zapracovatelnosti tohoto bílého pigmentu do různých prostředí je velmi 

důležitý charakter povrchu. Zatímco pro aplikace do polárního prostředí je vhodná 

odpovídající hydrofilita, pro plasty musí mít pigment povrch hydrofóbní. Měření a 

kvantifikace těchto vlastností otevírá další možnosti výzkumu povrchových úprav 

titanové běloby i hodnocení aplikovatelnosti výrobků. 
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2. Kontaktní úhel pevných látek a jeho měření 

Vzhledem k poměrné neznámosti metody tenziometrie obecně bude užitečné nastínit 

její principy. Základním měřením u kapalin a nepórovitých materiálů je měření 

dynamického kontaktního úhlu, který je mírou povrchových sil. Z něj je možné 

stanovit volnou povrchovou energii a na základě toho i posoudit chování kapaliny a 

pevné látky při vzájemném kontaktu. To má nesporně význam pro průmysl barev a 

laků i plastů. Základní veličina, kontaktní úhel, je znázorněna na následujícím 

obrázku: 

Obrázek 1. Znázornění kontaktního úhlu 

V případě měření u práškových materiálů je situace mnohem komplikovanější, 

protože kapalina se vsakuje do materiálu. K měření je možné použít v podstatě tří 

různých principů. 

2.1 Měření s využitím Washburnovy rovnice 

 Při vlastním měření se zaznamenává časová závislost hmotnosti nasáklé 

kapaliny [1]. Měření mívá uspořádání uvedené obrázku 2. 

Obrázek 2 – Měření kontaktního úhlu s využitím Washburnovy rovnice. 
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 Nejstarší postupy používaly místo držáku skleněnou trubičku s fritou. To 

přinášelo značné problémy při čištění mezi jednotlivými měřeními, potíže s 

reprodukovatelností a navíc často docházelo i k rozbití měřící trubice nebo frity. Nově 

se používají speciální pouzdra, která umožňují reprodukovatelné naplnění a úpravu 

vzorku stlačením.  

Platí: 

    t = A m2  (1) 

t -  doba od počátku doteku kapaliny s práškovým vzorkem 

m - hmotnost kapaliny nasáklé za dobu t do práškového vzorku 

A - konstanta, která závisí jak na vlastnostech kapaliny, tak i práškového vzorku: 

   A = η / c ρ2σ cosθ  (2) 

η -  viskozita kapaliny 

c -  konstanta, jejíž hodnota závisí jen na struktuře a vlastnostech práškového 

vzorku 

ρ - hustota kapaliny 

σ -  povrchové napětí kapaliny 

θ - kontaktní úhel mezi kapalinou a pevnou látkou 

Spojením a úpravou rovnic 1 a 2 se získá: 

   cosθ = (m2/t)( η / c ρ2σ) (3) 

 Použijeme-li známou kapalinu se známou hodnotou hustoty (ρ), viskozity (η) a 

povrchového napětí (σ) a měříme-li dobu (t) a hmotnost nasáklé kapaliny (m), zbývají 

v rovnici dvě neznámé (c a θ). Pokud se vybere kapalina s velmi nízkým povrchovým 

napětím (popř. taková, která práškový materiál dokonale smáčí), pak je  θ = 0 a   

cosθ = 1 a výsledkem měření bude určení konstanty práškového materiálu c. Známe-

li tuto konstantu, pak měřením s jakoukoli jinou kapalinou je možné již získat 

kontaktní úhel θ. Porovnáním naměřených kontaktních úhlů různě povrchově 

upravovaných vzorků titanové běloby vůči kapalinám vhodné polarity je možné 

objektivně porovnat jejich hydrofilitu a hydrofobitu [2, 3].  

2.2 Měření Wilhelmyho metodou 

 Princip Wilhelmyho metody spočívá ve vyvažování tenké destičky, která je v 

kontaktu s kapalinou. Síla F působící na váhy (obr. 3) závisí jak na vztlaku, kterým 
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kapalina působí na částečně ponořenou destičku, tak na smáčení destičky použitou 

kapalinou. Aby nebylo nutné brát v úvahu vlastní váhu destičky, bere se jako základ 

pro nulovou polohu poloha vah s destičkou mimo kontakt s kapalinou [4].  

 
Obrázek 3 – Měření kontaktního úhlu Wilhelmyho metodou 

Síla se dá vyjádřit následujícím vztahem: 
 
  F = -ρ g d h l + 2 (d + l) γLV cos Θ   (4) 
 
F –  síla působící na váhy 
ρ - hustota kapaliny 

g -  gravitační zrychlení 

d - tloušťka destičky 

l - šířka destičky 

γLV - mezifázové napětí kapalina-vzduch 

θ - kontaktní úhel mezi kapalinou a pevnou látkou 

Jistým problémem metody je hystereze kontaktního úhlu, kdy při vnořování destičky 

se získává větší hodnota kontaktního úhlu než při jejím vynořování. Praktická 

modifikace metody k měření práškových materiálů [5] spočívala v pokrytí skleněné 

destičky pigmentem zachyceným na lepící vrstvu, např. oboustrannou lepicí páskou. 

2.3 Měření kontaktního úhlu na základě tvaru sedicí kapky 

Tato metoda je založena na analýze geometrického tvaru kapky, která je 

nanesena na tuhém rovném povrchu. Vyhodnocení se provádí pomocí softwaru na 

základě digitálních fotografií, moderněji pak na základě nasnímané videosekvence 

tvaru kapky v časovém úseku. K osvětlení se používá monochromatického, obvykle 

modrého světla typu LED.  Vhodně volené světlo usnadňuje vyhodnocení, protože 
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umožňuje ostrý obraz a také zlepšuje přesnost měření tím, že minimalizuje ohřev a 

odpar kapaliny.  

3. Experimentální část 

Úsek výzkumu titanové běloby ČTC AP a.s. se po prověření možností 

jednotlivých metod rozhodl využít měření dynamického kontaktního úhlu na principu 

sedící kapky. Nespornou výhodou této metody je práce s nepatrnými množstvími 

kapalin, kterými jsou mimo vody většinou organická rozpouštědla, možnost více 

měření na jediném, k měření upraveném vzorku i možnost využití pro nepigmentová 

měření bez nutnosti nákupu speciálního softwaru apod. Zařízení tohoto typu je také 

podstatně levnější než např. přístroje pro měření na principu Washburnovy metody. 

Konkrétně se používá přístroj CAM200 KSV Instruments Ltd. [6].  

3.1. Popis přístroje CAM 200  

Přístroj CAM 200, který je použitelný  k měření povrchového napětí, statického 

i dynamického kontaktního úhlu a volné povrchové energie tuhých látek, je 

dovybaven volitelným příslušenstvím a skládá se tak ze dvou samostatných celků. 

Prvním je polohovací zařízení s programovatelnou vysokorychlostní kamerou a 

zdrojem světla, druhým automatický dávkovací systém kapalin. Dávkovací zařízení 

se skládá ze 4 kapilár pro různé kapaliny (tzv. dispenser). Oba celky jsou řízeny 

počítačem s příslušným softwarem. K přístroji se dodává také kalibrační sada, která 

je potřebná k přenastavení využívané kolmé vzdálenosti objektivu kamery od místa 

dosedání kapek pro měření. 
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Obrázek 4 – Přístroj CAM 200 

 

 
Obrázek 5 – Přístroj CAM 200 s přípojeným dávkovacím zařízením 
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3.2 Úprava vzorků před měřením 
Vzhledem k nutnosti posoudit smáčivost vzorku (míru hydrofility, popř. 

hydrofobity) byla v ČTCAP a.s. již dříve zavedena jednoduchá metoda umožňující 

jisté roztřídění a posouzení [7]. Principem stanovení je přidání odváženého množství 

titanové běloby na hladinu definovaného množství demineralizované vody v kádince 

určených rozměrů. Po uplynutí stanovené doby se posuzuje proběhlá změna 

spočívající v míře smočení a usazení prášku a na základě ní se pigment hodnotí 

stupnicí smáčivosti od 1 (maximálně hydrofobní vzorek) do 5 (maximálně hydrofilní 

vzorek).  

Základním požadavkem na přípravu vzorku pro měření kontaktního úhlu bylo, 

aby se dala provést reprodukovatelně, vzorek byl z hlediska naměřených hodnot 

po celé ploše homogenní a měření kontaktního úhlu s demineralizovanou vodou bylo 

schopno rozeznat vzorky minimálně na úrovni výše popsané metody stanovení 

smáčivosti (podrobnější klasifikace se předpokládá na základě měření kontaktního 

úhlu s kapalinami různé polarity). 

Byla odzkoušena celá řada potenciálních příprav vzorku. Ukázalo se, že nelze  

využít různě modifikovaných vzorků, které jsou k dispozici z jiných testů prováděných 

v ČTCAP a.s.. Např. pigmenty zapracované v pastách a nátěrech sice po zaschnutí 

vedly k homogennímu povrchu a reprodukovatelným stanovením, ale vliv vlastního 

pigmentu byl překryt vlivem okolního prostředí, takže se nedařilo dostatečně citlivě 

rozlišovat smáčivost výchozích pigmentů.  

Byla rovněž testována metodika přípravy vzorku nanesením na oboustranou 

lepicí pásku upevněnou na skleněné destičce, která je obdobou postupu popsaného 

v literatuře [5] pro měření Wilhelmyho metodou. V tomto případě byly velké problémy 

s homogenitou nanesení a výsledky byly zřejmě ovlivňovány také adhezivy z pásky. 

Výsledkem byla pouze rozlišitelnost skupiny se smáčivostí 1 až 3 (bez vzájemného 

odlišení 1, 2 a 3) od skupiny 4 až 5 (vzorky 4 a 5 byly od sebe rozlišitelné).  

Východiskem se ukázala předpříprava vzorků slisovaním s vhodným pojivem, 

přičemž se po řadě zkoušek podařilo najít podmínky, kdy byla zajištěna jak 

homogenita, tak i reprodukovatelnost a citlivá rozlišitelnost jednotlivých skupin. 
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3.3. Vyhodnocení experimentálních dat 

   Z měření se dají získat (viz. obr. 6) tyto veličiny: CA[L] kontaktní úhel na levé 

straně kapky, CA[R] kontaktní úhel na pravé straně kapky, CA[M] aritmetický průměr 

kontaktních úhlů na obou stranách kapky, H maximální výška kapky nad povrchem 

vzorku, L šířka kapky na styku se vzorkem.  Hodnoty CA jsou ve stupních, zbylé 

hodnoty v milimetrech.  

 
Obrázek 6 – Znázornění měřených parametrů 

 

Všechny tyto hodnoty se mění v čase, jedná se o dynamické veličiny. Dobře to 

ilustruje obrázek 7. 
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Obrázek 7 - Ukázka výstupu z měření vzorku TB na přístroji CAM200 (pozn. veličiny 
CA[L], CA [R] a CA [M] při tomto rozlišení grafu splývají a tvoří prostřední křivku) 

 

 219



Časový průběh aritmetického průměru kontaktních úhlů CA [M] pro vzorky titanové 

běloby různé smáčivosti je znázorněn na obrázku 8. 
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Obrázek 8: Typické průběhy kontaktních úhlů v čase pro vzorky smáčivosti 1 až 5 
 

Z obrázku 8 je zřejmé, že vzhledem k počtu naměřených bodů je 

nejefektivnější porovnat křivky jejich proložení vhodným regresním vztahem. 

Nelineární regrese ukázala, že k popisu je možné využít model s exponenciální a 

lineární složkou, který má sedm parametrů, které se mohou pro jednotlivé vzorky lišit. 

Kromě toho byla samostatně proložena lineárním modelem (lineární regrese) také 

část lineárního úseku časového průběhu kontaktního úhlu. Ukázalo se, že takové 

zjednodušení je dobře akceptovatelné. V tomto případě stačily k popisu tři nezávislé 

parametry. Souvislost mezi smáčivostí a vypočtenými hodnotami parametrů byla 

posuzována pomocí analýzy hlavních komponent (PCA) [8]. Podrobnější popis 

provedení [9] přesahuje rámec tohoto příspěvku. Další rozbor spočíval v zjištění, 

který z těchto parametrů má nejlepší shodu se smáčivostí vyjádřenou stupnicí 1 až 5.  

Výsledky jsou znázorněny ve dvojném grafu (biplotu) na obrázku 9. 
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Obrázek 9: Dvojný graf k porovnání smáčivosti (Smc) a koeficientů lineární regrese 
(D, C, Dt) 
 

Tentokrát jsou jednotlivé vzorky znázorněny čísly, která odpovídají jejich pořadí 

ve zdrojové matici dat. Obrázek  naznačuje elipsami s popisem roztřídění vzorků do 

skupin dle smáčivosti. Je vidět, že všechny vzorky stejné smáčivosti leží na grafu 

v jednom shluku i to, že shluky pro tyto smáčivosti jsou logicky umístěny. To 

dokazuje, že požadované informace jsou v parametrech regrese skutečně 

obsaženy.Tabulka 1 udává rozklíčování vzorků dle skupin smáčivosti. 

Tabulka 1. Legenda označení vzorků dvojného grafu dle skupin smáčivosti 

Smáčivost   Číslo vzorku    

1 4 5 21     

2 6 7 17 20 25   

3 8 9 18 19    

4 1 2 3 12 16 22  

5 10 11 13 14 15 23 24 
     

4. Závěr 
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Vyvinutá metodika stanovení kontaktního úhlu a jeho vyhodnocení umožňuje 

reprodukovatelné měření smáčivosti pigmentu demineralizovanou vodou a následně 

po rozšíření měření s využitím řady kapalin vhodné polarity umožní získat údaje 

k hodnocení výstupů výzkumných projektů zaměřených na modifikaci povrchových 

vlastností titanové běloby i z tohoto hlediska posuzovat výrobky standardní produkce.
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PREDIKCE CHOVÁNÍ NÁTĚRŮ V ATMOSFÉRICKÝCH PODMÍNKÁCH NA 
ZÁKLADĚ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK 

 

PREDICTION OF BEHAVIOR OF COATINGS IN THE ATMOSPHERIC 
CONDITIONS ON THE BASIS OF LABORATORY TESTS 

 
Jaroslava Benešová1),  Miroslav Svoboda1) , Jaroslav Jarušek2) 

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

Každé období je charakterizováno určitou nosnou myšlenkou. V oblasti 

zkušebnictví je v současné době hlavním problémem predikce ochranné účinnosti 

nátěrů v přírodních podmínkách stanovené urychlenými laboratorními zkouškami. 

V oblasti studia atmosférické koroze kovů, zejména například uhlíkových 

konstrukčních ocelí, umožňují současné poznatky určit se značnou mírou 

věrohodnosti jejich korozní chování v konkrétních atmosférických podmínkách. 

Parametry atmosférických podmínek lze odvodit z meteorologických a dalších 

potřebných údajů. Konkrétní druh konstrukční uhlíkové oceli je charakterizován 

určitým základním chemickým složením a základními fyzikálními vlastnostmi. Jsou-li 

tyto oceli,  vyráběné různými výrobci takto specifikovány, pak lze předpokládat, že se 

budou  korozně chovat v daných atmosférických podmínkách stejně. 

Korozní chování (predikci) těchto kovových materiálů lze pro určité specifikované 

atmosférické podmínky odvodit se značnou mírou pravděpodobnosti 

z mezinárodních norem. 

Současné znalosti neumožňují specifikovat nátěrové hmoty a z nich 

zhotovené nátěry tak přesně, jak je tomu v případě oceli. Tato skutečnost vede 

k tomu, že nátěry stejné pojivové báze a deklarované pro stejné použití, například 

pro ochranu ocelových konstrukcí, zhotovené z nátěrových hmot od různých výrobců 

nevykazují stejné ochranné vlastnosti. 

Tuto skutečnost potvrzují zkušenosti z Holandska. Problémy vznikly 

s ochranou ocelových konstrukcí při použití epoxidových nátěrů z vysokosušinových 

nátěrových hmot za tři roky po jejich zhotovení. Na základě analýzy a stanovení 

příčin vzniklých nedostatků byly propracovány zkušební postupy, které umožňují 
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zjistit vhodnost nátěrů pro dané konkrétní podmínky. Z provedených zkoušek 14 

druhů nátěrových systémů (12 epoxidových a 2 polyuretanové) vyhověly pouze 3  

nátěrové systémy1). 

Problém, který se již dlouho diskutuje, je skutečnost, že obecně neexistuje 

dobrá korelace mezi výsledky laboratorních zkoušek a degradací povlaků 

v přírodních podmínkách. Určité částečné korelace mohou být zjištěny, ale žádný 

věrohodný vztah nemůže být zatím plně garantován.  Jinými slovy zatím není možné 

na základě výsledků laboratorních zkoušek různých nátěrů mít jistotu, že 

atmosférické zkoušky budou plně srovnatelné s laboratorními. Při laboratorních 

zkouškách jsou zkušební parametry  trvalé stejné.V přírodních podmínkách nejsou 

jednotlivé parametry každý rok stejné a různě se mění také v průběhu roku. 

Pro ochranu ocelových konstrukcí se požaduje životnost povlaku v přírodních 

atmosférických podmínkách 25 – 30 let a také více. 

Od těchto nátěrových systémů lze stěží očekávat, že při konkrétní laboratorní 

zkoušce, trvajících několik set nebo tisíc hodin, se projeví korozní poškození nátěru 

odpovídající 25 – 30 leté životnosti v praxi. Jsou proto navrhovány cyklické zkoušky, 

které střídají zkušební parametry  (navlhání, agresivita zkušebního prostředí, osušení 

vzorků, změna teploty apod.). 

Pro snahu zlepšovat  životní prostředí se zdají být ideálními nátěrové systémy 

založené na použití vodou ředitelných nátěrových hmot. Je zde ovšem jeden 

zdánlivě neméně důležitý problém a to požadavek čistoty kovového povrchu zejména 

z hlediska přítomnosti nepatrného množství mastnoty. Vodou ředitelné nátěrové 

hmoty takový povrch dokonale nesmáčejí. Zatím, jak se zdá, tento problém lze do 

určité míry řešit kombinací základního nátěru z rozpouštědlové nátěrové hmoty a 

vrchních nátěrů z vodou ředitelných materiálů.  

Ve SVÚOM byly již dříve uskutečněny určité  urychlené laboratorní zkoušky a 

zkoušky na atmosférické korozní stanici  s nátěrovými systémy z 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 při pětiletých 

atmosférických zkouškách   kombinované nátěrové systémy a nátěrové systémy 

z rozpouštědlových nátěrových hmot. 
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Pro uskutečnění laboratorních a atmosférických zkoušek se současnými 

materiály byli požádáni výrobci a dodavatele  rozpouštědlových a vodou ředitelných 

nátěrových hmot  o přípravu vzorků nátěrů na otryskaném ocelovém povrchu: Color 

spectrum a.s., Hodonín, BIOPOL Paints, s r.o. Okřínek, . 

 Barvy a laky Praha, Hostivař a Fintec, Starý Plzenec. 

Charakteristiku a označení nátěrových systémů zachycuje tabulka 1. 
 
Tabulka 1. Zkrácená charakteristika a označení nátěrových systémů použitých pro   
zkoušky (R – nátěr z rozpouštědlové nátěrové hmoty tj.obsahující organická 
rozpouštědla, V – nátěr z vodou ředitelné nátěrové hmoty). 

Základní nátěr Vrchní nátěr Označení 
nátěrového 

systému Pojivo Rozpouš-
tědlový 

Vodou 
ředitelný Pojivo Rozpoušt

ědlový 
Vodou 
ředitelný

1 Alkyd R - Alkyd - V 
2 Alkyd - V Alkyd - V 
3 Alkyd R - Akrylát - V 
4 Alkyd - V Akrylát - V 
5 Alkyd R - Akrylát - V 
6 Epoxid1) R - Polyuret. R - 
7 Epoxid R - Epoxid R - 

 
Poznámka: Nátěrové systémy č. 6 a 7  jsou zhotoveny  z vysokosušinových 
                   nátěrových hmot 
                   Nátěrový systém č. 6 je třívrstvý  

1)Základní epoxidová vrstva + podkladová epoxidová vrstva 
Průměrná přilnavost nátěrového systému  č.6 (tloušťka 309 µm) 
obnášela před zkouškou 9 MPa  a nátěrového sytému č. 7 (tloušťka 168 
µm) byla 7,5 MPa. 
 

Byly uskutečněny zkoušky zaměřené na predikci chování nátěrových systémů 

tohoto typu na základě laboratorních zkoušek. Část vzorků byla vystavena na 

atmosférické korozní stanici SVÚOM v Kopistech u Mostu. Podmínky na této 

atmosférické korozní stanici odpovídají agresivitě prostředí C3 dle ČSN ISO 9223. 

V průběhu roků 2004 – 2006 průměrný obsah SO2 odpovídá 15 µg.m-3. Rychlost 

koroze uhlíkové oceli byla 183,0 g.m-2.a-1, což je 23,3 µm.a-1. 

Část vzorků s vrchními nátěry z vodou ředitelných materiálů, určených pro 

laboratorní zkoušky, byla podrobena předběžnému stárnutí po dobu 3 týdnů (po – čt 
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vystavení vzorků teplotě 60 °C v sušárně, pá – umístění vzorků do vlhkostní komory 

dle DIN 50017 při teplotě 40 °C ± 3°C na dobu 8 h a po otevření zkušební komory 

byly vzorky ponechány do pondělí vlivům laboratorních podmínek). Vzorky 

podrobené předběžnému stárnutí jsou označeny písmenem s a nepodrobené 

stárnutím písmenem n. 

Předběžné stárnutí vzorků nátěrových systémů z vodou ředitelných nátěrových hmot 

může z hlediska vzniku puchýřků příznivě ovlivnit výsledky laboratorních zkoušek ve 

vztahu k výsledkům zkoušek v přírodních podmínkách2). 

Pro laboratorní zkoušky byly zvoleny dvě cyklické zkoušky. Jedná cyklická 

zkouška zahrnovala použití kondenzační komory s SO2 a vlhkostní komory  (Cyklická 

zkouška I) a druhá cyklická zkouška zahrnovala použití solné mlhy (Cyklická zkouška 

2). Obě zkoušky do určité míry odpovídají znečištění našeho prostředí oxidy síry a 

také chloridem sodným (konstrukce v blízkosti komunikací, kde se používají 

v zimním období  posypové soli). Pro úplnost je vhodné poznamenat, že atmosféra je 

sice méně znečištěna SO2, než tomu bylo v minulosti, ale  zvýšil se  obsah jiných 

polutantů, zejména oxidů dusíku a přízemního ozonu.  

Vliv těchto polutantů na nátěry je jistě nesporný, ale není dostatek konkrétních 

poznatků. Jiné obory makromolekulární chemie, jako oblast pryže již dlouhodobě 

studují působení přízemního ozonu. Je vhodné využít tyto poznatky. 

Jeden cyklus (I. Cyklické zkoušky) zahrnuje: pondělí 8 h působení 

kondenzační komory s SO2 (ČSN EN  ISO 3231), 16 h vystavení vzorků teplotě 65 

°C; Út  8 hodin vystavení vzorku v uvedené komoře s SO2, vystavení vzorků 

působení po dobu 16 h teploty – 20 °C; St 8 h působení kondenzační komory s SO2 

(ČSN EN ISO 3231 ), 16 h vystavení vzorků teplotě 65 °C; Čt  8 hodin vystavení 
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vzorku v uvedené komoře s SO2, vystavení vzorků 16 h působení teploty – 20 °C; Pá  

8 h působení kondenzační komory s SO2 (ČSN EN ISO 3231  ), 16 h vystavení 

v otevřené zkušební komoře;  Sobota –neděle vzorky zůstávají v otevřené komoře 

s SO2 do pondělí. 

Druhá cyklická zkouška (II.Cyklická zkouška) zahrnuje (1 cyklus) následující 

kroky: 1. Po – vystavení vzorků působení neutrální solné mlhy dle ČSN EN ISO 7253 

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. 

Uskutečněná laboratorní experimentální práce a vystavení vzorků na 

atmosférické korozní stanici  sleduje ověření ochranných vlastností nátěrových 

systémů a navržených zkušebních postupů s cílem získat podklady pro 

predikci chování nátěrů v přírodních atmosférických podmínkách na základě 

urychlených laboratorních zkoušek. Atmosférickým vlivům jsou vystaveny 

vzorky, které nebyly podrobeny předběžnému stárnutí. 

Vzhledem k tomu, že výsledky hodnocení puchýřkování nátěrů uskutečněné dle 

normy  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. Koroze 

v řezu je hodnocena dle  ČSN EN ISO 4628 - 8. Přilnavost nátěrů je hodnocena dle 

ČSN ISO 2409 (stupně). 

 

 

 

 227



Výsledky zkoušky nátěrového systému 1  (alkyd R + alkyd V) dle I.Cyklické  

zkoušky (tabulka 2) a na atmosférické korozní stanici (tabulka 3)   

 
Tabulka 2.  Výsledky 1. cyklické zkoušky nátěrového systému 1  (s – vzorek stárnutý 
před zkouškou, n – nestárnutý). 

Puchýřky a jiné poškození nátěrů po cyklech  
(1-5) 

Čísl. vz. 
Tloušťky 
nátěrů, 
(µm) 

Po 
1.cyklu 

Po 
2.cyklu 

Po 
3.cyklu 

Po 
4.cyklu 

Po 
5.cyklu 

Koroze 
v řezu, 
(mm) 

Přilnavost 
po 5.cyklu, 
(stupeň) 

 2, 
s)81Ř 
  

0 0 0 P P 0,29 2 - 3 

0 0 0 0 P - 2 12, s) 92 
12,s)87
Ř P P P P P 0,5 4 – 5 

17, n) 89 
 0 0 0 0 P - 2 – 3 

18, n) 89 
 0 0 0 P P - 2 - 3 

19 
n)86Ř 0 0 P P P 0,42 3 

 
Poznámka: průměrná hodnota přilnavosti před zkouškou vykazovala ze tří stanovení 
stupeň 1,7.  
 
 
 
Tabulka 3.  Stav vzorků nátěrového systému 1 po 18 měsíčním vystavení na 
atmosférické korozní stanici  v   Kopistech u Mostu ( při hodnocení stavu vzorků po 
11 měsíční   expozici nebyly zjištěny viditelné změny)  

Poř.číslo 

Průměrná 
tloušťka 
nátěru, 
(µm) 

  
Puchýře na 

ploše 
vzorků; 

koroze na 
ploše 

vzorků 

 Puchýře u 
řezu, 
vzdálenost 
   (mm) 
 

 Koroze 
v řezu, 
(mm) 

Přilnavost 
ČSN ISO 

2409 
(stupeň) 

Přilnavost 
odtrhem 
ČSN EN 
ISO 4624 

(MPa) 

1/5 87,4 P;10 - - - - 
1/6 94,0 P;10 -        - - - 

    1/8-Ř 93,9 P;10 P, 1mm;  0,5 mm - - 
     1/9 90,8        P;10 -       - - - 
     1/10 93,8        P;10 -       - - - 
     1/11 89,6        P;10         - - - - 

Průměr 91,6 Rozsah tloušťek vzorků 87,4 μm – 93,9 μm   
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Výsledky zkoušky nátěrového systému 2  (alkyd V + alkyd V) dle I.Cyklické  
zkoušky (tabulka 4) a na atmosférické korozní stanici (tabulka 5)   
 
Tabulka 4. Výsledky 1. cyklické zkoušky nátěru nátěrového systému 2 (s – vzorek 
stárnutý před zkouškou, n – nestárnutý) 

Puchýřky a jiné poškození nátěrů po cyklech 
(1-5) 

Čísl. vz. 
Tloušťky 
nátěrů, 
(µm) 

Po 
1.cyklu 

Po 
2.cyklu 

Po 
3.cyklu 

Po 
4.cyklu 

Po 
5.cyklu 

Koroze 
v řezu, 
(mm) 

Přilnavost 
po 5.cyklu, 
(stupeň) 

3,  s) 98 
 0 0 P P P - 3 

0 P P P P 0,33 3 4,s)107
Ř 
4,s) 96 P P P P P - 5 

5,s)100 
 0 P P P P - 2 - 3 

17,n)123 
 0 P P P P - 3  

19,n) 90 
 0 P P P P - 2 

 
Poznámka: průměrná hodnota přilnavosti před zkouškou vykazovala ze tří stanovení 
stupeň 0,0.  
 
 
 

Tabulka 5. Stav vzorků nátěrového systému 2 po 18 měsíčním vystavení na 
atmosférické korozní stanici  v Kopistech u Mostu ( při hodnocení stavu vzorků po 11 
měsíční expozici nebyly zjištěny viditelné změny). 

Poř.číslo 

Průměrná 
tloušťka 
nátěru, 
(µm) 

Puchýře na 
ploše 
vzorků; 
Koroze na 
ploše 
vzorků  

 Puchýře u 
řezu, 

vzdálenost 
(mm) 

Koroze 
v řezu, 
(mm) 

Přilnavost 
ČSN ISO 

2409 
(stupeň) 

Přilnavost 
odtrhem 
ČSN EN 
ISO 4624 

(MPa) 

2/2-Ř 92,0        P; 10  0 0,5 mm - - 
2/7 91,6 P; 10 - - - - 
2/8 91,2 P; 10  - - - - 

    2/13 92/3        P; 10 - - - - 
    2/15 93,2        P; 10 - - - - 
    2/16 92,7 P; 10 - - - - 

Průměr 92,2 Rozsah tloušťek vzorků 91,2 μm – 93,2 μm   
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Výsledky zkoušky nátěrového systému 3  (alkyd R + akrylát V) dle I.Cyklické  
zkoušky (tabulka 6 )a na atmosférické korozní stanici (tabulka 7)   
 
Tabulka 6.  Výsledky 1. cyklické zkoušky nátěrového systému 3 (s – vzorek stárnutý 
před zkouškou, n – nestárnutý). 

Puchýřky a jiné poškození nátěrů po cyklech 
(1-5) 

Čísl. vz. 
Tloušťky 
nátěrů, 
(µm) 

Po 
1.cyklu 

Po 
2.cyklu 

Po 
3.cyklu 

Po 
4.cyklu 

Po 
5.cyklu 

Koroze 
v řezu, 
(mm) 

Přilnavost
     po 
5.cyklu, 
(stupeň) 

2,s) 109 
 0 0 0 0 0 - 4 

3,s) 120 
 0 0 0 0 0 - 3 

8,s)129 
Ř 
 

0 
 0 0 0 0 0,25 2 – 3 

15,n)123 
Ř 
 

0 
 0 0 0 0 0,58 3 

18,n)116 
 0 0 P P P - 2 – 3 

19,n)114 
 0 0 0 0 0 - 3 

 
Poznámka: průměrná hodnota přilnavosti před zkouškou vykazovala ze tří stanovení 
stupeň 2,0.  
 
 
 
Tabulka 7. Stav vzorků nátěrového systému 3 po 18 měsíčním vystavení na 
atmosférické korozní stanici  v Kopistech u Mostu ( při hodnocení stavu vzorků po 11 
měsíční   expozici nebyly zjištěny viditelné změny)  oj.P-ojedinělé  puchýře. 
Poř.číslo Průměrná 

tloušťka 
nátěru, 
(µm) 

Puchýře na 
ploše 

vzorků; 
Koroze na 

ploše vzorků

 Puchýře u 
řezu, 

vzdálenost 
(mm) 

 Koroze 
v řezu, 
(mm) 

Přilnavost 
ČSN ISO 

2409 
(stupeň) 

Přilnavost 
odtrhem 
ČSN EN 
ISO 4624 

(MPa) 
3/1 106 oj.P; 10 - - - - 

 3/5-Ř 103 oj.P; 10         0 0,5 mm - - 
3/13 102 oj.P; 10 - - - - 

    3/16 108        0; 10 - - - - 
    3/17 100 oj.P; 10 - - - - 
    3/21 101 oj.P; 10 - - - - 
Průměr 103,3 Rozsah tloušťek vzorků 100 μm – 108 μm   
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Výsledky zkoušky nátěrového systému 4  (alkyd V + akrylát  V) dle I.Cyklické  
zkoušky (tabulka 8) a na atmosférické korozní stanici (tabulka 9)   
 
Tabulka 8. Výsledky 1. cyklické zkoušky nátěrů nátěrového systému 4(s – vzorek 
stárnutý předzkouškou, n – nestárnutý) 

Puchýřky a jiné poškození nátěrů po cyklech 
(1-5) 

Čísl vz. 
Tloušťky 
nátěrů, 
  (µm) 

Po 
1.cyklu 

Po 
2..cyklu 

Po 
3.cyklu 

Po 
4.cyklu 

Po 
5.cyklu 

Koroze 
v řezu,  
 (mm) 

Přilnavost
     po 
5.cyklu, 
(stupeň) 

2,s) 100 
 0 0 0 0 P - 2 

3,s) 125 
 0 0 0 0 P - 3 

6,s)111
Ř 
 

0 0 0 0 0 0,33 3 

16,n)105 
 0 0 0 0 P - 3 

18,n)116 
Ř 
 

0 
 P P P P 0,25 3 

19,n)104  0  0 P P P - 2 – 3 
 
Poznámka: průměrná hodnota přilnavosti před zkouškou vykazovala ze tří stanovení 
stupeň 0,7. 
 
 
 
Tabulka 9. Stav vzorků nátěrového systému 4 po 18 měsíčním vystavení na 
atmosférické korozní stanici  v Kopistech u Mostu ( při hodnocení stavu vzorků po 11 
měsíční expozici nebyly zjištěny viditelné změny)  

Poř.číslo 

Průměrná 
tloušťka 
nátěru, 
(µm) 

Puchýře na 
ploše 

vzorků; 
Koroze na 

ploše 
vzorků 

 Puchýře u 
řezu, 

vzdálenost 
(mm) 

 Koroze 
v řezu, 
(mm) 

Přilnavost 
ČSN ISO 

2409 
(stupeň) 

Přilnavost 
odtrhem 
ČSN EN 
ISO 4624 

(MPa) 

4/4 95,1 P; 10 -        - - - 
4/5-Ř 97,3 P; 10  0 0,5 mm - - 
4/8 93,1 P; 10 - - - - 

    4/11 98,3 P; 10 - - - - 
    4/15 99,4 P; 10 - - - - 
    4/21 89,3 P; 10 -    - - - 

Průměr 95,4 Rozsah tloušťek vzorků 89,3 μm – 99,4 μm   
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Výsledky zkoušky nátěrového systému 5  (alkyd R + akrylát V) dle I.Cyklické  
zkoušky (tabulka 10) a na atmosférické korozní stanici (tabulka 11) 
 
Tabulka 10. Výsledky 1. cyklové zkoušky nátěrového systému 5 (s – vzorek  
stárnutý před zkouškou, n – nestárnutý). 

Puchýřky a jiné poškození nátěrů po cyklech 
(1-5) 

Čísl.vz. 
Tloušťky 
nátěrů, 
  (µm) 

Po 
1.cyklu 

Po 
2. cyklu 

Po 
3. cyklu 

Po 
4.cyklu 

Po 
5.cyklu 

Koroze 
v řezu,  
  (mm) 

Přilnavost
     po 
5.cyklu, 
(stupeň 

1,s) 319 0 0 P P P - 3x)

2,s) 237 0 P P P P - 4x)

3,s) 256 
Ř 0 P P P P 0,71 4x)

12,n)265 0 P P P P - 5x)

13,n)229 0 P P P P - 3x)

14,n)228 0 P P P P -  3 – 4x)

 

x) přilnavost k základnímu nátěru 
Poznámka: průměrná hodnota přilnavosti před zkouškou vykazovala ze tří stanovení 
stupeň 0,3. 
 
 
 
Tabulka 11. Stav vzorků nátěrového systému 5 po 18 měsíčním vystavení na 
atmosférické korozní stanici  v Kopistech u Mostu ( při hodnocení stavu vzorků po 11 
měsíční   expozici nebyly zjištěny viditelné změny).  

Poř.číslo 

Průměrná 
tloušťka 
nátěru, 
(µm) 

Puchýře na 
ploše 

vzorků; 
Koroze na 

ploše 
vzorků 

 Puchýře u 
řezu, 

vzdálenost 
(mm) 

Koroze 
v řezu, 
(mm) 

Přilnavost 
ČSN ISO 

2409 
(stupeň) 

Přilnavost 
odtrhem 
ČSN EN 
ISO 4624 

(MPa) 

9 222 0; 10 - - - - 
16      205 0; 10 - - - -. 

18-Ř 215 0; 10 P, 2-3mm 0,5 mm - - 
20 208        0; 10 - - - - 

     23 192        0; 10 - - - - 
25 219 0; 10 - - - - 

Průměr 210 Rozsah tloušťek vzorků 192 μm – 219  μm   
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Výsledky zkoušky nátěrového systému 6 (epoxid R + Epoxid R + Polyuretan R )  
a nátěrového systému č. 7 ( Epoxid R + Epoxid R) dle I.Cyklické  zkoušky 
(tabulka 12) a na atmosférické korozní stanici (tabulka 13)   
 
Tabulka 12 Výsledky 1. cyklické zkoušky nátěrového systému 6 a nátěrového   
                     systému č. 7. 

Puchýřky a jiné poškození nátěrů po cyklech 
(1-5) 

 
Tloušťky 
nátěrů, 
 (µm) Po 

1.cyklu 
Po 
2. cyklu 

Po 
4. cyklu 

Po 
5.cyklu 

Po 
6.cyklu 

Puchýře 
u řezu- 
vzdáleno
st (mm); 
Velikost 
puchýřů 

Přilnavost
     po 
6.cyklu, 
 (MPa) 

Nátěrový systém č. 6 
299 -Ř 0 0 0 0 0 0 - 

305 0 0 0 0 0 - 5,6 
Nátěrový systém č. 7 

216-Ř 0 0 0 0 0 1,0; S2 - 
235 0 0 0 0 0 - 6,7 

 
 
 
Tabulka 13. Stav vzorků nátěrového systému 6 a 7 po 18 měsíčním vystavení na 
atmosférické korozní stanici  v Kopistech u Mostu ( při hodnocení stavu vzorků po 11 
měsíční   expozici nebyly zjištěny viditelné změny). Po 18 měsíční a tříleté expozici 
nedošlo u vzorků nátěrových systémů 6 a 7 ke vzniku v ploše puchýřků a koroze. 

Nátěrový systém, číslo Počet vzorků bez řezu 

Počet vzorků s řezem; 
Koroze v řezu, 

(mm) 
 

Hodnocení vzorků po 18 měsíční expozici 
6 8 2; (0,5; 0,5) 
7 8 2; (0,5; 0,5) 

Hodnocení vzorků po 3 letech 
6 8 2; (0,5; 0,5) 
7 8 2; (do 1; do1) 

Poznámka: U jednoho vzorku s řezem (nátěrový systém č.7) vznikly po tříleté expozici 
puchýřky u řezu do vzdálenosti 1 – 2 mm 
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Vzorky nátěrových systémů č. 1 - 5 vystavené účinkům II. cyklické zkoušky 
nevykázaly po pěti cyklech vznik puchýřků ani významné korozní napadení.  
Vzorky nátěrových systémů č. 6 a 7 nebyly podrobeny II. Cyklické zkoušce. Byly 
zkoušeny dle ČSN EN ISO 7253 v solné mlze po dobu 1440 hodin. Výsledky jsou 
uvedeny v tabulce 14. 
 
Tabulka 14. Výsledky zkoušky nátěrového systému č. 6 a č. 7 v solné mlze. 

Doba zkoušky, hod
Tloušťka nátěru 

s řezem, 
(µm) 

Koroze v řezu, 
(mm) 

Tloušťka nátěru, 
(µm); 

Přilnavost, 
(MPa) 

Nátěrový systém č. 6 
480  306 0,5 – 1x) - 
720 306 1 – 2x) 294; 9,6 
1000 306 1 –2x) 287; 7,8 
1440 306 2 – 3y) 302; 6,9 
Nátěrový systém č. 7 
480 194 0,5 - 1 - 
720 194 0,5 – 1 244; 7,9 
1000 194 1 - 3 214; 8,2 
1440 194 2 - 4 221;  7,2 

 
Závěr 

Nátěrový systém 1 (Alkyd R + Alkyd V) vykázal při srovnatelných tloušťkách 

vznik puchýřků na atmosféře po 18 měsících  a pří cyklické zkoušce I po 3 až 5 

cyklech (tabulka 2 a tabulka 3). Hodnota koroze v řezu byla přibližně stejná  (cca 

0,5 mm). Při  cyklické zkoušce I se významně neprojevil rozdíl mezí předběžně 

stárnutými a nestárnutými vzorky. 

Dle uvedených hodnot lze počítat s tím , že maximálně 5 cyklů uvedené laboratorní 

zkoušky odpovídá přibližně 18 měsíčnímu vystavení nátěrového systému tohoto typu 

o tloušťce kolem 90 µm atmosférickým vlivům. 

Nátěrový systém 2 (Alkyd R + Alkyd V)  vykázal na atmosféře vznik 

puchýřků po 18 měsících a při laboratorní cyklické zkoušce I (při srovnatelných 

tloušťkách kolem 90 µm) po 2 až 3 cyklech (tabulka 4 a tabulka 5). Při vyšších 

tloušťkách (116 µm a 123 µm) také došlo ke vzniku puchýřků po 2 až 3 cyklech. 

Koroze v řezu v atmosférických podmínkách vykazovala 0,5 mm. Pří cyklické 

zkoušce I  vykazovala koroze v řezu po 5 cyklech u vzorků o tloušťce vyšší než 100 

µm hodnotu 0,33 mm a u vzorků  o konkrétní tloušťce 86 µm hodnotu 1,0 a 1,33 mm. 
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Dle uvedených hodnot lze počítat s tím , že maximálně 3 cykly uvedené laboratorní 

zkoušky odpovídají přibližně 18 měsíčnímu vystavení nátěrového systému tohoto 

typu o tloušťce   90 µm - 100 µm atmosférickým vlivům. Při l cyklické zkoušce I se 

neprojevil rozdíl mezi předběžně stárnutými a nestárnutými vzorky. 

Nátěrový systém 3 (Alkyd R + Akrylát V)   Předem stárnuté vzorky  (109 

µm, 120 µm a 129 µm) nevykázaly při cyklické zkoušce I   vznik puchýřků ani po 5. 

cyklu.  

Nestárnuté vzorky o tloušťce 114 µm a 123 µm nevykázaly po 5. cyklu vznik 

puchýřků a vzorek o tloušťce nátěru 116 µm vykázal vznik puchýřků po 3. cyklu.  

Ze šesti vzorků ( třech vzorků stárnutých a třech vzorků nestárnutých) podrobených 

cyklické zkoušce I   pět vzorků nevykázalo po 5. cyklu vznik puchýřků. (tabulka 6 a 

tabulka 7). Ze šesti vzorků vystavených vlivům atmosféry 5 vykázalo 5 vznik 

ojedinělých puchýřků (rozsah tloušťek 100 µm až 106 µm) a jeden vzorek o tloušťce 

nátěru 108 µm nevykázal vznik puchýřků. Srovnání výsledků laboratorních zkoušek 

ve vztahu k chování vzorků vystavených atmosférickým vlivům bude lze uskutečnit 

po dalším jejich zhodnocení.  

Nátěrový systém 4 (Alkyd V + Akrylát V) Vzorky předem stárnuté o tloušťce 

100 µm a 125 µm vykázaly Při cyklické zkoušce i vznik puchýřků po 5. cyklu a vzorek 

s řezem o tloušťce  111 µm nevykázal vznik puchýřků ani po 5. cyklu. 

Ze třech předem nestárnutých vzorků  vykázal vzorek o tloušťce nátěru 105 µm vznik 

puchýřků po 5. cyklu, vzorek o tloušťce nátěru 116 µm po 2. cyklu a vzorek o tloušťce 

nátěru 104 µm po 3 cyklu. 

U tohoto  nátěrového systému z vodou ředitelných nátěrových hmot se projevil určitý 

vliv předběžného stárnutí (tabulka 8).   

Všechny vzorky vystavené na atmosférické korozní stanici u nichž tloušťky  nátěrů se 

pohybovaly v rozmezí 89,3 µm až 99,4 µm měly po 18 měsících puchýřky (tabulka 
9). 

Ze získaných výsledků, zejména chování při cyklické zkoušce I předem nestárnutých 

vzorků lze vyjádřit, že výsledky po 2. až 5. cyklu (skupiny  minimálně třech vzorků) 

odpovídají z hlediska vzniku puchýřků 18 měsíční atmosférické expozici. 
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Nátěrový systém 5 (Alkyd R + Akrylát V). Jedná se o nátěrový systém o 

vysokých tloušťkách.  Předem stárnuté a nestárnuté vzorky vykázaly při cyklické 

zkoušce I   vznik puchýřků po 2. cyklu (rozsah tloušťek nátěrů 228 µm až 265 µm) a 

jeden vzorek o tloušťce 319 µm po 3. cyklu (tabulka 10). 

Vzorky vystavené atmosférickým vlivům  v rozmezí tloušťek 192 µm až 222 µm 

(tabulka 11). 

Nátěrové systémy č. 6 a č. 7 na bázi rozpouštědlových 
vysokosušinových nátěrových hmot nevykázaly při  cyklické zkoušce I a v solné 

mlze ani při dlouhé době výrazné korozní nebo jiné  poškození. Stanovení  koroze 

v řezu a změny přilnavosti mohou poskytnout určitou orientaci pro predikci chování 

nátěrů v přírodních podmínkách. 

Laboratorní zkoušky využívající I. cyklickou zkoušku poskytují u některých 

zkoušených  nátěrových systémů z vodou ředitelných materiálů o tloušťce kolem 100 

µm až cca 130 µm podklady pro predikci jejich chování v přírodních podmínkách. 

Jedná se ovšem pouze o vznik puchýřků. Pro komplexní hodnocení nátěrů po 

zkouškách je jistě žádoucí sledovat podkorodování v řezu, změnu přilnavosti a další 

parametry. Nátěrové systémy na bázi vodou ředitelných a rozpouštědlových 

nátěrových hmot o tloušťkách vyšších než 200 µm, které mají zajistit ocelovému 

povrchu dlouhodobou ochranu v přírodních podmínkách, vyžadují další detailní 

zkoumaní změn vlastností rozhodujících parametrů, které poukazují na odolnost 

nátěrů v přírodních podmínkách. Jedním z parametrů, kromě koroze v řezu a 

podkorodování v okolí řezu může být změna tloušťky nátěru, drsnost a nedestruktivní 

sledování chování kovového podkladu pod nátěrem. 
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Summary 

A new separation technique called asymmetrical flow field-flow 
fractionation (A4F) is presented. Its combination with multiangle light 
scattering (MALS) detector becomes very powerful method for 
characterization of polymeric materials. In this research, water based 
acrylic resin was analyzed. Molar mass, root mean square radius and 
information about branching were determined. 
Keywords: Asymmetrical flow field-flow fractionation, Molar mass, Root 
mean square radius, Branching information, Water based acrylic resin. 

 
 

Introduction 
Recently water based resins are used for producing organic coatings instead 

of organic solvent based resins because of the environment protection. Absolute 

characterization such as molar mass determination of the macromolecules in the 

water based system is very problematic if e.g. SEC-MALS separation technique is 

used. Mostly conventional SEC with polystyrene calibration is used [1], but false 

drops are obtained. 

However, today commercially available asymmetrical flow field-flow 

fractionation (A4F) instruments bring new possibilities for the characterization of 

various polymers, proteins and particles with several advantages over traditionally 

employed SEC. The goal of this text is to introduce the A4F method for water based 

acrylic resin characterization. 
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Principle of A4F 
Asymmetrical flow field-flow fractionation (A4F) is a versatile technique to 

characterize a wide-size range of macromolecules [2, 3]. The separation takes place 

in an empty channel. The channel consists of impermeable upper plate, permeable 

bottom plate, ultrafiltration membrane and spacer. A longitudinal flow inside the 

channel is called channel flow. The perpendicular flow is called cross-flow. The 

channel flow has a parabolic profile, hence the layers of liquid closing to the walls 

have decreasing velocity. When a sample is injected and the cross-flow field applied, 

the molecules of sample are pushed towards the accumulation wall of the channel. 

Diffusion associated with Brownian motion, creates a counteracting motion. Smaller 

particles, which have higher diffusion coefficient, tend to reach an equilibrium position 

higher up in the channel, where the channel flow is faster. Thus, the velocity gradient 

flowing inside the channel separates different sizes of particles. More extensive 

theoretical background is described elsewhere [4, 5]. 

Experimental 

Reagents 
The water based acrylic resin sample was methylmethacrylate – butylacrylate 

copolymer (composition in Tab. 1) emulsified in water from SYNPO a.s. (Czech 

Republic) containing 50.65% of solids. The sample was dissolved in tetrahydrofuran 

(THF) at a concentration of 2.5 mg/ml and filtered with 5 µm filter. 100 µl of the 

sample solution was injected. The THF was used as a mobile phase. The dn/dc 

value was 0.077. 

Tab. 1  Composition of methylmethacrylate – butylacrylate copolymer. 

Monomer % 
Methylmethacrylate 63 
Butylacrylate 36 
Acrylic acid 1 

A4F-MALS 
The A4F instrument was the organic version of the Eclipse2 separation system 

from Wyatt Technology Corporation (WTC). The channel space had a tip-to-tip length 

of 26.5 cm, a thickness of 350 µm, and an initial breadth of 2.2 cm with a final 

breadth of 0.6 cm in a trapezoidal shape. Both ends of the channel space were cut in 
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a triangular shape. Regenerated cellulose with Mw cut-off of 5kD was placed on the 

accumulation wall of the channel. Temperature of the channel was 60 °C. 

Sample solutions were injected by WatersTM 717plus autosampler (Waters, 

Milford, Massachusetts, USA) at 20 µl/min flow rate. The mobile phase was delivered 

into the system by Agilent 1100 series isocratic pump and degassed with helium. All 

experiments were passed with a channel flow of 1 ml/min and gradient cross-flow of 

3 to 0.15 ml/min (decreasing in 10 minutes). The focusing and relaxation flow was 

typically 3 ml/min. For cross-flow programming Eclipse software from WTC was used. 

Eluted components were monitored by DAWN EOS multi-angle light scattering 

detector from WTC and by WatersTM 2410 differential refractometer. Data collection 

and calculation of MwD from light scattering signals were processed by the ASTRA V 

software, from WTC. 

Results and discussion 
The number average molar mass (Mn), the weight average molar mass (Mw), 

root mean square radius (Rz) and the polydispersity index were obtained and their 

values are shown in Tab. 2. Results show, that water based acrylic resin is highly 

polydisperse material. 

 
Tab. 2  Results after A4F-MALS separation and analysis of water based acrylic resin. 
Number average molar mass (Mn) 174 700 g/mol 
Weight average molar mass (Mw) 2 046 000 g/mol 
Root mean square radius (Rz) 144.7 nm 
Polydispersity (Mw/Mn) 11.706  

Fig. 1 shows molar mass and rms radius vs. elution volume fractograms. The 

macromolecules were separated according to their size. The molar mass distribution 

of the sample starts at 24 000 g/mol and increases up to 2.7×108 g/mol. It means that 

the sample contains ultra high molar mass fractions.  



 

Fig. 1 Molar mass (left) and RMS radius (right) versus elution volume A4F 
fractograms of water based acrylic resin. Molar mass (●) and RMS radius (●), 90° LS 
signal () and RI signal (···) are depicted. 

 

The root mean square radius distribution starts at about 10 nm and increases 

up to 295 nm. The noisy values below 10 nm are because of weak signal of light 

scattering detector. 
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Fig. 2  The conformation plot (left) and cumulative weight distribution curve (right) of 
the water based acrylic resin. 

 

Results from the light scattering detector give us also the information about 

branching of the macromolecules. This information results from the conformation plot 

(Fig. 2 left), which is relation between rms radius and molar mass. This relation is up 

to approximately 8×106 molar mass linear and then the relation swings away. It 

means, that with increasing of molar mass, the root mean square radius does not 

increase significantly. Explanation of this fact is branching of the macromolecules. 

Fig. 2 (right) also depicts the cumulative weight distribution curve of the water based 

acrylic resin. 

Conclusion 
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This study demonstrated the applicability of the asymmetrical flow field-flow 

fractionation in organic solvent and on-line light scattering detection for the absolute 

characterization of water based acrylic resin, used for organic coatings production. 

After the A4F analysis, the molar mass, root mean square radius and information 
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about branching were obtained. Achieved results give us the true information about 

ultra high molar mass fractions and about branching of the macromolecules.  

The main advantage of this technique is ability to separate ultra high molar 

mass fractions of the sample. This kind of separation has never been achieved with 

SEC. On the other side, A4F is not still routine technique as SEC and probably is 

never going to be. The main disadvantage of A4F is inability to separate too low 

molar mass fractions of the macromolecules according to used ultrafiltration 

membrane. Too small macromolecules may come through the membrane. Hence the 

molar mass values can be distorted. But it is not the case of analyzed water based 

acrylic resin. The A4F method is perfect one for the characterization of other kinds of 

water based resins. 
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Summary 
The paper describes purposes and reasons why the company Lankwitzer 
ČR has made decision to build new development laboratory in Prostějov. 
There is description of services, equipment and objectives that should be 
performed in the new laboratory. 

 
 

Úvod 

Společnost Lankwitzer ČR, Spol. s.r.o., v tomto roce udělala další krok ve 

směru k zákazníkovi tím, že buduje vývojovou laboratoř NH (nátěrová hmota). 

Posiluje tak svou snahu maximálně vyhovět přáním zákazníků. Věříme, že 

společnost Lankwitzer ČR, Spol. s.r.o., bude na českém trhu, a na trzích střední a 

východní Evropy, schopna daleko rychleji reagovat na požadavky, týkajících se 

nejrůznějších variant standardních produktů a také na nové výzvy, které trh s NH 

přináší. 

Globální změny klimatu 

Žijeme v období dramatického vývoje technologií, růstu spotřeby zboží všeho 

druhu (pevně věřím, že necitlivé zásahy nazývané reformou, tento trend neohrozí), 

v období počátečních projevů klimatických změn. Proč to zmiňuji? Jak to souvisí 

s vývojem NH? Nepřímo. Pouze nepřímo. Chtěl bych totiž v této souvislosti ocenit 

snahu EU přispět k budování vývojových center a snahu podporovat nové 

technologie. Zdokonalování technologií je totiž jedinou efektivní cestou, jak překonat  

problémy spojené se změnami klimatu. Je nutné vyvinout nové a levnější 

technologie, ovšem při zachování, lépe však zvýšení, užitné hodnoty výrobků. 

Obávám se sice, že je to nedostatečné a že bude potřeba daleko větších 

prostředků a investic, máme-li obstát před výzvami, které před nás postaví 
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budoucnost. Přestože se lze setkat i s názory, že globální změny klimatu se 

odehrávají pouze v hlavách ekologických aktivistů a z jejich hysterie těžících politiků, 

změny může pozorovat každý z nás již dnes. Píše je voda například na domy poblíž 

řek, kde se nám objeví jako čára, kterou zanechala hladina 1000cileté vody, teď již 

co 5 let.  

 Myslím, že ekologicky zodpovědné chování by mělo být prioritou každé 

podnikající společnosti a obzvláště to platí o chemickém průmyslu. 

Společnost Lankwitzer ČR, Spol. s.r.o., buduje vývojovou laboratoř jako 

servisní jednotku našim zákazníkům, ale neméně důležitým úkolem bude vývoj 

nových NH ve spolupráci s vývojovými týmy v Německu. Chceme tak přispět ke 

snaze inovovat NH s důrazem na ekologické aspekty, které jsou spojeny s použitím 

NH v průmyslu. 

Vybavení laboratoře 

Laboratoř disponuje běžným přístrojovým vybavením pro hodnocení 

fyzikálních vlastností NH (jako adheze, tvrdost, flexibilita, barevnost NH, pH, 

vodivost), hodnocení vlastností podkladu (profil, struktura a drsnost), pro hodnocení 

korozních odolností (solná a kondenzační komora), pro simulaci povětrnostních 

podmínek a degradace NH vlivem UV (QUV test). Dále disponujeme aplikačním 

zařízením pro vysokotlaké i nízkotlaké stříkání, a mimo jiné také mikroskopem se 

zvětšením 200x, který je schopen pořizovat snímky a odhalovat různé defekty, ať už 

v NH nebo na povrchu lakovaného substrátu.  

Je zde k dispozici především velmi pokročilé vybavení pro hodnocení 

barevnosti a formulaci odstínů. Toto zařízení bude sloužit k hodnocení našich NH 

stejně jako pro srovnávací zkoušky pro naše zákazníky, pro ověřování požadavků, 

plynoucích z předpisů a norem pro povrchové úpravy. 

Úkoly a cíle budované laboratoře 

Vývojové úkoly se budou především týkat NH vodou ředitelných. Vodou 

ředitelné NH nacházejí stále větší uplatnění v průmyslu a v našem portfolio je celá 

řada NH, které pokrývají téměř veškeré požadavky, kladené na NH, ať už z hlediska 

korozní ochrany nebo z hlediska estetického. Firma Lankwitzer investuje do vývoje 

ekologických NH a klade maximální důraz právě na problematiku životního prostředí. 



Cítíme v tomto směru velkou odpovědnost, jde přece o budoucnost nás všech. Je 

třeba hledat nová řešení a nové cesty a to je právě směr, kterým se firma Lankwitzer 

vždy ubírala a nová laboratoř zaměřená na vývoj NH je toho důkazem. 

Pevně věřím, že zástupci firem, které se zabývají přímo povrchovou 
úpravou, nebudou váhat a v případě potřeby odzkoušení NH, jejich vlastností, 
aplikovatelnosti, odolností apod., nás budou kontaktovat. Laboratoř je schopna 
navrhovat vhodné a především ekonomické technologické postupy a aplikace. 
Přímo „na míru“ našim zákazníkům navrhneme maximálně hospodárné a 
zároveň prvotřídní povrchové úpravy nejrůznějších materiálů. Jsme si jisti, že 
Vám laboratoř bude schopna nabídnout odpovídající servis a poradenství. 
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SUŠENÍ A VYTVRZOVÁNÍ VODOU ŘEDITELNÝCH NÁTĚROVÝCH HMOT 
MIKROVLNAMI 

  
DRYING AND HARDENING OF WATERBORNE LACQUERS WITH 

ELECTROMAGNETIC POWER OF MICROWAVE ZONE 
 
Zdeněk Muzikář  
Ústav nábytku, designu a bydlení, MZLU Brno, Česká republika 

 
Summary 

The paper deals with the problems of the influence of the electromagnetic 
power of microwave zone to the acceleration of the process of drying and 
hardening of waterborne lacquers.  
Key words: electromagnetic power of microwave zone, microwaves, 
waterborne lacquers, possibility of stacking, drying, hardening, quality of the 
surface 

 
  

Úvod  

 Pod pojmem povrchová úprava se rozumí 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 výrobku konkrétního 

typu. Proto je třeba posuzovat kvalitu povrchové úpravy z více hledisek. Vyhodnocuje 

se např. vnější vzhled, mechanické a fyzikálně-chemické vlastnosti povrchové úpravy 

a odolnost vůči působení vnějších činitelů. Vedle kvality povrchové úpravy vystupují 

stále více do popředí i ekologická hlediska. Tato ekologická hlediska se týkají i 

nábytkářského průmyslu jako jednoho z průmyslových odvětví a to především při 

provádění povrchových úprav nábytku. 

Organická ředidla a rozpouštědla, která jsou používána při formulaci 

rozpouštědlových nátěrových hmot pro výrobky ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva, 

se řadí mimo jiné mezi látky podporující vytváření skleníkového efektu. Proto je 

snahou nahradit tyto látky jinými, které jsou k životnímu prostředí šetrnější. 

Jednou z možných variant je používání vodou ředitelných nátěrových hmot, 

které obsahují jako hlavní rozpouštědlo vodu a pouze malé množství pomocných 
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organických látek. Uvedené nátěrové hmoty jsou aplikovatelné většinou známých 

metod jejich nanášení a další jejich vývoj pokračuje intenzivně dopředu. V současné 

době jsou na trhu systémy vodou ředitelných nátěrových hmot, které splňují vysoké 

kvalitativní požadavky a některé typy dosahují dokonce hodnot polyuretanových laků. 

Technologickou nevýhodou vodou ředitelných nátěrových hmot je poměrně 

dlouhá doba zasychání ve srovnání s nátěrovými hmotami obsahujícími organická 

rozpouštědla a ředidla. Tato skutečnost může být důvodem, proč firmy raději sáhnou 

po méně ekologickém způsobu povrchové úpravy, např. při nutnosti mechanizovat 

proces povrchové úpravy formou instalace linky povrchové úpravy. 

Existují ovšem už systémy urychleného sušení a vytvrzování vodou 

ředitelných nátěrových hmot, které mohou tento problém odstranit. Jedná se např. o 

urychlení sušení a vytvrzování uvedených materiálů pomocí ohřátého vzduchu, 

infračerveným zářením a ultrafialovým zářením. Posledně jmenovaný způsob má 

však svá určitá specifika. 

V poslední době je věnována zvýšená pozornost urychlení sušení a 

vytvrzování vodou ředitelných nátěrových hmot pomocí elektromagnetické energie 

mikrovlnného pásma. Jeho využití a zavedení umožňuje mimo jiné i intenzifikaci 

procesu provádění povrchové úpravy nábytku zaváděním kontinuálních linek 

povrchové úpravy s tímto způsobem sušení a vytvrzování.  

  

Elektromagnetické energie mikrovlnného pásma. 

Mikrovlnný ohřev v současné době podléhá expanzivnímu rozvoji v různých 

oblastech lidské činnosti. Dnes je použití mikrovlnné techniky záležitostí mnoha 

disciplín zahrnujících potravinářský průmysl, chemický a farmaceutický, textilní 

průmysl apod. V neposlední řadě se tento rozvojový trend objevuje i v průmyslu 

dřevozpracujícím. Spektrum průmyslových aplikací je bezesporu široké, nicméně 

uplatnění mikrovlnného ohřevu se nevztahuje pouze na průmyslovou výrobu, ale 

také na zdravotnictví či vědu. Využití elektromagnetické energie mikrovlnného pásma 

je tedy poměrně různorodé.  

Nejčastější použití mikrovln je pozorovatelné v přenosu dat, v telekomunikaci, 

v radarové technice, v ohřevu a zpracování potravin a také v sušení různých 

materiálů jako je dřevo, keramika, papír, farmaceutika, nátěrové hmoty atd. 
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Funkce mikrovln  

Mikrovlny jsou vysokofrekvenční elektromagnetické vlny v oblastí frekvencí 

cca. 300 MHz – 300 GHz.  

Sušení a vytvrzování pomocí vysokofrekvenčních vln se dle použité frekvence 

dělí na: 

1. vysokofrekvenční sušení a vytvrzování  -oblast frekvencí 0,3-300 MHz 

2. mikrovlnné sušení a vytvrzování   -oblast frekvencí 300 MHz-25 GHz 

Nejpoužívanější frekvence v  oblasti sušení a vytvrzování nátěrových hmot 

mikrovlnami je 2,45 GHz, což odpovídá vlnové délce 0,12 m. Tvoří se v 

magnetickém poli trubice, která se nazývá magnetron. 

Mikrovlnný ohřev patří do oblasti dielektrického ohřevu. Tím se rozumí vznik 

tepla v elektricky nevodivých nebo slabě vodivých látek působením měnícího se 

vysokofrekvenčního elektrického pole.   

Pomocí mikrovln mohou být sušeny a vytvrzovány takové nátěrové hmoty, 

které jsou schopny přeměnit energii mikrovlnného pásma v teplo. Z tohoto pohledu 

jsou nejvhodnější vodou ředitelné nátěrové hmoty, kde jako hlavní rozpouštědlo a 

ředidlo vystupuje voda.   

Molekula vody má charakteristický tvar daný atomem kyslíku a dvěma atomy 

vodíku, které dohromady svírají úhel přibližně 105°. Toto uspořádání způsobuje, že 

molekula vody vytváří takzvaný dipól. Kladné náboje jader a záporné náboje 

elektronových obalů nejsou v molekulách vody rozmístěny zcela symetricky, což 

znamená, že molekula se navenek jeví na jedné straně nabitá více kladně, na druhé 

záporně (viz obr.1).  

 

Obr. 1  Struktura molekuly vody. 

Za normálního stavu jsou polární molekuly neuspořádané. Působením 

střídavého pole provádí dipóly molekul ve shodě s taktem vysokofrekvenčního pole 
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rotační oscilaci, kde dochází k orientaci molekul kladnou částí k zápornému pólu a 

zápornou částí ke kladnému pólu. Rychle se měnící polarita vnějšího pole nutí 

molekuly okamžitě se přizpůsobit těmto změnám, což znamená pokaždé změnit 

orientaci, jejímž následkem dochází k vibraci až rotaci ve směru pole. V okamžiku, 

kdy se tak stane, polarita se opět změní. Výsledkem je vynucený pohyb, vedoucí ke 

vzájemnému tření molekul, díky kterému se mikrovlnná energie přemění v energii 

tepelnou.  

Mimo dipóly molekul jsou střídavým elektrickým polem ovlivňovány i volně 

pohyblivé ionty. Pohybují se shodně s taktem vysoké frekvence sem a tam a sráží se 

přitom s jinými částečkami. Také přitom se absorbuje vysokofrekvenční energie a 

mění se v tepelnou energii. Vlastní mikrovlna je studená. 

Vzhledem k podstatně vyšší frekvenci a ke změně rozložení 

elektromagnetických vln s frekvencí vyžaduje mikrovlnná technika proti 

vysokofrekvenční technice speciální stavební elementy pro výrobu a přenos energie. 

Rozhodující mírou pro tepelný výkon jsou vedle elektrické síly mikrovlnného pole a 

frekvence obzvláště hodnoty ztrát ohřívaného předmětu. Čím vyšší je hodnota ztrát 

látek, tím lépe lze ohřívat v mikrovlnném poli. Voda a všechny látky obsahující vodu 

mají vysokou hodnotu ztrát a absorbují proto vysokofrekvenční a mikrovlnnou energii 

velmi dobře.  

Magnetron 

 Magnetron je generátor mikrovlnného záření, konstruovaný s důrazem na 

výkon a účinnost. Hlavní části magnetronu tvoří: 

• Silný prstencový permanentní magnet. 

• Vakuová trubice s elektrodou (katoda). 

• Keramická zátka, oddělující vlnovod a vakuum. 

• Anodový blok (anoda). 

• Vlnovod. 

• Chlazení (vzduchem/kapalinou). 

• Kondenzátor. 
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Obr.2 Magnetron. 

Sušení a vytvrzování vodou ředitelných nátěrových hmot elektromagnetickou 
energií mikrovlnného pásma 

Jak již bylo konstatováno, je u vodou ředitelných nátěrových hmot použité 

rozpouštědlo a ředidlo tvořeno především vodou. Silně polární molekuly vody ve 

střídavém elektromagnetickém poli kmitají, vzájemně do sebe naráží a třením se 

zahřívají, v důsledku čehož dochází k odpařování vody a ke tvorbě nátěrového filmu. 

Čím vyšší je frekvence elektromagnetického pole, tím rychleji molekuly kmitají a jejich 

ohřev je intenzivnější. 

Hlavní rozdíl mezi mikrovlnným a např. teplovzdušným ohřevem spočívá v 

tom, že elektromagnetické záření proniká vysokou rychlostí a s rovnoměrnou 

intenzitou do materiálu a rozkmitává molekuly vody v celém jeho objemu. K ohřevu 

tak dochází rovnoměrně v celé vrstvě nanesené nátěrové hmoty, čímž např. nehrozí 

přesušení povrchové vrstvičky laku a vytvoření škraloupu či popraskání filmu apod. 

Naopak, povrch je zvlhčován vodou, odpařující se rovnoměrně z celé vrstvy. Kladnou 

stránkou mikrovlnného sušení nátěrových hmot je pak i to, že v sušicím tunelu probíhá 

ohřev a odpařování vody bez intenzivního proudění vzduchu, což usnadňuje sušení 

laků s vysokým leskem (nedochází k víření prachových částic apod.), a dále to, že 

dochází jen k malému ohřevu okolního vzduchu a povrchově upravených dílců, neboť 

většinu energie pohltí voda obsažená v laku. 

Přesto je třeba mít na zřeteli, že substrát ze dřeva nebo z materiálů na bázi 

dřeva obsahuje rovněž vodu, která může působením energie mikrovlnného pásma 
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putovat do vrstvy nátěrové hmoty a způsobit tím defekty ve kvalitě povrchové úpravy 

ve formě např. tvorby bublinek a puchýřů nebo ve formě zhrubnutí povrchu. 

Ověřované nátěrové hmoty 

 Pro ověřování možnosti urychleného sušení a vytvrzování vodou ředitelných 

nátěrových hmot byly vytipovány  následující druhy těchto materiálů pro provádění 

povrchové úpravy: 

• vodou ředitelná samosíťující nátěrová hmota - lak AQUALESK V 1419. Lak je 

směsí speciálních aditiv a koalescentů v akrylátové koloidní disperzi a je určen 

k transparentním lesklým nátěrům dřeva v interiérech.  

• vodou ředitelná jednosložková nátěrová hmota - akryluretanový lesklý lak PROFI 
PARKET LESK V 1510. Je směsí aditiv a koalescentů ve vodné disperzi 

akrylátového a polyuretanového polymeru. Lak je určen k dokončování všech 

dřevěných ploch v interiéru včetně nábytkových a podlahových.  

• vodou ředitelná dvousložková nátěrová hmota - lak epoxidový dvousložkový 

EPOX AQUA V 1301. Je směsí speciálních aditiv a koalescentů ve vodné 

disperzi epoxidové pryskyřice. Lak je určen k transparentním nátěrům 

parketových a jiných dřevěných podlahových ploch v interiéru, zvláště 

v tělocvičnách. K tužení tohoto laku se používá tužidlo V 7002, což je vodný 

roztok aduktu epoxidové pryskyřice se směsí aminů. Mísí se v hmotnostním 

poměru 10 dílů laku : 3 dílům tužidla. Natuženou směs lze ředit vodou na 

požadovanou aplikační konzistenci. 

Určení režimu sušení a vytvrzování vytipovaných vodou ředitelných 
nátěrových hmot 

 Pro vytvoření vyhovující povrchové úpravy nábytkových dílců byla pro její 

tvorbu zvolena kombinace různých způsobů sušení a vytvrzování ověřovaných 

nátěrových hmot s tím, že sušení a vytvrzování pomocí energie mikrovlnného pásma 

tvořilo nejintenzivnější zónu tohoto procesu. Celý proces byl potom tvořen 

předehřevem dílců, odpařováním za zvýšené teploty, vlastním intenzivním 

mikrovlnným sušením a vytvrzováním a následně chlazením. 

 Cílem urychleného sušení a vytvrzování je maximální urychlení této 

technologické operace a umožnit tím intenzifikaci výroby.  
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Nejvhodnější režim byl stanoven experimentálně tak, aby konečný stav 

vyhovoval co nejvíce možnosti povrchově upravené nábytkové dílce bezproblémově 

stohovat bez nebezpečí slepení jednotlivých dílců uložených do hráně. 

 Průběh sušení a vytvrzování jednotlivých materiálů byl hodnocen dle metodiky 

ČSN 673052. 

Nejvhodnější sušící režim pro sušení a vytvrzování vytipovaných vodou 
ředitelných nátěrových hmot 

Vzhledem k tomu, že přechod z kapalného do pevného stavu má u každé 

ověřované nátěrové hmoty různý časový a teplotní průběh, nelze vytvořit univerzální 

režim sušení a vytvrzování pro všechny druhy nátěrových hmot. Pro jednotlivé 

nátěrové hmoty  musí být parametry sušení a vytvrzování určeny experimentálně a 

nelze je přenášet z jedné nátěrové hmoty na druhou. Experimentálně zjištěné 

hodnoty se staly potom součástí navrhovaného technologického postupu provádění 

příslušné povrchové úpravy.  

Správně nastavené parametry vytvrzování a sušení zabezpečí vytvoření 

nátěrového filmu bez vzhledových defektů. V případě příliš intenzivního sušení 

mohou vznikat defekty ve formě puchýřů. 

 

 
Obr.3 Povrchová úprava bez defektů.  
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Obr.4 Defektní povrchová úprava. 

 
Návrh technologického postupu povrchové úpravy vodou ředitelným lakem 
V 1301 EPOX AQUA 

1. Broušení podkladu brusným papírem  

2. Očištění povrchu od nečistot 

3. Předehřev dílce na teplotu povrchu 35°C  

4. Nános základní nátěrové hmoty pomocí nanášecího pravítka, velikost nánosu 

100 µm 

5. Odpařování 2 min./45°C 

6. Sušení v MW zařízení (doba sušení 45 s při výkonové hustotě 15,3 mW/cm3 + 

15 s při výkonové hustotě 24,4 mW/cm3, teplota dílce cca 60°C) 

7. Dosoušení 2 hod./ 25°C  

8. Přebroušení nátěrového filmu brusným papírem č. 240 

9. Očištění povrchu od nečistot 

10. Předehřev dílce na teplotu povrchu 35°C  

11. Nános vrchní nátěrové hmoty pomocí nanášecího pravítka, velikost nánosu 

100 µm 

12. Odpařování 2 min./45°C  

13. Sušení v MW zařízení (doba sušení 45 s při výkonové hustotě 15,3 mW/cm3 + 

15 s při výkonové hustotě 24,4 mW/cm3, teplota dílce cca 60°C) 
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14. Dosoušení 2 hod./ 25°C  

15. Stohování. 

 

Návrh technologického postupu povrchové úpravy vodou ředitelným lakem 
V 1510 PROFI PARKET LESK 

1. Broušení podkladu brusným papírem 

2. Očištění povrchu od nečistot 

3. Předehřev dílce na teplotu povrchu 35°C 

4. Nános základní nátěrové hmoty pomocí nanášecího pravítka, velikost nánosu 

100 µm 

5. Odpařování 2 min./45°C 

6. Sušení v MW zařízení (doba sušení 45 s při výkonové hustotě 15,3 mW/cm3 + 

15 s při výkonové hustotě 24,4 mW/cm3, teplota dílce cca 60°C) 

7. Chlazení 6 min. pomocí ventilátoru při teplotě 22°C  

8. Přebroušení nátěrového filmu brusným papírem č. 240 

9. Očištění povrchu od nečistot 

10. Předehřev dílce na povrchovou teplotu 35°C  

11. Nános vrchní nátěrové hmoty pomocí nanášecího pravítka, velikost nánosu 

100 µm  

12. Odpařování 2 min./45°C 

13. Sušení v MW zařízení (doba sušení 45 s při výkonové hustotě 15,3 mW/cm3 + 

15 s při výkonové hustotě 24,4 mW/cm3, teplota dílce cca 60°C) 

14. Chlazení 12 min. pomocí ventilátoru při teplotě 22°C  

15. Stohování 

 

Návrh technologického postupu povrchové úpravy vodou ředitelným lakem  
V 1419 AQUALESK 

1. Broušení podkladu brusným papírem 

2. Očištění povrchu od nečistot 

3. Předehřev dílce na povrchovou teplotu 35°C 

4. Nános základní nátěrové hmoty pomocí nanášecího pravítka, velikost nánosu 

100 µm 

5. Odpařování 2 min./45°C 
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6. Sušení v MW zařízení (doba sušení 45 s při výkonové hustotě 15,3 mW/cm3 + 

15 s při výkonové hustotě 24,4 mW/cm3, teplota dílce cca 60°C) 

7. Chlazení 6 min. pomocí ventilátoru (teplota dílce cca 29°C)  

8. Přebroušení nátěrového filmu brusným papírem č. 240 

9. Očištění povrchu od brusného prachu 

10. Předehřev dílce na povrchovou teplotu 35°C 

11. Nanesení vrchního nánosu NH pomocí nanášecího pravítka, velikost nánosu 

100 µm 

12. Odpařování 2 min./45°C 

13. Sušení v MW zařízení (doba sušení 45 s při výkonové hustotě 15,3 mW/cm3 + 

15 s při výkonové hustotě 24,4 mW/cm3, teplota dílce cca 60°C) 

14. Chlazení 6 min. pomocí ventilátoru při teplotě 22°C  

15. Stohování 

 

Porovnání rychlosti sušení a vytvrzování vodou ředitelných nátěrových hmot 
zvoleným sušícím režimem s rychlostí sušení za laboratorních podmínek 
 Pro zjištění míry urychlení sušení a vytvrzování vybraných druhů vodou 

ředitelných nátěrových hmot vlivem energie mikrovlnného pásma bylo provedeno 

také měření doby sušení a vytvrzování hodnocených nátěrových hmot do stupně 

zasychání 5 dle ČSN 67 30 52 za následujících laboratorních podmínek: 

• V 1301 EPOX AQUA   teplota 23°C , relativní vlhkost vzduchu 39% 

• V 1510 PROFI PARKET LESK teplota 24°C , relativní vlhkost vzduchu 33% 

• V 1419 AQUALESK   teplota 23°C , relativní vlhkost vzduchu 31% 

 

Naměřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1 vč. naměřených hodnot 

urychleného sušení a vytvrzování jednotlivými režimy sušení a vytvrzování s využitím 

energie mikrovlnného pásma. 
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Tab.1. Doby sušení a vytvrzování nátěrových hmot v MW zařízení a při laboratorních 
podmínkách. 
 Nátěrová 

hmota 
 Způsob sušení  Doba zasychání 

základní vrstvy laku
 Doba zasychání 
vrchní vrstvy laku 

 Sušení pomocí MW 
zařízení 

 123 min  123 min V 1301 
EPOX 
AQUA  Sušení za lab. 

podmínek 
 434 min  1 440 min 

 Sušení pomocí MW 
zařízení 

 9 min  15 min V 1510 
PROFI 

PARKET 
LESK 

 Sušení za lab. 
podmínek 

 53 min  70 min 

 Sušení pomocí MW 
zařízení 

 9 min  9 min V 1419 
AQUALESK 

 Sušení za lab. 
podmínek 

 34 min  40 min 

 

Informativní stanovení stohovatelnosti po sušení a vytvrzení zvoleným 
režimem 

Stohovatelnost stanovuje kvalitní a dostatečné vysušení a vytvrzení 

nanesených nátěrových hmot, které umožňuje uložení povrchově upravených dílců 

do hráně. Tento ukazatel je rozhodující pro použití v praxi. Stohovatelnost byla 

zkoušena jak po nanesení první vrstvy laku, tak i po nanesení druhé vrstvy laku. Byla 

ověřována u všech tří zástupců základních skupin vodou ředitelných nátěrových 

hmot. 

Vzorky překližky byly důkladně očištěny od prachu a nečistot a ověřovaná 

nátěrová hmota byla nanesena na vzorky pomocí nanášecího pravítka o velikosti 

štěrbiny 100 μm. Vzorek byl poté vysušen a vytvrzen zvoleným režimem.  

Po ochlazení na teplotu 30°C a níže byly vzorky zatíženy tlakem 200 g/cm2. 

Doba zatížení dílců byla přibližně 20 hodin. Po této době byla hodnocena 

stohovatelnost povrchově upravených dílců. Pro vyhodnocení bylo použito 

vyhodnocovací tabulky č.2 dle firmy BASF, Německo. 

Získané výsledky stanovení stohovatelnosti mají vyloženě informativní 

charakter. Rozhodující parametry lze získat až na reálném průmyslovém 

technologickém zařízení.  

 
 
 

  256



Tab. 2 Číselné kódy pro vyhodnocování stohovatelnosti. 

 
 
Tab.3  Vyhodnocení stohovatelnosti. 

* stupeň zaschnutí NH dle ČSN 673052 po ukončení operace sušení a vytvrzování  

 NH  vrstva  Stupeň 
zaschnutí *  Stupeň stohovatelnosti

V 1301 základní  5  0 

V 1301 vrchní  5      0 

V 1510 základní  5  0 

V 1510 vrchní  5  2 - 3 

V 1419 základní  5  0 

V 1419 vrchní  5  0 

Závěr 

Naměřené výsledky prokázaly, že pomocí energie mikrovlnného pásma lze 

podstatně urychlit proces sušení a vytvrzování vodou ředitelných nátěrových hmot. 

Dále bylo prokázáno, že nelze bezprostředně po nanesení nátěrové hmoty aplikovat 

ozařování mikrovlnami. Pro získání bezdefektní povrchové úpravy je nutno v každém 

případě vytvořit vhodný režim sušení a vytvrzování skládající se ze: 

• zóny předehřevu povrchu dílců 

• zóny odpařování teplým vzduchem 

• zóny vlastního sušení a vytvrzování energií mikrovlnného pásma 

• zóny chlazení 

 V případě použití vodou ředitelných nátěrových hmot vytvrzovaných UV 

zářením musí být do tohoto procesu včleněna i zóna UV vytvrzování. Parametry 

jednotlivých zón musí být určeny experimentálně, neboť je nelze univerzálně stanovit 
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pro vodou ředitelné nátěrové hmoty jako takové. Rozhodujícím parametrem bývá 

stanovení stohovatelnosti dílců. 

 Lze tedy konstatovat, že využití energie mikrovlnného pásma při provádění 

povrchové úpravy nábytkových dílců je reálné a může přispět k dalšímu rozvoji 

používání vodou ředitelných ve větších firmách vyrábějících nábytek s možností 

intenzifikace procesu povrchové úpravy.   
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VLIV PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGICKÝCH POD-
MÍNEK NA VLASTNOSTI POVRCHOVÉ ÚPRAVY MATERIÁLŮ NA BÁZI 

DŘEVA 
 

INFLUENCE OF SURFACE MATERIALS AND TECHNOLOGICAL CONDI-
TIONS ON THE PROPERTIES OF FINISHED WOOD BASED MATERIALS 

 
Daniela Tesařová, Zdeněk Jergl 

Ústav nábytku designu a bydlení LDF Mendlova zemědělská a lesnická univerzita 
v Brně, Česká republika 

 
Summary 

This contribution investigates the influence of air temperature and relative 
humidity during the drying, the curing and the storing on the VOCs emis-
sion and physical and mechanical properties of the furniture parts finished 
by waterborne lacquers. Emissions VOC emitted by tested samples were 
monitored under different conditions. The changing of temperature and air 
humidity improved their impact on emissions’ quantity. Quantitative differ-
ence of all emitted organic compound showed the measured values of 
TVOC. The influence of the air temperature and relative humidity increas-
ing during the storing and the drying of the tested samples coated by wa-
terborne lacquers was confirmed during the measurements of the physi-
cal-mechanical properties. 
Key words: TVOC emissions, ČSN 910102, polyurethanes solutions lac-
quers, waterborne 2-components lacquers, physical-mechanical properties 

 
 

Úvod 

Kvalitu, vzhled, fyzikálně-mechanické vlastnosti a ochranné funkce povrcho-

vých úprav dřevěných nábytkových dílců jsou určeny zejména vlastnostmi nanáše-

ných nátěrových hmot, vlastnostmi dokončovaného podkladového materiálu na bázi 

dřeva a použitým nanášecím zařízením. Mezi další činitele, které mohou ovlivnit 

vlastnosti nátěrového filmu povrchové úpravy, lze také zařadit technologické pod-

mínky při nanášení, následném skladování, užívaní výrobků na bázi dřeva. Právě vliv 

technologických parametrů na fyzikálně-mechanické a ekologické vlastnosti povr-

chových úprav je šetřen v tomto příspěvku 

V práci byl sledován vliv vybraných technologických parametrů, a to teploty a 

vlhkosti prostředí při nanášení, zasychání a vytvrzování nátěrového filmu i při skla-
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dování nábytkových dílců na fyzikálně-mechanické, ekologické vlastností povrcho-

vých úprav polyuretanových rozpouštědlových a vodou ředitelných nátěrových hmot 

[1]. Mimo sledování vlivu uvedených technologických parametrů byl v rámci testován 

i stanoven vliv způsobem krájení dokončované dýhy na vlastnosti podkladu na bázi 

dřeva. 

Popis experimentálních metod 
V experimentální části byl sledován vliv 

• teploty při nanášení, zasychání a vytvrzování nátěrových hmot i při uskladnění 

zkušebních dílců z materiálů na bázi dřeva na fyzikálně-mechanické vlastnosti ko-

nečné povrchové úpravy.Teplotní rozsah 18 - 26 °C  

• sledování vlivu vlhkosti při nanášení, zasychání a vytvrzování nátěrových hmot i při 

uskladnění zkušebních dílců z materiálů na bázi dřeva na fyzikálně-mechanické 

vlastnosti konečné povrchové úpravy. Rozsah vlhkosti vzduchu 45-55 % (dáno 

podmínkami zkušebního zařízení). 

Vliv teploty a relativní vzdušné vlhkosti prostředí na fyzikálně-mechanické 

vlastnosti povrchových úprav výrobků na bázi dřeva, a to zejména na jejich tvrdost, 

přilnavost, lesk, odolnost vůči oděru, odolnost vůči působení suchého a vlhkého tepla 

a množství emitovaných emisí VOC, byl stanoven podle těchto zkušebních norem a 

postupů: 

• ČSN 67 3052: Stanovení zasychání nátěrových hmot, 1985 [2] 

• ČSN 673075: Stanovení povrchové tvrdosti nátěru tužkami, 1990 

• ČSN EN ISO 1522- Stanovení povrchové tvrdosti kyvadlovým přístrojem, 1990 

• ČSN ISO 2409 : Mřížková zkouška, 1993 

• Pracovní postup 01: vychází z ČSN EN 311: Desky ze dřeva- přídržnost povrchu 

• ČSN EN 12721 : Hodnocení odolnosti povrchu proti působení vlhkého tepla 

• ČSN EN 12 722 : Hodnocení odolnosti povrchu proti působení suchého tepla 

• ČSN EN 12720 : Nábytek- Hodnocení odolnosti povrchu proti působení studených 

kapalin, 1998 

• ČSN 91 0276: Metody zjišťování odolnosti povrchu proti oděru, 1987  

• ČSN EN 13 722: Nábytek - Metody zjišťování lesku povrchu, 1989  

• ISO 16000-9: Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek 

ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory, 2007 

• Stanovení odolnosti povrchové úpravy vůči střídání teplot podle ČSN 67 3098  
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• Stanovení povrchové tvrdosti podle Buchholze  

Ověřované vzorky povrchové úpravy: 

• dřevotřískové desky se zalisovanou dýhou dub a povrchovou úpra-

vou polyuretanovým vodou ředitelným lakem 

• dřevotřískové desky se zalisovanou dýhou dub a povrchovou úpra-

vou polyuretanovým rozpouštědlovým lakem 

 

Výsledky a diskuze  

Výsledky dosažené při experimentálním stanovení jsou shrnuty v tabulkách 2 

až 6 a na obrázcích  1 až 2. 

 

Tabulka 1. 

Podmínky prostředí komory Dvojice nastavených parametrů teploty a relativní vlhkosti vzdu-
chu pro měření vzorků v klimatizační komoře 

Teplota vzduchu [°C] 18 18 23 26 26 

Relativní vlhkost vzduchu [%] 45 55 50 45 55 

 

Tabulka 2. Rozpouštědlové polyuretanové nátěrové hmoty. 
Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností nátěrových filmů na nábytkových dílcích vytvořených PUR rozpouš-

tědlovou NH za různých podmínek teploty vzduchu a jeho relativní vlhkosti 

Teplota a relativní vlhkost vzduchu při zasychání nátěrových filmů  
Zkušební metoda Jed-

notka t = 18 °C,   
r.v.b) = 45 % 

t = 18 °C,   
r.v. = 55 % 

t = 23 °C,    
r.v. = 50 % 

t = 26 °C,   
r.v. = 45 % 

t = 26 °C,    
r.v. = 55 % 

Tvrdost tužkou            
ČSN 67 3075 St. a) 11 14 11 12 12 

Odolnost proti suchému 
teplu - ČSN EN 12 722 St. 5 5 5 5 5 

Odolnost proti vlhkému 
teplu - ČSN EN 12 721 St. 5 5 4 5 5 

Přídržnost povrchu odta-
hem  ČSN EN 311 MPa 1,4 1,2 1,5 1 1,7 

Napříč vláken/ Podél vláken 
Lesk - ČSN EN 13722 % 

35,3/45,5 43,2/53,2 37,6/50,5 44,9/59,4 40,9/52,6 
Přilnavost mřížkou ČSN 

ISO 2409 St. 0 0 0 0 0 
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Tabulka 3. Vodou ředitelné nátěrové hmoty. 
Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností nátěrových filmů na nábytkových dílcích vytvořených PUR VŘNH za 

různých podmínek teploty vzduchu a jeho relativní vlhkosti 

Teplota a relativní vlhkost vzduchu při zasychání nátěrových filmů  
Zkušební metoda Jed-

not. t = 18 °C,  
r.v. = 45 % 

t = 18 °C,  
r.v.. = 55 % 

t = 23 °C, 
r.v. = 50 % 

t = 26 °C,   
r.v. = 45 % 

t = 26 °C,   
r.v. = 55 % 

Tvrdost tužkou -            
ČSN 67 3075 St. 9 11 9 11 10 

Odolnost proti suchému tep-
lu - ČSN EN 12 722 St. 4 5 5 5 5 

Odolnost proti vlhkému teplu 
- ČSN EN 12 721 St. 4 4 5 4 4 

Přídržnost povrchu odtahem  
ČSN EN 311 MPa 1,3 1,1 1,4 1,1 1,2 

Napříč vláken / Podél vláken 
Lesk - ČSN EN 13722 % 

7,4 / 8,9 9 / 9,6 7,2 / 8,5 8,1 / 9 9 /9,4 

Přilnavost mřížkou          
ČSN ISO 2409 St.  0 0 0 0 

a)  jednotka stupeň 
b) relativní vzdušná vlhkost 
 
 
Tabulka 4. Odolnost vůči oděru. 

Stanovení odolnosti proti oděru nátěrových filmů PUR nátěrových hmot, zasychajících na nábytkových dílcích  

Podmínky zasychání nátěrových hmot na nábytkových dílcích: teplota a relativní vlh-
kost vzduchu 

18 °C a 45 % 18 °C a 55 % 23 °C a 50 % 26 °C a 45 % 26 °C a 55 % Použitá nátěrová hmota 

Úbytek nátěrových filmů oděrem [g/100 ot.] 
PUR rozpouštědlová NH 0,1094 0,0871 0,1092 0,0797 0,1179 

PUR VŘNH 0,0550 0,0152 0,0551 0,0491 0,0144 

 

V práci jsme sledovali také odolnost zkoušených povrchových úprav vůči stří-

dání teplot. Výsledky vlivu střídání teplot na tvrdost povrchové úpravy jsou zobrazeny 

na obrázku 1. 
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Porovnání povrchové tvrdosti nátěrového filmu PUR 
VŘNH (160 g.m-2) před a po zatěžování střídáním teplot
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Obrázek 1 Povrchová tvrdost před a po střídání teplot. 
 

Mimo stanovení vlivu technologických podmínek na fyzikálně-mechanické 

vlastnosti povrchových úprav byl také sledován jejich vliv na množství emisí emito-

vanými povrchovými úpravami. Emise VOC emitované zkoušenými dílci byly porov-

návané u hodnoty TVOC, což je suma peaků emisí VOC mezi hexanem hexadekan, 

kalibrovaná na toluen  

 

Tabulka 5. Stanovení emisí TVOC u nábytkových dílců dokončených PUR VŘNH. 
Stanovení TVOC u PUR VŘNH zasychající na nábytkových dílcích za stanovených podmínek 

Podmínky zasýchání a uskladnění 

Teplota [°C]  
Relativní vlhkost vzduchu [  %] 

23            
50 

18 
45 

18 
55 

26 
55 

26 
45 

Doba od nánosu NH [h] Koncentrace TVOC [µg.m-3] 

3 57478,1 41443,8 65283,6 80513,8 78929,8 

24 7259,2 9447,0 21440,7 26697,3 20014,3 
72 4018,7 3177,5 6249,5 6985,1 4488,1 

192 2632,5 1580,2 2251,3 4382,5 2257,5 

672 1286,9 1519,0 1655,2 2752,9 1839,5 
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Tabulka 6. Stanovení emisí TVOC u nábytkových dílců dokončených PUR VŘNH. 
Stanovení TVOC u PUR VŘNH zasychající na nábytkových dílcích za stanovených podmínek 

Podmínky zasýchání a uskladnění 

Teplota [°C]  
Relativní vlhkost vzduchu [  %] 

23            
50 

18 
45 

18 
55 

26 
55 

26 
45 

Doba od nánosu NH [h] Koncentrace TVOC [µg.m-3] 

3 322667,8 175764,9 213944,4 262098,
3 240792,8 

24 24716,1 25215,6 45947,8 60308,5 26306,0 
72 10974,0 13109,1 14001,1 14070,8 8559,8 

192 11035,3 8683,9 6920,1 7304,2 5143,3 

672 1034,8 1195,3 1536,0 2117,2 1142,5 

 

Mimo uvedené technologické vlastnosti byl sledován také vliv podkladových 

materiálů na bázi dřeva, a to vliv způsobu krájení dýhy [3]. Vliv způsobu krájení dýhy 

na fyzikálně-mechanické vlastnosti povrchových úprav je zobrazen na obrázku 2  

 

Porovnání tvrdosti nátěrových filmů PUR nátěrových hmot na DTD - DB 
(nános 160 g.m-2), zatížených a nezatížených střídáním teplot
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Obrázek 2. Vliv radiálního a tangencionálního směru krájení dýh na vlastnosti povr-

chových úprav. 
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Závěr  
Z výsledků uvedených v práci lze konstatovat, že fyzikálně-mechanické vlast-

nosti zejména tvrdost povrchové úpravy a množství emitovaných emisí TVOC je zá-

vislé na zvolených technologických podmínkách zasychání a vytvrzování nátěrových 

hmot, tedy na teplotě vzduchu a jeho relativní vzdušné vlhkosti.  

Z výsledků sledování vlivu krájení a řezání podkladových materiálů na fyzikál-

ně-mechanické vlastnosti povrchových úprav vyplývá, že radiálně krájená dýha i ra-

diálně řezané masivní dřevo vykazují vyšší tvrdost než dokončovaná dýha 

s fládrovou texturou.  
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užívání dřeva jako obnovitelé suroviny“ financovaného Ministerstvem školství tělový-

chovy a mládeže 
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LÁTEK 

 

WOOD CONSOLIDATION: POSSIBILITY OF THE UTILISATION OF 
SURFACTANTS 

 
Daniela Drncová, Irena Kučerová, Zuzana Hájková  
Ústav chemické technologie restaurování památek, VŠCHT Praha, Technická 5, 
Praha 6, 166 28, Česká republika 
 

Summary 
Wood as an organic material is greatly sensitive to conditions where 
deposited. If the conditions are un-convenient, it undergoes various 
deterioration processes which weaken its structure. To preserve 
deteriorated wooden object of art to future generations, its consolidation is 
required. The most often used way of consolidation is its impregnation with 
high-molecular polymeric solutions, even in spite of its low efficiency. 
Theoretical way, how to improve polymer solution penetration into wood 
structure is an addition of surfactant into the solution. This paper evaluates 
the influence of few commercial surfactants on penetration of ethyl 
methacrylate and methyl acrylate (EM/MA, sold under trade mark Paraloid 
B72) copolymer solution into wood. These products were chosen on the 
basis of their ability to form reverse micelles in toluene medium. The 
penetration was studied on samples of the lime wood (Tilia Cordata), the 
representative of diffuse-porous hardwoods.  
Key words: wood, consolidation, acrylate, Paraloid B72, surfactants, 
wettability, contact angle 

 
 
Úvod 

Cílem konsolidace je zlepšení mechanických vlastností dřeva a zvýšení jeho 

hydrofobity. Aby bylo zpevnění dřeva dostatečné, musí roztok konsolidantu dobře 

penetrovat do struktury dřeva [1-3]. Hloubka jeho penetrace závisí na propustnosti 

dřeva pro kapaliny, metodě impregnace, a fyzikálních a chemických vlastnostech 

konsolidačního roztoku.  

Tok kapalin porézní strukturou dřeva je možno popsat pomocí Darcyho zákona, 

který charakterizuje propustnost dřeva ve směru transportu kapaliny hodnotou 

koeficientu specifické propustnosti dřeva K:  
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P
l
AKQ Δ=

η
 

kde je K specifická propustnost dřeva [m2], A plocha kolmá na tok kapaliny [m2], Q 

objemový průtok kapaliny [m3.s-1], l délka vzorku ve směru toku [m], η dynamická 

viskozita kapaliny [Pa.s] a ∆P tlakový gradient [Pa]. Tlakový gradient, který 

charakterizuje metodu impregnace, může být vyvolán kapilárními silami či vnějším 

tlakem. Vnější tlak ovlivňuje transport kapalin při impregnaci za sníženého či 

zvýšeného tlaku. Impregnace ponorem, nátěrem či postřikem se uskutečňuje na 

základě kapilárních sil. Dynamická viskozita je pak parametr, který popisuje 

vlastnosti konsolidačního roztoku. 

Penetraci kapaliny do porézního systému dřeva na základě kapilárních sil popisuje 

též Young-Laplaceho rovnice. Tlakový rozdíl Pc, nazývaný též kapilárním vztlakem, 

je vyjádřen následujícím vztahem: 

r
P LG

c
θγ cos2

=  

kde je γLG povrchové napětí kapaliny [N.m-1], θ kontaktní úhel a r poloměr kapiláry 

[m]. Aby došlo ke vzlínání, musí kapalina smáčet povrch dřeva, tj. svírat kontaktní 

úhel menší než 90°. V případě většího kontaktního úhlu bylo by nutné na kapalinu 

působit tlakem větším než je Pc, aby vstoupila do kapiláry [4-11]. Jednou 

z teoretických možností, jak modifikovat smáčecí vlastnosti impregnační kapaliny je 

přídavek povrchově aktivní látky. Ten by měl snižovat kontaktní úhel kapaliny na 

dřevě a tím zvyšovat smáčivost povrchu dřeva kapalinou. Povrchově aktivní látky by 

též měly zlepšovat penetraci kapaliny přes extrahovatelné složky dřeva obsažené 

v buněčných dutinách.  

Podle schopnosti disociovat v daném prostředí jsou povrchově aktivní látky 

děleny na ionogenní (aniontové, kationtové, amfoterní) a neionogenní. Některé 

polymerní látky mohou též vykazovat povrchovou aktivitu,  pokud mají lyofilní a 

lyofobní část v rámci jedné molekuly. Tuto podmínku splňují blokové či roubované 

kopolymery, které mají oddělené lyofilní a lyofobní části molekuly. Polymerní 

povrchově aktivní látky je možno dále modifikovat nahrazením některých částí 

uhlovodíkového řetězce siloxanovými skupinami nebo jejich halogenizací, především 

fluorinací, což zaručuje extremně nízké povrchové napětí roztoku [3, 11,12, 15-17]. 

 267



Článek se zabývá vyhodnocením vlivu vybraných neionogenních a 

anionaktivních povrchově aktivních látek na penetraci roztoku EM/MA (Paraloidu 

B72) do dřeva na základě kapilárních sil. Paraloid B72 je v praxi jedním 

z nejrozšířenějších konsolidačních prostředků pro dřevo. Povrchově aktivní látky byly 

vybírány na základě jejich schopnosti tvořit inverzní micely, jelikož rozpouštěcím 

médiem konsolidačního roztoku je nepolární rozpouštědlo (toluen).  

 
Experimentální část 

Byl sledován vliv přídavku těchto polymerních povrchově aktivních látek (PAL) 

na vlastnosti roztoku kopolymeru EM/MA (Paraloidu B72, výrobce Rohm and Haas).  

Neionogenní polymerní povrchově aktivní látky 

• flouropolymery: Zonyl FSO 100, Zonyl FSN 100 (DuPont), Schwego Fluor 6238, 

8038 (Schwegmann). Tyto PAL jsou určeny ke zlepšení smáčivosti 

rozpouštědlových nátěrů na nepolárních površích, kde zlepšují jejich rozliv [18, 

19]. 

• siloxany: Lanco Antimar 412, 450 (Noveon). Povrchově aktivní látky Lanco 

Antimar jsou určeny pro formulaci rozpouštědlových nátěrových systémů na 

základě akrylátů na dřevo [20]. 

Neionogenní povrchově aktivní látka 

•  Produkt 100 (Lascaux Restauro). Tato látka je přímo výrobcem určena pro 

zlepšení penetračních schopností roztoku Paraloidu B72 [21]. 

Ionogenní (anionaktivní) povrchově aktivní látka 

• Borchi Gen 0605 (Borchers). Borchi Gen je PAL určená pro smáčení polárních 

povrchů především pigmentů v rozpouštědlových systémech [22]. 

Pro měření povrchového napětí, viskozity, hustoty a kapilárního vzlínání do 

dřeva byl použit 15ti % roztok EM/MA v toluenu. Kontaktní úhel byl proměřován na 

30ti % roztoku EM/MA v toluenu z důvodu snížení penetrace kapky do porézního 

systému dřeva. Povrchové napětí bylo měřeno metodou odtrhávání platinového 

kroužku od hladiny kapaliny (duNoüy). Viskozita byla měřena kapilárním Ubelohdeho 

viskozimetrem. Kontaktní úhly byly měřeny pro roztoky kopolymeru EM/MA přímou 

metodou sledováním přisedlé kapky na povrchu dřeva či Teflonu. Na Teflonu byly 
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kontaktní úhly stanovovány z důvodu větší přesnosti měření, jelikož dřevo je 

heterogenní a porézní systém. Kontaktní úhly různých kapalin na dřevě byly měřeny 

Wilhelmyho metodou: Z kondiciovaných vzorků dřeva byla vyřezána tělíska o 

velikosti 3 x 3 x 3 mm. Ta byla umístěna na vahadlo elektrovah a konstantní rychlostí 

ponořována do kapaliny o definovaném povrchovém napětí a následně opět 

vyzdvihována. Výsledkem tohoto měření byla hysterezní křivka hmotnostní odezvy 

vah v čase, z níž byl pomocí výpočtové rovnice stanoven kontaktní úhel pro danou 

kapalinu a vzorek při nulové hloubce ponoru [11-14]:  

hAgPF LG ...cos.. 1δθγ −=  

kde F je smáčecí síla [N], γLG je povrchové napětí kapaliny, P je obvod vzorku 

[m], δ1 je hustota kapaliny [kg.m-3], g je gravitační konstanta [m.s-2], A je průřezová 

plocha [m2] a h je hloubka ponoru vzorku [m]. Průměrná hodnota je výsledkem 

alespoň pěti měření. Ze získaných dat byla dále vypočítána volná povrchová energie 

dřeva a její polární a disperzní složka. Tyto veličiny byly počítány na základě 

geometrické rovnice navržené panem Wu [11-14]: 

)..(2 p
LG

p
SG

d
LG

d
SGLGSGSL γγγγγγγ +−+=  

Polární a disperzní složky povrchového napětí kapalin, které byly použity pro 

výpočet volné povrchové energie dřeva, jsou shrnuty v Tabulce 1. Vypočtená 

povrchová energie dřeva je uvedena v Tabulce 2. Z literatury [1] byla získána 

povrchová energie Teflonu, která je velice nízká (viz Tabulka 2) s vysokým podílem 

disperzní složky.  

 Dále byl zjišťován vliv povrchově aktivních látek na penetraci roztoku kopolymeru 

EM/MA do dřeva, při jeho impregnaci vzlínáním v podélném směru po dobu 60 

minut. Penetrace byla zkoumána na vzorcích lipového dřeva o velikosti 20 x 20 x 60 

mm v radiálním, tangenciálním a podélném směru. Vlhkost vzorků dřeva byla 

v průběhu měření vážkově stanovena na 5±1 hm. %.   
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Výsledky a diskuze 

Tabulka 1. Vlastnosti sledovaných kapalin a jejich povrchové charakteristiky 
stanovené na vzorcích lipového dřeva  [11-13]. 

kapalina γLG γD γP cos θ θ 

voda 72,80 21.8 51 0,48 63° 

cyklohexan 25,20 - - 1,20 0° 

toluen 28,50 28.5 0 1,20 0° 

pyridin 38,00 - - 1,13 0° 

methanol 22,61 18.2 4.3 1,31 0° 

toluen 28,50 - - 1,20 0° 

 
Tabulka 2. Povrchové charakteristiky lipového dřeva a Teflonu.   
povrch γSG γD γP

lípa 48,3 13,7 34,6 

Teflon* 14,0 12,5 1,5 

  
γLG  

 povrchové napětí na mezifází kapalina-plyn [mJ.m-2] 
γSG  

 povrchové napětí na mezifází pevná látka-plyn [mJ.m-2] 
γD  disperzní složka povrchového napětí [mJ.m-2] 
γP  polární složka povrchového napětí [mJ.m-2] 
*hodnoty z článku Owens D.K., Wendt R.C., Estimation of the Surface Free Energy 
of Polymers, Journal of Applied Polymer Science, vol. 13, pp. 1741-1747 (1969)   
 

Z porovnání povrchových charakteristik dřeva, Teflonu a roztoku kopolymeru 

EM/MA (jeho povrchové napětí je uvedeno v grafech 1-4) je patrné, že interakce 

dřeva-roztoku kopolymeru EM/MA a Teflonu-roztoku kopolymeru EM/MA budou 

vzájemně protichůdné. Tato tendence se potvrdila i při přímém měření kontaktního 

úhlu konsolidantu na obou površích, jak je patrné z Grafů 1-4. Dále jsou výsledky pro 

jednotlivé skupiny povrchově aktivních látek ilustrované jen na jednom jejich 

zástupci: 

1. Zonyl FSN 100: Neionogenní polymerní PAL, fluoropolymer (viz Graf 1).  

Měření kontaktního úhlu roztoku kopolymeru EM/MA s přídavkem 

fluoropolymeru Zonyl FSN 100 na Teflonu vykazovalo výrazný pokles kontaktního 

úhlu s rostoucí koncentrací PAL v roztoku. Přídavek byl sledován do maxima 3 hm. 

%, dále už PAL nebyla v roztoku rozpustná. Stejná závislost byla pozorována i při 

měření povrchového napětí kapaliny metodou duNoüy. Měření kontaktního úhlu na 
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povrchu dřeva oproti tomu vykazuje nárůst kontaktního úhlu, který ukazuje na 

zhoršování smáčení s rostoucí koncentrací PAL. Tento vývoj byl potvrzen i při 

vzlínání tohoto roztoku do dřeva v podélném směru, kdy s rostoucí koncentrací PAL 

klesal příjem roztoku dřevem.  
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Graf 1. Vliv povrchově aktivní látky Zonyl FSN 100 na vlastnosti roztoku kopolymeru 
EM/MA. (a) Kontaktní úhel na povrchu Teflonu v závislosti na koncentraci PAL v 
roztoku, (b) povrchové napětí roztoku, (c) kontaktní úhel na povrchu lipového dřeva, 
(d) vzlínání roztoku kopolymeru EM/MA s přídavkem PAL do dřeva uvedené jako 
hmotnostní přírůstek vzorku g v hmotnostních procentech v závislosti na čase t. 
Legenda udává koncentraci PAL v roztoku.   
 

2. Lanco Antimar 450: Neionogenní polymerní PAL, modifikovaný siloxan (viz 

Graf 2).  

Stejný vliv na vlastnosti roztoku EM/MA jako po přídavku PAL Zonyl FSN 100 

byl zaznamenán i po přídavku PAL Lanco Antimar 450. Naměřený kontaktní úhel na 

povrchu lipového dřeva ukazuje opět na zhoršování penetračních vlastností po 

přídavku tohoto typu PAL. V obou případech nepolární části řetězců použitých PAL 

mají extremně nízkou polaritu. V alkylsiloxanech je polarita vazby Si-O odstíněna 
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objemnými methylovými substituenty, proto se navenek jeví jako nepolární. U 

perfluorovaných sloučenin dochází ze sterických důvodů ke kompenzaci C-F dipólů. 

Tyto skupiny pak zaručují extremně nízké povrchové napětí a zároveň snížení 

kontaktního úhlu na nepolárním povrchu Teflonu. Oproti tomu na polárním povrchu 

dřeva je interakce PAL-dřevo nežádoucí a dochází ke zvýšení kontaktního úhlu. Tyto 

látky tedy nejsou vhodné ke zlepšení penetračních schopností roztoku kopolymeru 

EM/MA do dřeva. 
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Graf 2. Vliv povrchově aktivní látky Lanco Antimar 450 na vlastnosti roztoku 
kopolymeru EM/MA. (a) Kontaktní úhel na povrchu Teflonu v závislosti na 
koncentraci PAL v roztoku, (b) povrchové napětí roztoku, (c) kontaktní úhel na 
povrchu lipového dřeva, (d)  vzlínání roztoku kopolymeru EM/MA s přídavkem PAL 
do dřeva uvedené jako hmotnostní přírůstek vzorku g v hmotnostních procentech 
v závislosti na čase t. Legenda udává koncentraci PAL v roztoku.   
 

3. Produkt 100: Neionogenní PAL (viz Graf 3). 

Přídavek povrchově aktivní látky Produkt 100, která je určena ke zlepšení 

penetračních schopností roztoků kopolymeru EM/MA, prokázal, že dochází ke 

zlepšení smáčivosti dřeva roztokem kopolymeru EM/MA po přidání této PAL již od 
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minimálních koncentrací. Nejvýraznější zlepšení smáčivosti nastává při její 

koncetraci 3-5 hm.%, koncentrace 3 hm. % odpovídá kritické micelární koncentraci. 

Při vyšší koncentraci PAL než 5 hm. % se již netvoří homogenní roztok. Zároveň 

přidavek této PAL způsobuje i vzrůst povrchového napětí roztoku.    
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Graf 3.  Vliv povrchově aktivní látky Produkt 100 na vlastnosti roztoku kopolymeru 
EM/MA. (a) Kontaktní úhel na povrchu Teflonu v závislosti na koncentraci PAL v 
roztoku, (b) povrchové napětí roztoku, (c) kontaktní úhel na povrchu lipového dřeva, 
(d)  vzlínání roztoku kopolymeru EM/MA s přídavkem PAL do dřeva uvedené jako 
hmotnostní přírůstek vzorku g v hmotnostních procentech v závislosti na čase t. 
Legenda udává koncentraci PAL v roztoku. 
 

4. Borchi Gen 6050: Anionaktivní PAL (viz Graf 4). 

Přídavek anionaktivní povrchově aktivní látky Borchi Gen 0650 zlepšuje 

smáčecí vlastnosti studovaného roztoku při koncentracích od 0,01 – 2 hm. %, nad 

tuto maximální koncentraci se smáčecí vlastnosti opět zhoršují. Nejmenšího 

kontaktního úhlu bylo dosaženo pro koncentraci PAL v roztoku EM/MA 1 hm. %.  

Tato hodnota tudíž odpovídá hodnotě kritické micelární koncentrace a je tak 

nejvhodnější koncentrací PAL k modifikaci povrchových vlastností studovaného 
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impregnačního roztoku. Vzlínání roztoků kopolymeru EM/MA do dřeva potvrdilo 

pozitivní vliv této povrchově aktivní látky na penetraci jeho roztoku do dřeva, a to 

v koncentracích PAL 0,5 – 1,5 hm. %.  
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Graf 4.  Vliv povrchově aktivní látky Borchi Gen 0650 na vlastnosti roztoku 
kopolymeru EM/MA. (a) Kontaktní úhel na povrchu Teflonu v závislosti na 
koncentraci PAL v roztoku, (b) povrchové napětí roztoku, (c) kontaktní úhel na 
povrchu lipového dřeva, (d)  vzlínání roztoku kopolymeru EM/MA s přídavkem PAL 
do dřeva uvedené jako hmotnostní přírůstek vzorku g v hmotnostních procentech 
v závislosti na čase t. Legenda udává koncentraci PAL v roztoku. 
 
  

Závěr 

V této práci byly testovány zástupci 4 různých povrchově aktivních látek: Zonyl 

FSN 100 (DuPont) jako zástupce neionogenní fluorované polymerní povrchově 

aktivní látky, Lanco Antimar (Noveon), zástupce neionogenní polymerní povrchově 

aktivní látky založené na siloxanovém řetězci, Produkt 100 (Lascaux Restauro) 

zástupce neionogenní povrchově aktivní látky a Borchi Gen 0650 jako zástupce 

anionaktivní povrchově aktivní látky. Všechny látky byly vybírány podle schopnosti 

tvořit inverzní systém v toluenovém mediu. Neionogenní polymerní povrchově aktivní 
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látky vykazovaly zhoršení smáčivosti dřeva s rostoucí koncentrací povrchově aktivní 

látky v roztoku a zároveň zhoršovaly penetraci roztoku kopolymeru EM/MA do dřeva. 

Přídavek neionogenní látky Produkt 100 oproti tomu zvýšil smáčecí schopnosti 

studovaného roztoku a také pozitivně ovlivnil penetraci roztoku do dřeva. Po 

přídavku Produktu 100 došlo ke zvýšení příjmu roztoku, nejvýrazněji při přídavku o 

koncentracích 3-5 hm. %. Penetraci roztoku kopolymeru EM/MA také pozitivně 

ovlivnil přídavek anionaktivní povrchově aktivní látky Borchi Gen 0650, a to zejména 

při koncentraci 1 hm. %. Lze tedy shrnout, že neionogenní polymerní povrchově 

aktivní látky založené na siloxanové či fluorované části řetězce nepřispívají ke 

zlepšení povrchových vlastností roztoku EM/MA. Oproti tomu přídavek anionaktivní 

látky (Borchi Gen 0650) a neionogenní látky (Produkt 100) zlepšil povrchové 

vlastnosti i penetraci roztoku EM/MA do dřeva. Závisí však na vhodném výběru 

koncentrace této látky v roztoku EM/MA. 
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Summary 
The article describe development of painting systems by panel wood 
material, which are at the present time used by furniture production. The 
main part of article is focused on the survey of modern applications 
methods used by application of painting systems in Czech furniture 
industrie.    
Key words: furniture, painting systems for furniture. 

 
 
1. Úvod  

      Nedílnou součástí vybavení bytových, kancelářských, školních a mnoha dalších 

typologických skupin interiérů je nábytek. Tato skupina výrobků plní v  interiérech 

řadu funkcí. Mezi hlavní  patří možnost ukládat předměty, možnost práce a stolování, 

stejně tak i možnost odpočinku a spánku. Za základní funkční skupiny se zpravidla 

považují úložný, sedací, stolový a lůžkový nábytek. 

Vedle uvedených základních funkcí plní nábytek také velmi důležité estetické funkce. 

Tyto výrobky svým tvarem, rozměry, barevností, kresbou na použitém dřevě nebo na  

povrchové folii, strukturou povrchu apod., mají zásadní vliv na celkový výraz           

interiéru a přímo ovlivňují pohodu pobytu v interiéru. 

Kvalita nábytkového výrobku je dána řadou faktorů. Mezi ně patří plnění již zmíněné 

základní funkce, dále vhodné konstrukční řešení, použitý materiál a také estetické 

působení výrobku. 

Velký vliv na prodejnost nábytkových výrobků má povrchová úprava. Podle 

průzkumů při prodeji nábytku hraje kvalita povrchové úpravy stejnou roli jako dobrá 

funkce výrobku,  konstrukční řešení a ve většině případů i jako cena. Tyto 
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skutečnosti vyplývají z každodenních dlouhodobých zkušeností uživatelů 

nábytkových výrobků. 

Povrchová úprava, vedle estetického působení, zajišťuje mechanickou odolnost, 

možnost údržby, čištění a má zásadní vliv na  životnost výrobků.   

Nábytek se v současné době vyrábí z několika základních konstrukčních materiálů, 

nebo jejich kombinací. Nejčastějším materiálem je stále dřevo a materiály na bázi 

dřeva. Časté je také použití kovů ve formě trubek nebo plechů, povrchová úprava je 

u tohoto materiálu provedena pokovením nebo krycími barvami. V posledních 

desetiletích se pro nábytek také používají plastové výlisky, které nevyžadují žádnou 

povrchovou úpravu, stejně je tomu s povrchovou úpravou u skla, omezeně 

používaného na díly nebo celou konstrukci výrobku. 

Nábytkové předměty zhotovené ze dřeva a z materiálů na bázi dřeva vyžadují 

povrchovou úpravu. Ta zajišťuje dlouhodobý kvalitní povrch, snadnou čistitelnost a 

ochranu před mechanickým poškozením. 

Další část příspěvku se z důvodu omezení rozsahu zabývá povrchovou úpravou 

nábytku ze dřeva a materiálů na bázi dřeva.    

2. Konstrukční materiály na bázi dřeva pro výrobu nábytku a jejich vliv na 
povrchovou úpravu. 

2.1.Masivní dřevo 

      V současné době se masivní dřevo používá při výrobě nábytku v omezeném 

množství, především pro vyšší cenu, vysoké požadavky na kvalitu a anizotropní 

strukturu. Přestože se používá řada nových materiálů na bázi dřeva, je potřeba, 

především z pevnostních důvodů, používat na některé dílce nebo výrobky jen 

masivní dřevo, např. pro výrobu stolových nohou nebo pro výrobu ohýbaného 

sedacího nábytku. Pro masivní deskové dílce se používá spárovka. 

2.2.Překližované deskové materiály 

      Do této skupiny materiálů se zařazují laťovky, truhlářské překližky a třívrstvé 

masivní biodesky. Hlavními předností těchto materiálů je rozměrová a tvarová 

stabilita. Z hlediska povrchové úpravy se s těmito materiály někdy pracuje jako 

s masivem (biodeska), laťovky se většinou dále plášťují dýhováním.     
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2.3.Dýhované deskové materiály 

      Dýhou, tenkou vrstvou dřeva, většinou o tlouštce 0,6 – 0,8 mm, se polepují 

základové deskové materiály, kterými mohou nejčastěji být aglomerované materiály, 

tj. dřevotřískové a dřevovláknité materiály. Dýhovat je také možné překližované 

materiály, tj. překližky a laťovky.  

Všechny uvedené materiály mají v principu charakter přírodního dřeva a ve všech 

případech je nutno provádět povrchovou úpravu tekutými nátěrovými hmotami. 

Volba druhu nátěrové hmoty a aplikační technologie závisí na řadě faktorů. Aplikace 

nátěrové hmoty se provádí u výrobce nábytku. 

2.4. Laminované deskové materiály 

      Surové deskové aglomerované materiály je možno vedle již uvedeného 

plášťování dýhou také upravovat laminováním. Při této technologii, která se zásadně 

provádí na celé formáty desek přímo ve výrobním závodě po vyrobení surových 

desek, se při jednom lisovacím cyklu nalepuje z obou stran na surovou desku papír s 

potiskem různých dezénů dřeva nebo v různém barevném provedení. Papír je 

předem prosycený močovinomelaminovou pryskyřicí, která po zahřátí v lisu vytvrdne 

a přilepí laminovací papír k surové desce a současně na povrchu laminované desky 

vznikne struktura povrchu ( např. lesk, mat, póry ) podle struktury použitého 

lisovacího plechu. 

U výsledného produktu, laminované dřevotřískové nebo dřevovláknité desky je zcela 

hotová povrchová úprava. Výsledný povrch je velmi odolný proti mechanickým 

vlivům, vlhkosti, slabým kyselinám, zvýšené teplotě a je světlostálý. Pro další 

zpracovatele představuje použití tohoto materiálu výrazné zjednodušení výroby 

konečného výrobku. Odpadají některé náročné operace, především dýhování, 

broušení a nanášení nátěrové hmoty. Vedle absence některých strojů a zařízení není 

nutné m.j. řešit vytápění lisu, odsávání brusného prachu od brusky a likvidaci ředidel 

a rozpouštědel při aplikaci tekutých nátěrových hmot.   

2.5. Dílce s kašírovacími  a dýhovacími papírovými  foliemi 

      Výrazně levnější, ale méně odolný konečný povrch představuje polepování 

surových aglomerovaných desek tenkými papíry s potiskem dřeva. Tyto materiály 

mají již konečnou povrchovou úpravou provedenou laky. Tento způsob úpravy se 
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používá u nábytku nižší cenové kategorie. Pro výrobce představuje nižší výrobní 

náklady proti použití laminovaných desek a výrazně nižší náklady proti povrchové 

úpravě tekutými nátěrovými hmotami. Nedostatkem tohoto způsobu úpravy povrchu 

je malá odolnost proti mechanickému namáhání a mírně neklidný povrch způsobený 

použitím tenké papírové vrstvy, která kopíruje nerovnosti na povrchu polepovaných 

aglomerovaných materiálů. 

Použití dílců s touto povrchovou úpravou je vhodné na málo mechanicky 

exponované plochy výrobků, např. boky a police skříní. Polepování se provádí 

v některých případech na celé normalizované formáty u výrobců surových desek, 

nalepovat lze tyto materiály také na hrubé formáty dílců až u výrobců nábytku.  

Hlavní předností tohoto typu konstrukčního materiálu je již zmíněné nižší náklady a 

odstranění mokrého procesu nanášení nátěrových hmot z výroby.  

2.6. Dílce s vakuově lisovanými plastovými foliemi 

      Pro rozšíření sortimentu u čelních ploch dílců, zejména úložného nábytku, se 

provádí reliéfování vnějších ploch dílců zhotovených většinou z  polotvrdých 

dřevovláknitých desek (MDF). Na jednostranně laminovaném hrubém přířezu  

nábytkového dílce se na přední ploše provede CNC centrem plošným reliéfovým 

frézováním plastický povrch, který může být dokončen klasickým mokrým procesem, 

tj. tekutou nátěrovou hmotou. Častější způsob dokončování bývá vakuové nalepení 

plastové folie, která úplně dokončí povrch a dílec nevyžaduje žádnou další 

povrchovou úpravu. 

K dispozici je dnes celá řada těchto folií, které mohou mít různou strukturu povrchu a 

jsou vyráběny  v  barevných provedeních a v různých dezénech dřeva. Velmi časté je 

tento způsob foliování u dílců které budou použity jako dvířka a čela zásuvek u 

kuchyňského nábytku. Mezi nevýhody patří malá tepelná odolnost plastové folie a 

velké nároky na technologické vybavení. Pro produktivní výrobu je potřeba CNC 

obráběcí centrum a vakuový lis. Tato technologie je vhodná pro velkosériovou 

výrobu.   

3. Základní technologie nanášení povrchových úprav při výrobě nábytku 

     Nejčastější dělení aplikačních technologií bývá na povrchové úpravy prováděné 

polepováním povrchu dílců papírovými nebo plastovými materiály které mají už zcela 

dokončený povrch a povrchové úpravy prováděné tekutými materiály. Použitím 
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materiálů s dokončeným povrchem odpadá řada operací, které je potřeba provést při 

povrchové úpravě tekutými nátěrovými hmotami. Přestože je způsob dokončení 

povrchu dílců papírovými nebo plastovými foliemi méně pracný, je stále také 

prováděno dokončování povrchu dílců tekutými nátěrovými hmotami. 

Tento způsob se používá při dokončování povrchu u masivních nebo dýhovaných 

dílců. Bývá používáno především transparentních nátěrových hmot. Před jejich 

nanášením někdy bývá prováděna úprava barevnosti mořením.  

V menší míře bývá prováděna povrchová úprava nábytkových dílců krycí povrchovou 

úpravou, v tomto případě bývá jako základní materiál dílce používána polotvrdá 

dřevovláknitá deska (MDF).  

      V současné době se používají při výrobě nábytku tyto technologie nanášení 

materiálů pro povrchovou úpravu: 

      Stříkání – v praxi se tento způsob nanášení používá zejména v malých 

provozech. Při aplikaci je nutná zručnost pracovníka. Požadavky na prostor a 

technologické vybavení jsou poměrně nízké. Tento způsob umožňuje dokončování 

plošných a zejména členitých a prostorových dílců a výrobků, např. židlí. Stříkáním je 

možno nanášet všechny druhy nátěrových hmot. V posledních letech se stříkání 

v ČR značně rozšířilo jako nejuniverzálnější způsob využívaný u řady nově vzniklých 

menších firem. Velkým nedostatkem je velká spotřeba nátěrové hmoty a značné 

ztráty ve formě prostřiku. 

    Polévání – aplikace nátěrové hmoty se provádí na jednohlavé nebo dvouhlavé 

polévací nanášečce. Z licí hlavy vytéká úzká clona nátěrové hmoty která se nanáší 

na projíždějící plošné nábytkové dílce. Tento způsob nanášení nátěrových hmot je 

vhodný jen pro sériové dokončování hladkých  plošných dílců. Vyžaduje přiměřenou 

konzistenci nátěrové hmoty. Způsob byl velmi často používán v šedesátých až 

osmdesátých letech. Jeho předností je velmi nízké množství ztrát nátěrové hmoty a 

možnost sestavit linku polévání dílců, na kterou navazuje sušící linka. Zpravidla 

teplovzdušné vysoušení každé vrstvy probíhá několik minut. Celý cyklus jednotlivých 

nánosů nátěrové hmoty a jejich vytvrzení trvá několik hodin. 

       Navalování – nátěrová hmota s vysokou konzistencí se na hladké plošné dílce 

nanáší navalovacími válci, podobně jako se nanáší lepidlo při dýhovaní. Navalování 

probíhá na navalovací a vytvrzovací lince, kde při jednom průchodu se postupně 
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navalením nanesou a vytvrzovacími UV lampami vytvrdí dva nebo tři nánosy 

nátěrové hmoty. Součástí linky je také bruska pro přebroušení prvního nánosu. Tím 

se na relativně malé ploše a především ve velmi krátkém čase při jednom průchodu 

linkou kompletně dokončí jedna plocha dílce. Pro tuto technologii je nutno používat 

nátěrové hmoty určené pro UV vytvrzování. Hlavní předností této technologie je 

velmi krátký čas celého cyklu, jen několik desítek sekund a velmi nízké ztráty 

nátěrové hmoty. Další předností je používání velmi konzistentní nátěrové hmoty 

s vysokou sušinou, kvalitní zatlačení nátěrových filmů do povrchové struktury dřeva a 

vytvoření tenkého kvalitního nátěrového filmu. Měrná spotřeba nátěrové hmoty je 2 - 

4x nižší  

4.Metody intenzifikace povrchové úpravy dřevěného nábytku 

    Základními intenzifikačními metodami u povrchových úprav je vhodná volba 

aplikační technologie, volba základního konstrukčního materiálu a druhu materiálu 

pro povrchovou úpravu.  

      Povrchovou úpravu dřevěného nábytku lze, jak je uvedeno, řešit řadou způsobů, 

při použití vhodného základního konstrukčního materiálu (laminované nebo 

kašírované aglomerované materiály) ji lze dokonce u výrobce zcela vyloučit. Tento 

způsob je velmi často volen menšími firmami a u výrobků kde použití uvedených 

materiálů vyhovuje z estetických, výrobních i cenových důvodů. 

U tekutých nátěrových hmot používaných především pro povrchovou úpravu masivu 

nebo dýhovaných dílců je možno v posledním desetiletí sledovat snahy o intenzifikaci 

tohoto úseku výroby nábytku. 

       Stříkání na stacionárním robotizovaném pracovišti  

Dokončovaný výrobek je umístěn na podstavci nebo na závěsu, které jsou ovládány 

programovatelnou jednotkou, ta dokončovaným předmětem pootáčí. Vlastní stříkání 

provádí programovatelný manipulátor, který provádí přesně zvolené pohyby potřebné 

k rovnoměrnému nanášení nátěrové hmoty. Dávkování nátěrové hmoty a také tvar 

stříkaného paprsku lze rovněž řídit. Tento způsob se používá např. při povrchové 

úpravě smontovaného dřevěného sedacího nábytku.   
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       Stříkání na průběžném robotizovaném pracovišti 

Plošné, reliéfované dílce, není možno dokončovat poléváním nebo navalováním. 

Jediný způsob jak nanést kvalitní povrchovou úpravu je stříkání. To je možno 

provádět klasickým způsobem stříkací pistolí, kterou ovládá zručný pracovník. 

Výrobci strojního zařízení pro nanášení nátěrových hmot nabízejí v poslední době 

průběžnou stříkací linku, ve které se dokončované dílce pohybují po průběžném 

dopravníku, snímací čidla snímají tvar a velikost dílce a pohyblivě programovatelně 

umístěné stříkací pistole nanášejí na dokončované dílce přesné množství nátěrové 

hmoty. Směr, tvar i intenzitu paprsků lze programovat. Toto zařízení je používáno 

zejména při povrchové úpravě transparentními a krycími nátěry u různých typů 

nábytkových dvířek  u velkých výrobců.                                                             

Navalování nátěrových hmot na plošné dílce 

Metoda je podrobně uvedena výše. Používá ji pro dokončení hladkých plošných dílců 

většina větších výrobců dýhovaného nábytku. Předností je již uvedená rychlost a 

malá spotřeba nátěrové hmoty. 

      Používání olejů, tekutých vosků a past  

V posledních letech někteří výrobci nátěrových systémů nabízejí pro dokončení 

zejména masivního dřeva ( nábytek, podlahoviny apod.) různé druhy přírodních, 

syntetických nebo kombinovaných olejů, vosků a past. Tyto materiály vytvářejí různě 

silné, odolné a trvanlivé vrstvy, které se zpravidla nanášejí velmi jednoduchým 

způsobem. Používá se štětec, hadr, houba nebo váleček. V některých případech je 

možné přeleštění vytvrzeného filmu hadrem nebo kartáčem. Tato aplikační metoda je 

tedy velmi jednoduchá, nevyžaduje strojní zařízení a je vhodná pro použití především 

v malých provozech. 

5. Závěr  

Povrchová úprava dřevěného nábytku představuje velmi náročnou činnost, která  

rozhoduje o celkové kvalitě a životnosti výrobků. Velmi důležitý je druh použitého 

nátěrového systému a  použitá aplikační technologie. 

Jsou vyvíjena strojní zařízení a formulovány nové typy nátěrových hmot, které snižují 

pracnost a mají vliv na konečnou kvalitu a efektivitu povrchové úpravy a tím také na 

konkurenceschopnost výrobků. 
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SOUČASNÉ MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ VODOUŘEDITELNÝCH 
ANORGANICKÝCH ZINKOVÝCH NÁTĚRŮ V PROTIKOROZNÍ OCHRANĚ 
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CURRENT CHANCES FOR THE WATER-BASED INORGANIC ZINC-RICH 
PAINTS IN THE ANTICORROSION PROTECTION OF STEEL 

STRUCTURES 
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Summary 
The paper presented here includes a survey on the problems concerning 
use and formulation of inorganic water-based zincsilicate coatings  with 
high content of metallic zinc pigment. The historical development and  first 
case histories in Australia are mentioned and comparison of their 
properties with those of solvent-based zincs, which are still more 
widespread recently,  is  discussed. The possible self-curing chemical 
reactions of alkaline water glasses-based binders are evaluated on the 
ground of their thermodynamic stability and reactivity. For the composition 
of water glasses as inorganic binders for zincsilicate coatings, a 
compromise between the demands for water resistance of the coatings as 
well as for film-forrming ability must be urgently found, the lithium water 
glass-based binder being the best from the standpoint of both rapid self-
curing process and surface efflorescence. The ways how to overcome the 
problems with formulation of one-component self-curing water-based 
zincsilicate coatings are briefly outlined. 

Key words: water-based zincsilicate primers, water glass, lithium alkali 
silicates, protection of steel structures, curing mechanism 

 

 

1.Definice a historický vývoj 

Zinksilikátové nátěry nebo povlaky (dále ZSN), na bázi anorganického 

silikátového pojiva, patří společně s organickými  zinkovými nátěry s vysokým 

obsahem kovového zinku 80 – 95 % hmotn. v netěkavém podílu nátěru do skupiny 

tzv. zinkových nátěrů. V nominálních tloušťkách suché vrstvy obvykle 60 – 90 µm, ať 

už jako samostatné, nebo jako základní vrstvy v kombinaci s vrchními organickými 

nátěry jsou určeny k dlouhodobé protikorozní ochraně ocelových konstrukcí v   

 atmosférách o stupni korozní agresivity C3, C4 a C5 (ĆSN ISO 9223).  
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 Zinksilikátové nátěrové hmoty (dále ZSNH) se podle použitých rozpouštědel 

dále rozdělují,  podobně jako ostatní nátěrové hmoty, na vodouředitelné (na vodní 

bázi) a ředitelné organickými rozpouštědly  (na rozpouštědlové bázi). 

Rozpouštědlové ZSNH využívají jako pojivo organické deriváty – estery kyseliny 

křemičité a po zaschnutí povlaku vytvrzují účinkem vody (atmosférické vlhkosti), 

zatímco u vodouředitelných se jako pojiva používá koloidních roztoků alkalických 

silikátů – vodních skel (dále VS) sodných, draselných a lithných, popř. i jejich 

kombinací, které vytvrzují především účinkem kysele reagujících chemických činidel 

nebo atmosférického oxidu uhličitého. Konečný výsledek fyzikálně-chemického 

procesu úplného vytvrzení je v obou případech stejný – ve vodě i v organických 

rozpouštědlech nerozpustný pojivový gel, do jehož zesíťované struktury vstupuje i 

kovový zinek, popř. i železo v adhezní mezivrstvě a který vytváří vlastní pojivo pro 

zbylé nezreagované částice kovového zinku, viz obr.1. 

 

.kde Me je Zn, popř. i Fe v adhezní mezivrstvě ZSN – ocel. podklad. 

 

Obr.1.Struktura pojivového gelu ZSN po úplném vytvrzení. 

      Na rozdíl od organických nátěrů, kdy se nejprve uplatňovala pojiva na 

rozpouštědlové bázi a se zavedením vodouředitelných formulací se začalo až 

mnohem později pod vlivem ekologických tlaků, je tomu v historii ZSN naopak – 

nejprve se používaly vodouředitelné formulace a teprve cca od 60. let minulého 

století se začaly zavádět rozpouštědlové ZSNH na bázi ethylsilikátu, které vzhledem 
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k některým lepším technologickým vlastnostem, možnosti snáze ovlivňovat proces 

vytvrzování a lepší kompatibility s organickými nátěry zatím doznaly   největšího 

rozšíření.   

      ZSNH na bázi sodného VS začaly být používány již počátkem 40. let minulého 

století v Austrálii, nejprve jako samovytvrzující, ale protože k přijatelnému stupni 

vytvrzení došlo až min. po 7 dnech a silně záviselo na povětrnostních podmínkách 

(teplotě a vlhkosti atmosféry), přešlo se na tepelné vytvrzování. První realizované 

akce byla ochrana vnějšího povrchu ocelového nadzemního potrubí na vodu o 

průměru 50 – 80 cm v  okolí Sydney (potrubí Woronova) a 400 km dlouhého potrubí 

mezi městy Morgan a Whyalla v jižní Austrálii [1,2]. Nátěr se nanášel na netryskaný 

(!) povrch. Předúprava povrchu pod nátěr spočívala nejprve v moření zředěnou 

kyselinou sírovou k odstranění okují a náletů rzi, dále bylo potrubí očištěno 

štětinovým kartáčem k odstranění ulpělých úsad po moření, povrch zneutralizován 

roztokem hydroxidu sodného a nakonec pasivován zředěnou kyselinou fosforečnou. 

Vlastní nátěrová hmota – 4-složková kompozice směsi sodného VS o modulu 2,1 – 

2,4, zinkového prachu, malého množství hydrogenuhličitanu sodného a suříku 

jakožto inhibitoru nežádoucí reaktivity zinek/VS – se připravovala přímo na stavbě 

v kbelíku těsně před aplikací a nanášela širokým štětcem v jedné pokud možno 

rovnoměrné vrstvě, přičemž tloušťka vrstvy nebyla nijak měřena (tloušťkoměry pro 

nedestruktivní měření ještě neexistovaly), nýbrž pouze odhadována ze spotřeby 

nátěrové hmoty, resp. zinkového prachu. Po zaschnutí nátěru  se vytvrzení provedlo 

zahřátím vnitřku trubky  plynovým hořákem na teplotu 100-150oC po dobu cca 0,5 

hod, čímž došlo prakticky k úplnému vytvrzení ZSN a vzniku velmi tvrdého povlaku s 

„kovovým“ charakterem. Z dnešního pohledu je nepředstavitelné, že celý takový 

postup mohl být realizován přímo na stavbě, přičemž je zajímavé, že ještě po 30 

letech provozu byl ZSN shledán se zachovalou ochrannou funkcí a prokorodovaný 

bodově do cca 1% plochy a to pouze v místech se sníženou tloušťkou povlaku pod 

25 - 35 µm, ačkoli potrubí vedlo oblastmi písečných bouří, travních požárů, oblastmi 

pravidelného střídání období sucha a dešťů a v jednom úseku i v přímoří. Ztěží 

představitelné je i to, že autor celého projektu Victor Nightingall poskytl záruku na 

ochrannou funkci nátěru 20 roků a jeho odhad byl nakonec i překonán. Tímto 

technologickým postupem bylo v Austrálii celkem ochráněno asi 5000 km 

nadzemního potrubí. 
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       Později (50. léta minulého století) bylo technologicky nevýhodné tepelné 

vytvrzování nahrazeno chemickým dodatečným vytvrzováním a ještě později byly 

zavedeny samovytvrzující formulace na bázi VS draselných s vyšším modulem a 

zejména lithných, které za běžné teploty vytvrzují lépe než sodná či draselná  VS. 

Tímto způsobem byly v Austrálii a USA chráněny mosty, důlní konstrukce, plošiny 

pro těžbu ropy a zemního plynu z mořského dna, konstrukce v přímoří vystavené 

přílivu a příboji atd., obvykle v kombinaci s vrchními organickými nátěry.  

      V současné době  se k ochraně ocel. konstrukcí spíše používají rozpouštědlové 

ZSN na bázi ethylsilikátu (platný standard pro ochranu ocel. konstrukcí nátěry ČSN 

EN ISO 12944-5 doporučuje pouze tyto typy) a aplikace vodouředitelných  ZSN se  

prakticky omezily na ochranu vnitřních povrchů tanků  na skladování ropných 

produktů, dále vnitřních povrchů stabilizačních nádrží na vodu v lodní dopravě, sil na 

skladování práškových látek a  popř. i na některé konstrukce zejména v přímoří, kde 

nejsou požadovány  vrchní nátěry. Pro ochranu vnitřků nádrží bez vrchního nátěru se 

obvykle nanášejí v  tloušťkách suché vrstvy 100 – 125 μm. V těchto případech se 

s výhodou využije to, že nátěrové hmoty nejsou hořlavé a nemůže tedy dojít ke 

vzniku výbušné směsi uvnitř uzavřeného prostoru při jejich aplikace. Při kombinaci 

s vrchními nátěry postačí tloušťky 75 µm. Vzhledem k stále se stupňujícím 

ekologickým tlakům na omezení či úplné vyloučení VOC z průmyslu nátěrových 

hmot, by vodouředitelné ZSN mohly opět prodělat určitý návrat, ale musely by být 

vyřešeny některé jejich přetrvávající nedostatky, zejména to, že je lze zatím 

formulovat pouze jako dvousložkové a vytvrzení probíhá za běžných teplot stále příliš 

pomalu.  

      Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit použitelnost ZSNH k ochraně ocel. 

konstrukcí, shrnout zásadní problémy při formulaci jednosložkových vodouředitelných 

ZSNH a naznačit možné přístupy pro jejich překonání. 

2.Ochranný mechanismus ZSN 

      Obecně platí pro všechny typy ZSN, že s rostoucím obsahem kovového zinku 

v netěkavém podílu nátěru se jejich ochranná účinnost zvyšuje. Při plnění zinkem 

nad 90 % hmotn. se však obvykle zhoršují fyzikálně-mechanické vlastnosti nátěru 

(tvrdost, kohezní pevnost, přilnavost k podkladu) i aplikační vlastnosti takových 

nátěrových hmot (možnost vzniku suchého nástřiku při stříkání), doporučuje se 
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dodržet obsah zinku v rozmezí 75 – 90 % hmotn,  např. australská norma [3] stanoví 

pro rozpouštědlové ZSNH min. obsah kovového zinku v netěkavém podílu nátěru 

77%  hmotn. a pro vodouředitelné 85 % hmotn.  

      V první fázi, po relativně krátkou dobu několika týdnů až měsíců, vykazují ZSN 

vzhledem k obsahu kovového zinku elektrochemický (katodický) mechanismus 

ochrany, založený na tom, že v příslušném korozním prostředí je elektrodový 

potenciál kovového zinku o 0,3 – 0,4 V negativnější než potenciál chráněného 

podkladu – železa. Např. v mořské vodě je elektrodový potenciál zinku  -1V a železa  

-0,6 V oproti standardní kalomelové elektrodě (SCE). Postupně však potenciálový 

rozdíl článku Fe – Zn klesá a začíná se uplatňovat bariérový, či přesněji bariérově-

filtrační (neutralizační) mechanismus [4] k zachycení korozních stimulátorů, ve 

kterém se příznivě uplatňují nerozpustné korozní produkty zinku (hydroxid, oxid, 

hydroxyuhličitany, hydroxychloridy, popř. i hydroxysírany). Při tomto procesu se 

zlepšují fyzikálně-mechanické vlastnosti povlaku (tvrdost, odolnost proti abrazi a 

úderu, adhezní i kohezní pevnost). Vizuálně se tyto změny projeví ztmavnutím 

povlaku a získáním ”kovového” vzhledu.  Přitom – na první pohled paradoxně – jsou 

zde v porovnání s organickými povlaky  podmínky pro vznik bariérové vrstvy podst. 

méně příznivé, protože  silikátové pojivo – gel - je bez ohledu na množství 

obsažených pigmentů a plniv  sám o sobě značně porézní. Oproti pigmentovaným 

organickým nátěrů s výskytem prakticky výlučně mikroskopických pórů obsahují ZSN 

navíc submikroskopické póry s počátečním řádově nižším průměrem, max. 

v desítkách nanometrů [5] a teprve jejich postupným utěsněním korozními produkty 

zinku se vytvoří dokonalá bariéra.  Velký objem submikroskopických pórů (objemově 

až desítky procent z celého objemu gelu) vytváří tak, podobně jako je tomu 

v silikagelu, předpoklad pro obrovský měrný povrch pojiva (řadově stovky m2/g)[5,6] 

s velkou sorpční kapacitou pro „odfiltrování“ korozních stimulátorů již zmíněným 

filtračním mechanismem i usnadnění průběhu reakcí „in situ“ vedoucích k vytvrzování 

ZSN a utěsnění pórů  (viz dále). Tímto způsobem tedy funguje proces  jakéhosi  

„samoutěsnění“    ZSN. 

      K vytvoření bariérové ochranné funkce ZSN není prvotní stadium katodické 

ochrany a přímý kontakt ocel. podklad – zinek dokonce ani nezbytné – bylo prakticky 

ověřeno, že ZSN vykazují dostatečnou ochrannou účinnost i na zaokujené oceli [7] i 
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souvisle zarezlé ručně očištěné oceli se zbytkovou vrstvou elektricky nevodivé rzi o 

tloušťce 50 – 130 µm [8]. 

3.Rozdělení vodouředitelných ZSNH 

      U vodouředitelných ZSN fungují jako pojiva VS sodná, draselná nebo lithná, buď 

jednotlivě nebo ve směsi mezi sebou nebo ke zvýšení modulu (pokud budou směsi 

stabilní) i ve směsi se stabilizovanými  koloidními roztoky oxidu křemičitého a jako 

aktivní antikorozní pigment kovový práškový zinek. 

      S ohledem na vzájemnou chemickou reaktivitu kovového zinku s vodou i 

alkáliemi jsou komerčně dostupné vodouředitelné ZSN dodávané vždy jako 

dvousložkové – jedna složka je kapalná a obsahuje VS a druhá prášková obsahuje 

zinkový prach. Obě složky se před použitím promíchají do homogenního stavu a 

aplikují do určité, výrobcem předepsané doby (zpravidla hodiny při teplotách cca 

20oC). 

Dle způsobu vytvrzování se vodouředitelné ZSN dělí na 3 skupiny, a to: 

• Tepelně vytvrzované ohřevem na teplotu  100 – 200oC po dobu několika minut až 

desítek minut - je omezeno pouze na takové konstrukční díly, u kterých je tato 

operace proveditelná, např. již zmíněné potrubí. Výhodou je prakticky okamžité 

vytvrzení nezávislé na povětrnostních podmínkách a dosažení požadované 

odolnosti proti vodě i mechanických vlastností (tvrdost, přilnavost k podkladu). 

Jako pojiva se používají sodná, popř. i draselná VS o modulu 2,4 – 3,3. 

• S dodatečným chemickým vytvrzováním kysele reagujícími činidly (obvykle 

zředěná kyselina fosforečná), někdy se též nazývají urychlovače vytvrzování, 

které se v kapalné formě aplikuje na zaschlý nátěr a nechávají působit po dobu 

min. 24 hodin pro dosažení přijatelného stupně vytvrzení. Jako pojiva  se uplatňují 

VS sodná, popř. i draselná o modulu 2,1 – 3,3. Z komerčně dostupných typů jsou 

to např. Dimetcote 3A (výrobce fa. PPG-Ameron) a Galvosil 1561 (fa. Hempel 

Marine Paints). Výhodou je poměrně rychlé vytvrzení povlaku, nevýhodou další 

technologická operace a nepříjemná práce se zředěnými kyselinami. Bez 

chemického urychlovače mohou stejné nátěry vytvrzovat až několik týdnů (při 

teplotě 20oC cca 2 – 3 týdny). 

• Samovytvrzující účinkem atmosférického oxidu uhličitého, popř. se v tomto 

procesu příznivě uplatňuje i znečištění atmosféry oxidem siřičitým, oxidy dusíku, 
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salinitou atd. Pojiva jsou VS lithná o m = 2,1 – 8,5, popř. i draselná o zvýšeném m 

= 3,7 – 4. Vytvrzování probíhá relativně pomalu (cca dny až týdny), je silně závislé 

na klimatických podmínkách – v sušších a teplých klimatech probíhá rychleji než 

ve studených a vlhkých a v počátečním stadiu vytvrzování může být nátěr značně 

citlivý na působení atmosférických srážek – jediný prudký déšť  může způsobit 

jeho úplnou destrukci [9]. Po dobu vytvrzování vykazuje nátěr alkalickou reakci. 

Na trhu dostupné typy jsou např. Interzinc 697 (fa. International Protective 

Coatings) a Resist 5WF (fa. Jotun).  

4.Rozdíly mezi ZSN na rozpouštědlové a vodní bázi 

      Přesto, že výsledné užitné vlastnosti, např. chemická, korozní a teplotní odolnost, 

jsou prakticky stejné, vykazují ZSN na vodní a rozpouštědlové bázi určité rozdíly, 

které vyplývají z rozdílného charakteru výchozího pojiva a  rozdílného dominantního 

děje v procesu vytvrzování. Dále jsou zjednodušeně uvedeny principiálně odlišné 

chemické procesy vytvrzování, které vedou k  různým vedlejším reakčním 

produktům: 

a)Rozpouštědlové ZSN - výchozí pojivo ethylester kyseliny křemičité (ethylsilikát)  

   Si (OC2H5)4,  reakcí vytvrzování je acidobázicky katalyzovaná hydrolýza (reakce 1): 
                                           H+

  Si(OC2H5)4  + 2xH2O ====>SiO2x (OC2H5)4(1–x) (nerozp. gel) + 4xC2H5OH, (reakce 1) 
                                         OH- 

      kde  x  je stupeň hydrolýzy ethylsilikátu,  H+  představuje kysele  a  OH-  zásaditě 

katalyzovaný proces.         

      Dominantním procesem pro vytvrzení ZSN je  působení atmosférické vlhkosti či 

vody v kapalném stavu  za současně příznivého působení zvýšené teploty, celý 

proces může trvat v závislosti na relativní vlhkosti a teplotě několik dnů až týdnů, 

v případě nízké atmosférické vlhkosti (pod 50 %) lze  vytvrzení značně urychlit 

zvýšením aktivity vody na povrchu nátěru, tj. stříkáním natřené konstrukce   

vodou. Vedlejším produktem reakce je ethanol, který z nátěru vytěká a na 

povrchu nezůstávají žádné rozpustné látky, které by mohly způsobit osmotické 

puchýře v následném organickém nátěru. 

  b)Vodouředitelné samovytvrzující ZSN (reakce 2), resp. s  dodatečným 

vytvrzováním (reakce 3) - pojivo alkalické  VS   mSiO2 . Me2O . yH2O,     

 291



     kde m je modul VS, y počet molů vody vázané ve formě hydrátu VS a Me 

alkalické kovy Na, K nebo Li  podle typu VA a symboly v závorkách s, l a g 

skupenství pevné, kapalné nebo plynné příslušné látky v reakci,  [10, 11]:  

     mSiO2 . Me2O . yH2O(s,amorfní) + CO2(atmosférický) ⇒ mSiO2 . yH2O(nerozp. 

gel)   +   Me2CO3    (reakce 2), resp. 

     3mSiO2 . Me2O . yH2O(s,amorfní) + 2mH3PO4 (l,urychlovač) ⇒ 3mSiO2 . yH2O 

(gel)  +  2mMe3PO4  +  3mH2O (l)     (reakce 3). 

      K procesu vytvrzení ZSN může přispět i reakce VS s kovovým zinkem a železem 

v adhezní mezivrstvě za vývinu plynného vodíku (reakce 4 a 5), přičemž reakce 

5 přispívá ke zlepšení adheze nátěrů k  podkladu: 

      Me2O . mSiO2 . yH2O(s,amorfní) + mZn + (m-y+1)H2O(l)  ⇒ mZnSiO3(nerozp. 

gel) + 2MeOH + mH2(g)    (reakce 4), 

       Me2O . mSiO2 . yH2O(s,amorfní) + mFe + (m-y+1)H2O(l)⇒ mFeSiO3(nerozp. 

gel.) + 2MeOH + mH2(g)    (reakce 5),  

       přičemž vzniklý hydroxid MeOH je dále neutralizován atmosférickým CO2  za 

vzniku příslušného alkalického uhličitanu (reakce 6): 

      2MeOH (s) +  CO2  (atmosférický)    ⇒     Me2CO3   +   H2O (l)  (reakce 6). 

      Další reakcí, která přispívá k  utěsnění původně značně porézních pojivových 

gelů a vede ke vzniku nerozpustných korozních produktů zinku v slabě kyselých 

atmosférách, např.  (reakce 7): 

      5Zn + 2CO2 (atmosférický) + 8H2O(l)  ⇒ 2ZnCO3 . 3Zn(OH)2 (nerozp.)+ 5H2(g)  

(reakce 7) 

      Konečnými produkty chemických reakcí vytvrzení ZSN jsou tedy pojivové ve 

vodě nerozpustné gely silikátů zinečnatých, popř. i železnatých v adhezní 

mezivrstvě a rozpustné uhličitany, popř. fosforečnan (u reakce 3), které se 

nepříznivě uplatňují, protože narušují strukturu amorfního gelu a snižují jeho 

odolnost proti vodě. Tyto vedlejší a nežádoucí krystalické reakční produkty ve 

formě hydrátů zůstávají trvale na povrchu nátěrů  (tzv. výkvěty) i po jejich 

vytvrzení, dokud nejsou odstraněny z povrchu nátěru postřikem vodou nebo 
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deštěm. Výkvěty rovněž způsobují alkalickou reakci ZSN (hodnota pH 9 – 10), 

což je patrné barevnou změnou  na indikátor fenolftalein (povrch zčervená).  

       Dominantním procesem pro vytvrzení je zde chemická reakce s atmosférickým 

CO2, jehož parciální tlak v atmosféře je však oproti parciálnímu tlaku vodní páry  

min. 50 x nižší (obsah CO2 ve vzduchu je řádově setiny obj. %) a nelze jej 

zvyšovat, takže tento děj nelze při běžných teplotách urychlit. Celkově tedy 

proces vytvrzení atmosférickým CO2 je při  podstatně pomalejší než u 

rozpouštědlových ZSN. Příznivější je situace u dodatečného vytvrzování, kdy lze 

koncentraci urychlovače na povrchu nátěru podst. zvýšit podobně jako lze docílit 

urychlení vytvrzení rozpouštědlových ZSN postřikem vodou a navíc kyselina 

fosforečná je  silnější kyselinou než kyselina uhličitá.  

       S ohledem na vznik osmotických puchýřů nastávají tedy u všech typů 

vodouředitelných ZSN problémy s kompatibilitou s vrchními organickými nátěry, 

protože před jejich zhotovením je nutno důkladně smýt zbytky chemického 

urychlovače a rozpustných solí (výkvětů) nebo prostě počkat až oprší.   Z tohoto 

důvodu se tedy aplikace vodouředitelných ZSN spíše omezují na případy, kdy jsou 

požadovány jako samostatné ochranné vrstvy bez nutnosti kombinace s vrchními 

organickými nátěry.  

      Rozdíly mezi vodouředitelnými a rozpouštědlovými ZSN jsou přehledně uvedeny 

v tab. 1. 

 

Tab.1.Rozdíly mezi samovytvrditelnými ZSN na rozpouštědlové a vodní bázi. 
 
ZSN na rozpouštědlové bázi ZSN na vodní bázi 
Nátěr. hmoty jsou dodávány jako 1-
složkové i 2-složkové Jsou dodávány pouze jako 2-složkové 

Dominantním chemickým dějem 
v procesu vytvrzování je chemická reakce 
s atmosférickou vlhkostí (vodou), vysoká 
relativní vlhkost atmosféry a zvýšená 
teplota jsou žádoucí 

Dominantním  procesem při vytvrzování 
je reakce s atmosférickým CO2, pro 
vytvrzení jsou spíše žádoucí suché 
atmosféry a zvýšené teploty, extrémně 
nízké rel. vlhkosti (pod 30%) však 
mohou způsobit tzv. „suchý nástřik“ při 
jejich aplikaci 
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Pokračování tabulky: 

Proces vytvrzování lze výrazně urychlit 
zvýšenou relativní vlhkostí, popř. i 
postřikem povlaku vodou a zvýšenou 
teplotou 

Při vytvrzování v počátečním stadiu (do 
cca 24 hod) se příznivě uplatňuje 
snížená relativní vlhkost a nátěry musí 
být bezpodmínečně chráněny před  
účinkem deště, později je naopak vliv 
srážek pro vytvrzení nátěru spíše 
vítaný, protože odstraněním (omytím) 
výkvětů solí se rovnováha chemických 
reakcí vytvrzování posouvá ve směru 
žádoucího produktů – silikátových gelů.  
Vliv zvýšené teploty je jednoznačně 
pozitivní v celém průběhu vytvrzování. 

Nanášení vrchních organických nátěrů  je 
na dostatečně vytvrzený a penetrovaný 
ZSN vcelku bez problémů 

Před nanášením organických vrchních 
nátěrů je z dostatečně vytvrzeného ZSN 
nutno omýt zbytky solí – výkvětů nebo 
je nechat opršet. Povrch ZSN pod 
organické nátěry musí vykazovat 
neutrální reakci na indikátor fenolftalein. 

 
 
Stupeň vytvrzení povlaku je určen tzv. 
otěrovým MEK testem při působení 
methylethylketonu , viz  [12] 

Stupeň vytvrzení není stanoven žádným 
technickým předpisem ani standardem, 
z vlastní zkušenosti lze však použít 
stejný otěrový test jako pro 
rozpouštědlové ZSN s tím rozdílem, že 
posuzovaný nátěr se na cca 1 hod 
ponoří do vody a pak se v mokrém 
stavu otírá mokrým  tampónem ze 
stejného materiálu jako předepisuje [12]

 
      Obecně platí, že vodouředitelné ZSN tedy lépe vytvrzují v suchých a teplejších 

atmosférách, zatímco ZSN na rozpouštědlové bázi spíše ve vlhkých a současně 

teplých klimatech (mírné klimatické oblasti, ještě lépe však ve vlhkých tropech). 

Tímto lze např. vysvětlit, proč na severovýchodě USA s vlhčím a chladnějším 

klimatem a četnějšími srážkami mají lepší praktické zkušenosti s rozpouštědlovými 

ZSN, zatímco v sušších a teplejších jihozápadních oblastech (Kalifornie) se naopak 

více používají ZSN na bázi vodních skel [13]. 

       Výrazný vliv teploty na vytvrzení vodouředitelných ZSN i silikátových povlaků bez 

obsahu zinku (fasádních silikátových nátěrů) vyplývá z následujícího [14]: vytvrzení 

proti účinku vody při teplotě 20 – 25oC za 10 dnů bylo dosaženo do stejného stupně 

jako při tepelném vytvrzení při teplotě 150 – 200oC po dobu pouhé 2 hodiny. 

 

 294



5.Charakteristika pojiv používaných pro vodouředitelné ZSN 

      Jako pojiva se u vodouředitelných ZSNH používají nízkomolekulární vodní 

koloidní roztoky alkalických křemičitanů o velikosti částic řádově nanometry a 

max.mol. hmotnosti řádově stovky– VS sodná, draselná, lithná, lithnosodná  nebo  

jejich směsi, přičemž velikost částic i mol. hmotnost rostou s modulem VS. VS jsou 

charakterizovaná modulem – molárním poměrem  m = SiO2 /Me2O, kde Me je Na, K, 

Li, popř. (Li + Na), dále obsahem SiO2, obsahem Me2O, viskozitou, hustotou a  

hodnotou pH (v závislosti na modulu se pohybuje v rozmezí  11 – 12,5). 

      Dle [5] jsou VS vnovážnou směsí iontů Me+, OH-, HsiO3
-, SiO3

2-, dále monomerní 

nedisociované kyseliny křemičité  Si(OH)4 a koloidních částic o velikosti řádově 

nanometry -  polyaniontů křemičitých kyselin s povrchovými silanolovými skupinami  -

OH. Tyto polyanionty způsobují žádoucí polymerní charakter vodních skel a jsou 

z hlediska pojivové funkce v nátěrových hmotách dominantní pro vznik zesíťované 

polysiloxanové struktury (obr.1). 

      VS   m = 1 – 2 obsahují především monomerní anionty  HSiO3
- a SiO3

2-.  

Polyanionty křemičitých kyselin nejsou prakticky přítomny, z čehož vyplývají špatné 

filmotvorné vlastnosti a rovněž vysoká citlivost vůči vodě. Nelze je tedy využít jako 

pojiva pro nátěrové hmoty. 

      VS o  2 < m < 4,5, zejména pak  o   3 < m < 4,5, již obsahují všechny uvedené 

složky včetně žádoucích polyaniontů křemičitých kyselin  a  jsou vzhledem 

k vyhovujícím filmotvorným vlastnostem a lepší odolností proti působení vody vhodná 

a nejčastěji používaná jako pojivo pro formulaci silikátových nátěrových hmot, včetně 

zinksilikátových. 

      VS sodná  o  m > 4,5  jsou již značně nestabilní a vodní skla draselná o m > 4 

vytvářejí značně viskózní roztoky při koncentracích SiO2 nad 10%, relativně vysokou 

stabilitu poskytují pouze vodní skla lithná a lithnosodná a to až do m = 8  při 

koncentraci SiO2 20% [15]. Vzhledem k převažujícímu obsahu aniontů 

polykřemičitých kyselin se často místo VS nazývají výstižněji jako roztoky polysilikátů 

a tvoří vlastně přechod mezi stabilizovanými soli oxidu křemičitého a VS. Jejich 

filmotvorné vlastnosti, tj. schopnost vytvořit např. na skle po vysušení souvislý film 

bez prasklin a odlupování, se s rostoucím modulem zhoršují, odolnost proti vodě se 

však zlepšuje. 
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      Pro výběr pojiva pro formulaci fasádních silikátových nátěrových hmot i 

vodouředitelných ZSNH  obecně platí, že s rostoucím modulem se zvyšuje odolnost 

těchto nátěrů proti působení vody, zhoršují se však filmotvorné a fyzikálně-

mechanické vlastnosti povlaku, např. náchylnost k praskání a odlupování vrstvy od 

podkladu [16]. Proto i v tomto případě je nutno nalézt určitý kompromis a praktické 

zkušenosti ukazují, že takový kompromis existuje pro VS o m = 3,5 – 4,5. 

6. Vliv modulu vodních skel a výkvětů na vlastnosti ZSN a  jejich vytvrzování 

      Pro posouzení vlivu modulu VS na jejich termodynamickou stabilitu a tím i na 

reaktivitu v procesu vytvrzování ZSN při reakcích 2 (vytvrzování atmosférickým CO2) 

a 4 (reakce VS s kovovým zinkem) byl z dostupných tabelovaných  dat [17] proveden 

výpočet změny standardní Gibbsovy energie  ΔGo
298  pro uvedené reakce v závislosti  

na modulu lithného VS m  rostoucího v intervalu 1 – 6. Funkce ΔGo
298  obecně 

charakterizuje proveditelnost (schůdnost) příslušné chemické reakce a její úbytek je 

hnací silou nebo též mírou chemické afinity výchozích látek této reakce – čím je její 

změna zápornější, tím je reaktivita (afinita) výchozích produktů vyšší, tj. jejich 

stabilita nižší.  Aby reakce byla  vůbec proveditelná, musí být funkce  ΔGo
298  záporná 

a aby byla prakticky jednosměrná ve směru vznikajících produktů (nevratná), tj. její 

rovnovážná konstanta  K  > 104, musí být ΔGo
298  < cca -25 kJ/mol, přičemž platí 

vztah   ΔGo
298  =  -RT.lnK, kde T je absolutní teplota 298 K  a R  plynová konstanta. 

Závislost  - ΔGo
298  -  m   je uvedena na obr. 2. 

    Je patrné, že obě reakce a to i při nejnižším  m = 1 probíhají jako jednosměrné 

(nevratné), protože jejich  ΔGo
298 <<  -25 kJ/mol a současně, že obě vykazují 

prakticky lineární pokles této funkce s rostoucím m, tj. s rostoucím m  klesá stabilita 

VS a zvyšuje se jeho reaktivita (chemická afinita).  Lze tedy očekávat, že u ZSN 

budou s rostoucím  m  probíhat chemické procesy vedoucí k jejich vytvrzování 

snáze. Dále je patrná výrazně strmější závislost pro reakci VS s kovovým zinkem než 

s oxidem uhličitým, což ukazuje zvýšený význam uplatnění této reakce pro 

vytvrzování ZSN zejména při vyšších  m.  Podobnou závislost růstu reaktivity VS 

s jejich rostoucím  m  lze očekávat i u VS sodných a draselných.   
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Obr. 2.  Závislost funkce   -ΔGo298  reakcí 1 a 4 na modulu m vodních skel Li
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       Prokazatelně rostoucí odolnost VS proti vodě s rostoucím m  lze tedy kromě 

klesajícího obsahu alkalických rozpustných uhličitanů v ZSN přisuzovat i jejich 

zvýšené reaktivitě, která ve svém důsledku vede k jejich snazšímu zesíťování a tím i 

vytvrzení. Zvýšená reaktivita vysokomodulových VS působí příznivě v procesu 

vytvrzování, čímž je dříve dosaženo odolnosti ZSN proti vodě, na druhé straně však 

způsobuje snížení doby zpracovatelnosti nátěr. hmoty po smísení s kovovým zinkem. 

Výrazné zvýšení reaktivity a snížení doby zpracovatelnosti modelových 2-složkových 

silikátových nátěr. hmot připravených z lithných vodních skel  o  m > 6 vytvrzovaných 

fosfáty hliníku [18] a ZSN z lithnosodných vodních skel o m > 10 [19] resp. praktická 

nemožnost přípravy takových nátěr. hmot v těchto případech,  byly skutečně 

prokázány.  

      Pro formulaci samovytvrzujících  ZSN s velmi rychlým vytvrzováním byl vyvinut 

speciální technologický postup výroby draselných VS  se zvýšenou reaktivitou a  m  

v rozmezí  4,8 – 6,0 [20]. Vytvrzení a odolnosti proti vodě bylo dosaženo prakticky 

okamžitě se zaschnutím nátěru (řádově hodiny), určité problémy však nastávaly při 

aplikaci takových ZSN – k nežádoucímu vytvrzování již docházelo v zásobnících 
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nátěr. hmoty, hadicích a uvnitř stříkací pistole, což prakticky znemožňovalo jejich 

nanášení technologií vysokotlakého bezvzduchového stříkání [9].  

      Vedlejšími a nežádoucími reakčními produkty vytvrzování  ZSN na vodní bázi 

jsou rozpustné alkalické uhličitany, popř. v počáteční fázi i hydroxidy, které jsou 

přítomny v celém nátěru a na jeho povrchu jsou patrné jako světlé úsady ve formě 

hydrátů těchto solí, tzv. výkvěty. Tím, že se jedná o silně hygroskopické soli, výrazně 

zpomalují zasychání a vytvrzování nátěrů. Tento problém nastává zejména u 

sodných VS, kde jako výkvěty vznikají dekahydráty solí  Na2CO3 . 10H2O, popř. i 

Na2SO4 . 10H2O [15], které ve struktuře gelu nejdéle zadržují vodu při jeho 

vysychání. Tvorba výkvětů je výrazněji potlačena u draselných (vytváří se pouze 

dihydrát K2CO3 , 2H2O) a zejména  lithných VS (uhličitan lithný nevytváří vůbec 

hydráty) a navíc soli a hydroxid lithia jsou podst. méně rozpustné než odpovídající 

soli sodné a draselné, viz. tab. 2 [21]. 

 

Tab. 2. Porovnání rozpustnosti alkalických uhličitanů a hydroxidů ve vodě 
 Rozpustnost ve vodě při 20o C (g/100 g vody) 
 sodný draselný lithný 

uhličitan 21,5 110,5 1,3 
hydroxid 109,0 112,0 12,8 

       

      Tento fakt může být nakonec rozhodující pro posouzení rychlosti vytvrzení a 

dosažení odolnosti proti vodě u jednotlivých typů VS a vysvětluje, proč  lithná VS 

svými vlastnostmi předčí VS sodná a draselná a to i při nižších modulech. Např. bylo 

experimentálně prokázáno [10], že ZSN na bázi lithného VS o  m = 2  vytvrzuje 

v modelových atmosférách 50%, 75 a 90% relativní vlhkosti a teplotě 20oC již  za  2 

dny, zatímco stejně formulovaný ZSN, ale se sodným VS o  m  = 4  vytvrdil ve 

stejných atmosférách až za 10 dnů. 

7.Formulace jednosložkových  ZSNH se zvýšenou  rychlostí vytvrzování 

        Výše uvedené teoretické i praktické poznatky o vlastnostech a chemismu 

vytvrzování vodouředitelných ZSN byly využity s cílem formulovat jednosložkovou 

samovytvrzující ZSNH s pojivem na bázi lithného, popř. i lithnosodného VS o modulu  

3,5 – 4,5. 
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       Důvod, proč  vodouředitelné ZSNH a obecně všechny vodouředitelné zinkové 

nátěr. hmoty musí být formulovány pouze jako dvousložkové, je reaktivita kovového 

zinku s vodou i alkáliemi za vzniku plynného vodíku: 

a) Zn    +    H2O    ⇒   Zn(OH)2 (nerozp.)    +     H2 (g)        reakce 8 

b) reakce Zn s vodními skly                                           viz reakce 4 

      Vznikající vodík může  při skladování nátěrové hmoty zvýšit tlak uvnitř obalu, což 

může vést až k jeho deformaci nebo vyražení  víčka z plechovky. Navíc dochází 

k podstatnému zvyšování konzistence nátěrové hmoty koloidní sraženinou hydroxidu 

zinečnatého a/nebo silikátů zinečnatých a k nevratné ztrátě její homogenity.  

      Bylo experimentálně ověřeno, že reaktivita kovového zinku v ZSNH závisí i na 

hodnotě pH a modulu VS – u nížemodulových VS je stabilita směsi vyšší než u 

vysokomodulových  (m > 4,5) a v případě alkalicky stabilizovaných solů oxidu 

křemičitého (Tosil) o  m  cca 80 došlo k reakci za zjevného vývoje vodíku do max. 1 

hod (!). To potvrzuje teoretický předpoklad o zvýšené reaktivitě VS a stabilizovaných 

solů oxidu křemičitého při vysokém modulu (viz kap. 6). Při použití inhibitorů reakce  

Zn – VS (reakce 4) by se dalo očekávat, že tato reakce bude i po zhotovení nátěru 

brzděna, což v tomto stadiu už není žádoucí, protože může přispívat urychlení jeho 

vytvrzení. V prozatím provedeném porovnání se slepým pokusem (stejná nátěr. 

hmota, ale bez inhibitoru) však  nebyly nalezeny rozdíly v době vytvrzování a rovněž 

stejná byla i ochranná funkce nátěrů (ověřeno ve zkoušce čistá kondenzace dle ČSN 

038131).  

       Již u prvních formulací vodouředitelných ZSNH byla snaha k potlačení reaktivity 

zinku použitím vhodných pasivačních inhibitorů, jako suřík nebo alkalické chromany. 

Tím se reakční rychlost zinku zpomalila a zpracovatelnost směsi prodloužila na max. 

několik dnů, což však na 1-složkovou formulaci stále nestačilo, protože pro nátěrové 

hmoty je požadována skladovatelnost po dobu min. 6 měsíců. Dalším důvodem, proč 

v současné době nelze uvedené látky použít, jsou přísná ekologická a toxikologická 

hlediska – v současnosti použití sloučenin olova i šestimocného chrómu a to i 

v nepatrných koncentracích nepřipadá v nátěrových hmotách  v úvahu vůbec. 

      Byl proveden  experimentální program k ověření účinnosti vytypovaných látek, 

které by mohly fungovat jako inhibitory koroze zinku v silně alkalických prostředích o 

hodnotě pH min. 11, který nakonec vedl k úspěchu. Byl nalezen inhibitor nebo spíše 
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směs několika inhibitorů se synergickým účinkem,  jejichž účinnost byla prakticky 

ověřena jako vyhovující u VS o m < 4. Formulace jednosložkové ZSNH na vodní bázi 

se nakonec podařila, přičemž při skladování nedošlo k výraznému nárůstu 

konzistence v porovnání se slepým pokusem (stejně formulovaná ZSNH, ale bez 

inhibitoru). 

      Další možností, jak zvýšit odolnost proti vodě zejména během vytvrzování, kdy je 

nátěr k působení vody nejvíce citlivý, se nabízí modifikace ZSNH malým přídavkem 

(do 5 % hmotn.) disperze organického polymeru akrylátu či styrénakrylátu [18].  

Současně by zřejmě nastalo i ke zlepšení některých méně příznivých vlastností 

typických pro ZSN, např. snížení citlivosti na úpravu povrchu pod nátěr a zvýšení 

horní toleranční meze tloušťky nátěru, aniž by došlo k tzv. bahennímu praskání. Jde 

o poměrně nesnadný úkol, protože tyto disperze po smísení s vodním sklem nesmí 

snižovat jeho stabilitu, což bude platit zejména pro vodní skla s vyšším modulem. 

Dokonce i některé typy disperzí polymerů, které jsou výrobci deklarovány pro tento 

účel, selhaly. 

      Bylo tedy možné na bázi lithných a lithnosodných VS naformulovat 1-složkovou 

ZSNH s dostatečnou stabilitou po dobu skladování min. 6 měsíců. Doba zasychání 

v tloušťce suché vrstvy  50 – 80 µm do 2 hod (20oC),  vytvrzení (kritérium otěrový 

test za mokra) ve venkovním prostředí  2 – 7 dnů v závislosti na teplotě, přičemž 

v počátečním stadiu vytvrzování (do cca 24 hod) by nátěr neměl být vystaven dešti, 

později je naopak déšť nebo postřik vodou vítaný, protože vymývá alkalické výkvěty 

a tím urychluje vytvrzení, což bylo rovněž prakticky prokázáno. 

      Pro většinu praktických aplikací ZSN je však tato doba vytvrzení stále ještě 

vysoká, spíše než na dny by bylo třeba dobu vytvrzování zkrátit na hodiny. Toho by 

se zřejmě dalo dosáhnout (pouze v případě lithných a lithnosodných VS) zvýšením 

modulu na hodnotu min. 5, směs však bude reaktivnější a bude nutno znovu ověřit 

funkci inhibitoru reakce 4. 

8. Závěry 

• Pro formulaci samovytvrzujících vodouředitelných ZSNH se zatím nejlépe 

osvědčila pojiva na bázi lithných, popř. i lithnosodných VS o modulu 3,5 – 4,5, 

která nejrychleji vytvrzují a v porovnání s draselnými a zejména sodnými VS a 

vytvářejí na povrchu nátěru nejméně výkvětů. 
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• I po dokonalém vytvrzení vodouředitelných ZSNH proti působení vody vykazuje 

stále povrch nátěrů alkalickou reakci způsobenou uhličitany alkalických kovů, 

k jejich odstranění je nezbytný postřik nátěrů vodou, v případě lithných 

(lithnosodných)  VS dokonce postřik vodou v pozdějším stadiu vytvrzování 

urychluje. 

• Ukazuje se, že s pomocí vhodných inhibitorů reaktivity zinkového pigmentu 

v alkalických prostředích lze jednosložkovou ZSNH na vodní bázi naformulovat. 

• Určitým, zatím ne zcela vyřešeným problémem, však stále zůstává poměrně 

dlouhá doba vytvrzení vodouředitelných ZSN do stavu odolného proti působení 

vody (proti abrazi za mokra).  
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Summary 
The introduction of nano-particles into intumescent coatings compositions 
proved to be useful in improvement of thermal insulation. In this paper is 
presented results for aqueous copolymer dispersion based on vinyl 
acetate and vinyl ester of versatic acid intumescent paint.  
Different types of paints were prepared by adding different amounts of 
nano-clay. The effect of nano-particles on fire-resistant properties and 
char formation of intumescent coating was studied. Coatings were 
investigated using thermogravimetry (TG) and fire-resistant test.      
Key words.: intumescent coating, nanopartice, fire-resistant 

 
 
1 Introduction 

In recent decades, the disastrous accidents causes by damage of steel 

constructions in fire have reminded people of the risk of fire in some industrial 

buildings and equipments [1]. 

There are several methods to protect the steel against fire and consequent 

destruction. They are called “passive fireproofing materials”, which are based on 

insulating systems designed to decrease heat transfer from a fire to the structure 

being protected. These can be special panels or blankets, but usually mineral-based 

or organic resin-based coatings products are preferred. Flame-retardant coatings are 

distinguished by their ability to release non-flammable gases when heat is generated. 
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These gases inhibit the rate of flame spreading and also reduce its intensity [2]. The 

use of fire retardant coatings is one of the easiest, the oldest and the most efficient 

ways to increase materials resistance against fire [2-4].  

Steel is a material commonly used in the construction of bridges, buildings, 

boats, cars, and it also plays an important role in other fields like marine or military 

furniture and offshore platforms. It is a non-combustible material, which exhibits a 

good ductility, but it begins to lose its structural properties between 470 and 500 °C 

[5]. The protection of metallic materials against fire has become an important issue in 

the construction industry.  

Generally, flame retardant coatings are classified into the two kinds: 

intumescent coatings and non-intumescent coatings. 

The main driving force for developing intumescent coating has been a 

decrease in the use of halogenated fire retardants, as they are believed to be harmful 

for the environment [6]. Intumescent coatings are designed to maintain the steel 

integrity for one up to three hours when the temperature of the surroundings is 

around 1100 °C. When the temperature of the coating surface reaches a critical 

temperature, the surface begins to melt and is converted into highly viscous liquid. 

Simultaneously, reactions are initiated resulting in the release of inert gases with low 

thermal conductivity. These gases are trapped inside the viscous fluid (forming 

bubbles). The result is the expansion or foaming of the coating, sometimes up to 

several times of its original thickness, leading to form a protective char that acts as 

an insulative barrier between the fire and the substrate [7]. As a consequence, this 

insulative barrier makes intumescent coatings particularly suitable for the protection 

of the structural steelwork. 

Intumescent organic paints are composed of three active ingredients: an acid 

source (generally ammonium polyphosphate – APP), a carbon source 

((di)pentaerythritol – PER) and a blowing agent (most often melamine – MEL) linked 

together by a binder. Their reaction dynamics and interaction of ingredients to each 

other determine general flame retardant properties of the coating. The formulation of 

these coatings is exceedingly time-consuming and it has to be adapted in terms of 

their physical and chemical properties to form an efficient protective char as well as 

the final paint must have good coatings properties. 
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Although APP/PER/MEL coating has the good intumescence and char 

formation, hydrophilic flame-retardant additives (APP, PER and MEL) in the coating 

are very sensitive to water. Char structure formed from the coating is easily oxidized 

at high temperatures and the intumescent coating is vulnerable to aging. Thus, 

APP/PER/MEL coating becomes less effective due to these negative effects [1]. 

Because the performance of the APP/PER/MEL coatings was not satisfactory, 

recently, some synergistic agents such as expandable graphite (EG) [10-12] and 

nano-fillers have been found to be more effective. Numerous studies have shown 

that introducing nano-fillers into polymers or coatings can improve some properties 

such as the abrasion resistance, scratch resistance, fire resistance etc.   

In this work we studied the effect of nano-montmorillonite in APP/PER/MEL 

coating on fire resistance properties and char formation. We used aqueous 

copolymer dispersion based on vinyl acetate and vinyl ester of versatic acid as a 

binder. 

2 Experimental 

2.1 Materials 

Following chemicals were used in this study. Ammonium polyphosphate - Exolit AP 

422 (Clariant), pentaerythritol - Charmor PM 40 (Perstorp), melamine - Melafine 

(DSM), binder - Mowilith DM 230 (Celanese), titanium dioxide - Pretiox RX-1 

(Precheza), Aerosil 200 (Degussa), nano-montmorillonite - Nanomer PGV (Sigma-

Aldrich) 

2.2 Preparation of flame retardant coatings and samples 

The formulations were prepared using a pearl mill. We prepared intumescent 

coatings IN and coatings IN-1 and IN-3 filled by 1 and 3 wt. % of nano-

montmorillonite (nano-MMT). The flame retardant coatings were brushed on pieces 

of clean glass. After the coatings were completely dried, they were ground in grinding 

mortar for thermal analyze. Coatings were applied on the steel panels with the 

dimensions 150 mm x 100 mm x 1 mm for fire resistant test. Thickness of the films 

was about 400 μm. 
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2.3 Fire resistant test 

The coated-steel panels were dried at room temperature during five days and 

subsequently tested in a simulated fire. A Mecker burner was used as the heat 

source. The steel panels were held 15 cm above the burner at angle-wise 45°. The 

temperatures were measured on the backside of steel panel by the thermocouple. 

The temperatures were measured for 30 min and than plotted against time. The 

temperature after 30 min of exposure of fire and the thickness of the protective layer 

after the test were used to investigate the thermal insulation and fire protection 

properties of the intumescent coatings. The foam heights were determined using a 

ruler. The maximum foam height corresponds to the area where the foam raised the 

most and the minimum foam height corresponds to the area where the foam raised 

the least. 

2.4  Thermogravimetric analysis 

Thermogravimetric analyses (TGA) from 25 °C to 850 °C were carried out at a 

heating rate 5 °C/min under air. In each case the sample (around 10 mg) in the form 

of powder was placed in an open pan. 

3 Results and discussion 

3.1 Thermal analysis 

APP began to decompose above 230 °C, pentaerythritol began to melt and 

decompose at 205-382 °C. Because the decomposition temperature of APP and 

PER were roughly within the same temperature range, APP and PER can interact to 

form the char structure. A detailed study of reactions occurring on heating mixtures of 

APP and PER was carried out in Ref. [7].  

The TG and DTG curves of the IN coating (Fig. 1) shows that there were four 

changes in the slopes, which proved that its degradation process had at least four 

main steps. Any weight loss up to 200 °C was due to loss of solvents and small 

molecules of polymer. Above 209 °C APP and PER began to react with each other 

and formed phosphate esters [7]. The foaming of the coating (intumescent process) 

caused by degradation of melamine occurred between 290 °C and 460 °C. Melamine 

evaporates above 250 °C when it is heated alone. However, between 250 and 380 

°C, evaporation competes with condensation to melam (to 350 °C), melem (to 450 

°C) and melon (to 600 °C) with elimination of ammonia [13]. During this process the 
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coating lost the major part (approx. 33 wt. %) of its weight. Plateau between 460 and 

555 °C might be assigned to the formation of a particular protective shield. More 

thermally stable condensation products of melamine might be formed in this plateau. 

Above 600 °C final carbonaceous structure is formed. The residue weight at 850 °C 

was 25 wt. %. 

The TG curves of coating modified with nano-MMT (IN-1, IN-3) are presented 

in Fig. 2 and 3. The thermal degradation process was similar to that of the IN coating. 

However intumescent process in coatings IN-1 and IN-3 were initiated at lower 

temperature (approx. 20 °C) and foaming of the structure continued up to approx. 

477 °C. In consequence plateau was shifted to higher temperatures 477-625 °C and 

more thermally stable material might be formed. It is obvious that residual weight 

increased with increased nano-MMT content. The amounts of residual weight were 

about 30 wt. % for IN-1 and 34 wt. % for IN-3 (Fig. 4).  
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Fig. 1 TG and DTG curves of IN coating. 
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Fig. 2 TG and DTG curves of IN-1 coating. 
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Fig. 3 TG and DTG curves of IN-3 coating. 
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Fig. 4 Comparison of TG curves of intumescent coating IN and intumescent coatings 
IN-1 and IN-3 containing nano-MMT. 
 
3.2 Flame retardant performance of intumescent coatings 

Rising of the temperature and thermal insulation of coating can be seen in Fig. 

5. Thickness of the protective layer after test is presented in Fig. 6.  

Unprotected steel panel reached 300 °C in 40 s. The best insulative barrier 

was developed in IN coating (highest foam height, Fig. 6) where after 30 min the 

temperature on the beck side of the steel panel was 212 °C. The temperature rose at 

all time of the fire test and the foamed structure exfoliated (Fig. 8). The coating 

modified with 1 wt.% nano-MMT kept temperature at 220 °C since protective char 

was fully developed (after 360 s). Nano-MMT has high chemical stability at high 

temperature and it might reinforce the char structure, which can protect the metal 

substrate at middle and later stages of fire.   
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The volume of the char tends to decrease with increasing concentration of the 

nano-MMT (Fig. 10). An interpretation is based on the decrease of the temperature of 

charring in the presence of fillers. The blowing action of gases evolved at relatively 

low temperature could then be enhanced, but their overall effect could be limited 

because a rigid matrix is built-up before the greatest production of the gases occurs 

[14]. This early built-up of rigid matrix might cause cracks on the char structure of IN-

3 coating (Fig. 9) which were enlarging with time during the combustion. The 

developed char structure was more uniform (Fig. 7) and harder than that of the IN 

coating. Difference between maximal and minimal foam height was only 1mm, in 

contrast of IN coating where the difference was 10 mm (Fig. 6).   
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Fig. 5 Temperature profiles of tested coatings and unprotected steel panel. 
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Fig. 6 Maximum and minimum foam height of tested coatings. 
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 Fig. 7 Foamed char of IN-1 
coating. 

Fig. 8 Exfoliated char of IN 
coating. 

Fig. 9 Cracks on the char 
structure of IN-3 coating.  

 
 

Fig. 10 Decreasing foam height with increasing concentration of nano-MMT in 
intumescent paint 

 

4 Conclusion 

Intumescent coatings modified with nano-montmorillonite were studied. The 

residual weight increased and height of the foam decrease with increasing filling of 

the coating. The foam structure of coatings contained nano-MMT was more uniform 

and also harder than that of the coating without nano-MMT. Nano-MMT reinforced 

char structure, which didn’t exfoliate during the combustion of the coating. Higher 

concentration than 1 wt. % of nano-MMT in intumescent coating significantly 

decreased foam height. The cracks occurred on the surface of the char of coating 

containing more than 1 wt. % of nano-MMT during the Bunsen burner test. 
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Summary 

 Ceramic coatings are obtained by plasma spraying. These coatings are 
especially suitable for thermal loaded parts protection. Optimal 
combination of basic material and coating can verify different requirements 
on properties – for example basic material guarantee suitable mechanical 
properties and coatings resistance against thermal loading. This 
contribution deals with solving of these problems.  
Key words: blasting,  thermal spraying, plasma spraying, ceramic coating, 
thermal loading 

 
 
Úvod 

Technológia plazmového striekania patrí k najprogresívnejším procesom 

tvorby povlakov, umožňujúcim nanášanie východzích ťažkotaviteľných materiálov 

v tvare drôtu alebo prášku. Tento materiál sa potom privádza do plazmového stĺpca, 

kde sa intenzívne nahrieva, taví, rozstrekuje a pri vzájomnom pôsobení 

s povliekaným povrchom súčiastky vytvára povlak. Zvlášť významnú úlohu v tejto 

oblasti zohrávajú keramické materiály, ktorých aplikačné rozšírenie bolo umožnené 

práve vývojom plazmových zariadení s plynnou resp. vodnou stabilizáciou oblúka. 

Teoretická analýza 

Vlastnosti žiarovo striekaných povlakov vo všeobecnosti sú určované 

fyzikálno- chemickými procesmi, ktoré prebiehajú v časticiach pri striekaní, ďalej 

procesmi, prebiehajúcimi medzi základným materiálom a striekanými časticami ako 

i medzi samotnými časticami v povlaku  pri ich deformácii a tuhnutí. Kinetika 

a mechanizmus kontaktného vzájomného pôsobenia častíc ako i procesy 

v samotných časticiach určujú základné vlastnosti a pracovnú schopnosť povlaku.  
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 Najrozšírenejším materiálom pre žiarové striekanie plazmou je oxidová keramika. 

Ide o materiál tvorený úplne  alebo prevažne jediným žiaruvzdorným oxidom. 

Niektoré základné látky a suroviny sa vyskytujú už v prírode v podobe oxidov, iné sa 

pripravujú chemickou cestou či tepelným rozkladom. Vlastnosti povlakov sa 

podstatne líšia od vlastností východzieho materiálu. Je to spôsobené radom faktorov, 

ktoré vstupujú do deja jednak v priebehu letu striekanej čiastočky plazmovým lúčom, 

jednak v procese tvorby povlaku.  

Za účelom dosiahnutia žiaruvzdornosti je potrebné nanášať povlaky vysokej 

hustoty s dobrou tepelnou vodivosťou, aby okolitá atmosféra do nich neprenikala. 

Avšak pre dosiahnutia dobrých tepelno-izolačných vlastností je nevyhnutné získavať 

pórovité povlaky s nízkou tepelnou vodivosťou. Niektorými povlakmi uvedeného typu 

môže prenikať okolitá atmosféra cez priechdzie póry až k povrchu základného 

materiálu. Dôsledkom je potom oxidácia základu a v náväznosti  na ňu porušenie 

spoja povlak – základ. Preto pre získanie žiaruvzdorných a tepelno-izolačných 

povlakov sa nanáša medzivrstva z materiálov, ktoré vytvárajú bariéru medzi 

povlakom a základom.  

 
Experimentálna časť 

 Predmetom štúdia nasledovnej experimentálnej časti sú degradačné zmeny 

plazmovo striekaných keramických povlakov na báze Al2O3 a ZrSiO4 v náväznosti na 

cyklické tepelné namáhanie. 

 Pre experimenty bol použitý východzí  povlakovací materiál v práškovom stave 

na báze Al2O3 a ZrSiO4, aplikovaný plazmovým zariadením Aquacentrum s vodnou 

stabilizáciou oblúka s horákom PAL 160. Povlak bol nanášaný na základný materiál 

11 523.0, skúšobné vzorky mali tvar osadených  kotúčikov s rozmerom φ 30 / φ 50 

mm. Pre skúšky sa povlak aplikoval na čelné plochy skúšobnej vzorky. Vzhľadom 

k nevyhnutnej podmienke adhézie povlaku k základu bol povrch základu 

predupravený tryskaním, pričom sa vychádzalo z doterajších poznatkov 

o mechanickej predúprave tryskaním . 

 Na základe výskumu bol zvolený: 

• ostrohranný tryskací prostriedok – korundová drvina o rozmere 1,0 až 1,2 mm, 

• rýchlosť letu zrna 80 m.s-1, 
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• nutné množstvo tryskacieho prostriedku 50 kg.m-2, 

• tryskacie laboratórne zariadenie s metacími kolesami typu Di – 2. 

Pre získanie exaktných výsledkov priľnavosti povlaku k základu bola v rámci tejto 

práce použitá deštruktívna skúška mechanická odtrhávacou metódou, obr. 1, kde 

priľnavosť sa vyjadruje napätím pôsobiacim v smere kolmom k povrchu základného 

materiálu, ktoré je nutné prekonať pre odtrhnutie povlaku od základu.  

Z hľadiska štruktúrnej stálosti boli šetrené oba druhy 

keramických povlakov, uvedené v predchádzajúcom, 

t. j.  Al2O3 a ZrSiO4.  Po nastriekaní boli tieto povlaky 

vystavené cyklickému tepelnému zaťaženiu pri 

nasledovných podmienkach:  

- ohrev  na  teplotu  800oC – výdrž 20 min. -  

ochladenie  do vody  s  rýchlosťou 25 až 30oC  za 

sekundu. 

Kvalitatívna RTG analýza na zariadení Mikrometa 2 

bola realizovaná: 

Obr.1 Upnutie vzorky pre 
skúšku priľnavosti 

• pre východzie práškové materiály Al2O3 a  ZrSiO4 ,  

• vo forme povlaku - po ich aplikácii na oceľový substrát, predupravený tryskaním a  

• po zaťažení povlakov tepelnými rázmi / po 2., 3. a 4. tepelnom cykle/.  

Výskum správania sa povlakov počas experimentálnych prác bol doplnený o 

mikroskopické pozorovanie. 

 
Výsledky a diskusia 

 Pri skúmaní vplyvu tepelného cyklického namáhania na priľnavosť povlakov 

vykázal povlak ZrSiO4  po tepelnom cyklickom namáhaní prudký pokles priľnavosti, 

hoci počiatočná hodnota bola o 20% vyššia v porovnaní s povlakom  z Al2O3.  Príčiny 

tohoto poklesu sú na jednej strane v jeho pórovitosti (15 – 20%) [7], ktorá umožňuje 

koróziu základného materiálu, na druhej strane v rozdielnosti hodnôt tepelnej 

rozťažnosti základného materiálu (ocele) a materiálu povlaku (ZrSiO4).  
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Na obr. 2 je viditeľné veľmi kvalitné kopírovanie predupraveného povrchu tryskaním 

keramickým povlakom (Al2O3). Priľnavosť povlaku Al2O3  vykázala priemerné 

hodnoty, pričom výrazne prevládal kohézny lom. Vysoký podiel kohézneho lomu 

nasvedčuje na určité nedostatky v stavbe a kompaktnosti povlaku, ktoré môžu 

spočívať jednak v technologických podmienkach striekania (obr. 3 dokumentuje 

deliacu vrstvičky – ostré biele rozhranie - z nenatavených frakcií usadeného prášku 

pri striekaní dvoma nástrekmi), jednak v subjekte obsluhujúceho pracovníka. Lom po 

skúške priľnavosti povlaku na báze Al2O3 – východzí stav (pred tepelným cyklickým 

zaťažovaním) dokumentuje obr. 4. 

 

Obr.2 Kotvenie povlaku Al2O3 na 
otryskanom povrchu oceľového 
substrátu 

 

Obr.3  Rozhranie medzi dvoma 
vrstvami nástreku  

Pri posudzovaní správania sa jednotlivých povlakov na predupravenom 

povrchu oceľového substrátu je potrebné pri tepelnom cyklickom zaťažovaní 

zohľadňovať rozdielnosti hodnôt koeficientov tepelnej rozťažnosti medzi základom a 

povlakom, prípadne medzi základom, medzivrstvou a povlakom. Z hľadiska 

absolútnej hodnoty  je k oceli bližšie korund než zirkón, ZrSiO4 vykazuje koeficient 

tepelnej rozťažnosti cca 3-krát nižší ako oceľ /oceľ α = 117.10-7  oC-1, korund α = 

76.10-7  oC-1, ZrSiO4   α = 35.10-7  oC-1/ . 

Ďalej je tiež nevyhnutné v spojitosti s uvedeným zaťažovaním zistiť pórovitosť 

povlaku, ktorá u povlaku na báze ZrSiO4  dosahovala až dvojnásobné hodnoty oproti 

povlaku na báze Al2O3 [7].  
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Z hľadiska objemových zmien, 

prebiehajúcich v procese tepelného 

cyklického zaťažovania bolo zistené, že 

jednoznačne výhodnejší je povlak ZrSiO4, 

nakoľko v ňom nedochádza ku 

štruktúrnym zmenám pri tepelnom 

zaťažovaní do 800 oC. V povlaku Al2O3 

tieto zmeny prebiehajú, pričom štruktúra 

sa stabilizovala po prvých dvoch – troch 

tepelných cykloch. 
Obr. 4 Zmiešaný kohézno – adhézny 
lom povlaku Al2O3    

 
 

 

Záver 

Záverom je možné konštatovať, že pre využitie oxidovej keramiky, aplikovanej 

na oceľový povrch, s cieľom zvýšenia odolnosti výrobku proti cyklickému tepelnému 

zaťažovaniu, sa ukázal vhodnejším povlak na báze ZrSiO4 ako Al2O3,  avšak za 

použitia optimálnej medzivrstvy. Jej použitie výrazne ovplyvní - vylúči 

podkorodovanie povlaku na povrchu základného materiálu prostredníctvom 

pórovitosti povlaku a súčasne vykompenzuje rozdielnosť v hodnotách tepelnej 

rozťažnosti základu a povlaku. Uvedená konštatácia sa opiera predovšetkým o 

zistené fázové zmeny materiálov povlaku pri ich tepelnom zaťažovaní.  

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového vedeckého projektu MŠ SR 

VEGA č.1/0144/08. 
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ADHÉZNE VLASTNOSTI KERAMICKÝCH POVLAKOV  
 

ADHESION PROPERTIES OF CERAMIC COATINGS 
 
Daniel Jankura, Viera Bačová 
Technická univerzita Košice, Strojnícka fakulta,Katedra technológií a materiálov, 
Mäsiarska 74, 040 01 KOŠICE, Slovenská republika 
 

Summary 
The contribution contents research results of tribological properties of 
plasma sprayed ceramics coatings on Al2O3 and ZrSiO4 base in 
tribological couples with 19 436 and 12 050 materials and polyamide. The 
experiments were perform in adhesive wear conditions and evaluated by 
determination of wear size and friction coefficient against time and loading. 
Results of experiment have showed that coating Al2O3 is more suitable 
under existing conditions. Wear has bearing upon surface hardness. 
Key words: adhesive wear, ceramic coatings, plasma sprayed layers, 
friction coefficient 

 
 
Úvod 

V súčasnej technickej praxi sú kladené náročné požiadavky na úsporu palív, 

energie, materiálov, surovín a  množstva vynaloženej práce nielen vo výrobnom ale 

aj exploatačnom procese. Týka sa to predovšetkým zariadení s tepelným obehom a 

vysoko mechanický exponovaných trecích uzlov, súčiastok a podskupín pri 

akceptovaní požiadavky zníženia ich hmotnosti a ceny. Z tohto pohľadu nadobúdajú 

dôležitosť neustále hlbšie poznatky o technologických procesoch, ktoré by 

umožňovali tento proces optimalizovať. 

Tieto trendy a požiadavky je možné dosiahnuť aj aplikáciou nových druhov 

materiálov, ktoré svojimi vybranými vlastnosťami predčia klasické kovové 

konštrukčné materiály. Medzi ne patria aj keramické materiály. Jednou z oblasti ich 

aplikácie je tvorba keramických vrstiev tvorených technológiou žiarového striekania, 

vyznačujúcich sa špecifickými vlastnosťami, ako je vysoká tvrdosť, oteruvzdornosť, 

odolnosť proti korózii, teplote, žiaru a pod. Zvlášť výhodnou technológiou z hľadiska 

tepelnej kapacity a teploty je plazmové žiarové striekanie. Základné zákonitosti 

tvorby plazmovo striekaných povlakov sú uvedené v prácach [1,2,3]. 
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V príspevku sú uvedené výsledky výskumu tribologických vlastností plazmovo 

striekaných keramických povlakov na báze Al2O3 a ZrSiO4 v tribologickej dvojici 

s protikusom vyrobeným z materiálov 19 436, 12 050 a polyamidu. Skúšky sa 

vykonávali v podmienkach adhezívneho opotrebenia a vyhodnocovali sa stanovením 

veľkosti opotrebenia a koeficientu trenia v závislosti na čase a zaťažení. 

Metodika experimentov 

Keramický povlak sa nanášal na čelnú plochu vzoriek Ф = 20 a hrúbky 12 mm 

vyrobených z materiálu 11523. Ako protikusy sa použili vzorky v tvare prstenca 

vonkajšieho priemeru Ф = 40 mm, h = 10 mm, vyrobených z materiálov 19436, 12050 

a polyamidu (PA 6G) [8]. Materiál 12050 je konštrukčná uhlíková oceľ s 0,5% C. 

Tvrdosť kotúčikov bola 189 HV. Materiál 19436 je chrómová nástrojová oceľ 

s tvrdosťou 723 HV. Nástrek keramických povlakov sa robil na plazmovom horáku 

s vodnou stabilizáciou plazmy - PAL 160. Pred nanášaním povlaku boli vzorky 

mechanický predupravené tryskaním na pneumatickom tryskacom zariadení 

WONISH. Ako tryskací prostriedok bol použitý umelý korund rozmeru dzk  = 0,9 mm 

[4,5].  

Na nástrek sa použili keramické prášky oxidu hlinitého s veľkosťou stredného 

zrna prášku dz50 = 0,079 mm a kremičitanu zirkoničitého (dz50 = 0,029 mm). Hrúbka 

keramických povlakov sa pohybovala v rozmedzí od 350 – 600 μm. Po nastriekaní sa 

vzorky brúsili leštili na diamantových kotúčoch rôznej zrnitosti. Drsnosť leštených 

povlakov sa merala pomocou prístroja Hommel - Tester. 

Zisťovanie trecích vlastností sa realizovalo na skúšobnom stroji typu AMSLER. 

Skúšky opotrebenia sa realizovali v podmienkach suchého trenia s prítlačnou silou 

250 N a rýchlosťou otáčania kotúčika 200 ot.min.-1 Koeficient trenia sa zisťoval 

výpočtom z trecieho momentu, ktorý zaznamenal prístroj. Pri meraní opotrebenia sa 

v pravidelných časových intervaloch skúška prerušovala a na profilprojektore 

prekreslila stopa opotrebenia pri 10 násobnom zväčšení a na jej základe sa 

vypočítala veľkosť opotrebenia pomocou matematických vzťahov [8].  
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Dosiahnuté výsledky a ich diskusia 

Namerané hodnoty drsnosti uvedené v tab.1 ukázali, že hladší povrch sa 

dosiahol u povlaku Al2O3. Hodnoty Ra a Rm nezodpovedali hodnotám leštených 

povrchov kovových povlakov, čo je zapríčinené charakteristickou stavbou 

keramických povlakov, hlavne ich pórovitosťou [4].   

 
Tab.1 Drsnosť povlakov a protikusov 
 

Povlak Ra [μm] Rm [μm] Materiál Ra [μm] Rm [μm] 
Al2O3 0,37 - 0,60 3,52 - 7,31 19436 0,45 - 0,60 2,10 - 2,90 

ZrSiO4 0,80 - 1,01 6,66 - 8,19 12050 0,43 - 0,65 3,70 - 5,95 
 

Výsledky merania veľkosti opotrebenia sú uvedené na obr. 1 a 2. Opotrebenie 

dvojice ZrSiO4 -19436 vykazuje vyššie hodnoty v porovnaní s dvojicou Al2O3 -19436. 

Je to spôsobené intenzívnejším ryhovacím účinkom zŕn povlaku, ktorý v niektorých 

prípadoch v rovnakom časovom intervale vyvolal opotrebenie povlaku až po 

základný materiál. Pri dvojiciach keramika - oceľ 12050 sme zaznamenali veľmi 

intenzívne opotrebenie povlakov až do základného materiálu, viac u povlaku ZrSiO4. 

Zvýšenú intenzitu je možné vysvetliť silným zdrsňovaním relatívne mäkkého povrchu 

materiálu 12050 (180 HV), vznikom mikrospojov a následným intenzívnym 

vytrhávaním častíc z povrchu keramiky, napriek kontrole čistoty povrchu. 
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Grafické závislosti koeficientu trenia na čase pre skúmané tribologické dvojice 

sú uvedené na obr. 3 a 4. Charakterizujú ich rôzne veľké prírastky koeficientu trenia 

a rôzne časy do zadretia vzoriek (posledný bod na grafe). Rozdielny priebeh týchto 

kriviek pri daných trecích dvojiciach zodpovedá veľkosti ich opotrebenia.  

 

 
  

 

 
                 
                             
                           
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

U tribologickej dvojice keramika - silon neboli pozorované ani po 3 hodinách 

chodu stroja pri zaťažení vzorky 800 N žiadne stopy opotrebenia a preto sa u tejto 

dvojice zisťoval iba koeficient trenia v závislosti od zaťaženia. Výsledky týchto skúšok 
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pre skúmané tribologické dvojice sú uvedené na obr. 5-7. Skúšky sa vykonávali 

v rozsahu zaťaženia 200-800 N, pri trecích dvojiciach keramika – 12050 len do 400N, 

nakoľko pri ďalšom zvýšení zaťaženia sa vzorky za niekoľko sekúnd zadierali. 

Z grafov vyplýva, že najpriaznivejší priebeh koeficientu trenia vykazovali trecie 

dvojice keramika - silon, ktoré mali najdlhší a najkľudnejší chod pri nízkom náraste 

koeficientu trenia. Táto dvojica sa vyznačuje nízkou väzobnou energiou a vysokou 

plasticitou polyméru, ktoré znižujú hodnotu súčiniteľa adhezívneho opotrebenia, 

bránia rozvoju plastickej deformácie a znižujú tendenciu k zadieraniu [6,7]. 

Najnepriaznivejšie výsledky sa dosiahli pri dvojiciach keramika – 12050.  

 
Záver 

Na základe vykonaných experimentálnych  prác môžeme záverom 

konštatovať že: 

• zo skúmaných keramických povlakov na báze Al2O3 a ZrSiO4 v tribologickej 

dvojici s materiálmi 19436 a 12050 vykazoval v podmienkach adhezívneho 

opotrebenia lepšie vlastností povlak Al2O3, ktorý je predovšetkým v kombinácii 

s materiálom STN 41 9436 vhodný pre trecie uzly. 

• veľkosť opotrebenia je v súlade s priebehom koeficientu opotrebenia 

skúmaných tribologických dvojíc  

• veľkosť opotrebenia súvisí s tvrdosťou povrchu materiálov, ktoré sú v trecej 

dvojici. Pri mäkkých materiáloch - oceľ 12050 dochádza k intenzívnemu 

opotrebeniu povrchov keramických povlakov, čo súvisí so vzrastom 

koeficientu trenia a následným vytrhávaním zŕn z povrchu povlaku. Tieto 

svojím ryhovacím účinkom menia proces adhezívneho opotrebenia na 

kombinovaný adhezívno - abrazívny.     

• dosiahnuté výsledky ukázali, že v podmienkach adhezívneho opotrebenia sa 

javí ako vysokoperspektívna materiálová dvojica keramika - silon vyznačujúca 

sa nízkou hodnotou koeficientu trenia, minimálnym opotrebením a tendenciou 

k zadieraniu. 
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Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového vedeckého projektu MŠ SR VEGA 

č.1/0144/08. 

 

Literatúra 

[1] Matejka, D., Benko, B.: Plazmové striekanie kovových a keramických práškov.  

Alfa, Bratislava 1988.  

[2] Kostikov, V. J., Šesterin, J.A.: Plazmennyje pokrytija. Moskva, 1978. 

[3] Chasuj, A.- Mogiraki, O.: Naplavka i napylenije. Mašinostrojenije, Moskva 1985. 

[4] Bačová,V., Kniewald, D.: In: Zborník vedeckých prác VŠT v Košiciach, Alfa 

Bratislava 1988/II., s. 129-145. 

[5] Kniewald, D.: Finálna úprava keramických materiálov. Úloha základného 

výskumu č.IV-4-5/03/01, VŠT Košice, 1990. 

[6] Suchánek, J.: Tribologické charakteristiky otěruvzdorných vrstev a povlaku. In: 

Vrstvy odolné proti opotrebeniu,   Dom Techniky ČSVTS Praha 1989, s. 4-15. 

[7] Jankura, D.: Study of the structure of ceramic coatings on Al2O3 basis prepared 

by plasma spraying. In.: I. Národní konference o plazmových a žárových 

nástřicích, Brno, 1994, s. 159. 

[8] Takáč, K. a kol.: Výskum tribologických procesov a vlastnosti povlakov na báze 

nových materiálov. Grantový vedecký projekt č. 1/3140/1996. 

 

 323



VÝSKUM VLASTNOSTÍ KOMPOZITNÝCH POVLAKOV NA BÁZE 
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RESEARCH OF PROPERTIES OF COMPOSITE COATINGS ON CERAMIC - 

METAL BASED 
 
 

Daniel Jankura, Pavol Papcun 
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Summary 
Paper deals with the assessment of properties of system composite coat – 
substrate. Composite coatings on ceramic - metal based were deposited 
on substrate of steel 11 373 of technology by heating sprayed with water 
plasma. Examinations of adhesive – cohesive properties was used by 
norm STN EN 582 – Determination of tensile adhesive strenght. The 
adhesive test showed, that composite  coatings with nickel, reach better 
adhesion. 
Key words: plasma spraying, coating, composite coating, adhesive  
properties 

 
 
Úvod 

Dosiahnutie spoľahlivej funkčnosti, odolnosti a primeranej životnosti súčiastok 

je snahou všetkých konštruktérov a technológov, zaoberajúcich sa ich aplikovaním 

na báze rôznych materiálov do všetkých oblastí výrobného aj spotrebného priemyslu. 

Jednu z najdôležitejších úloh pre plnenie funkčnosti a spoľahlivosti súčiastky zohráva 

jej povrch. Ten je vystavený ako prvý vplyvom rôznych faktorov pôsobiacich na 

súčiastku. 

Z rôznych spôsobov nanášania žiarovo striekaných povlakov sa do popredia 

dostáva technológia žiarového striekania plazmou. Technológia plazmového 

striekania umožňuje nanášať prakticky všetky technicky využiteľné materiály 

s vhodnými vlastnosťami na kovové aj nekovové substráty. Nanášajú sa kovové, 

kovokeramické i keramické povlaky. Väčšinu nanášaných povlakov tvoria povlaky na 

báze keramiky, a to najmä oxidy (Al2O3, Cr2O3, ZrO2, MgO) [1,6]. 

 324



Príspevok je zameraný na možnosti tvorby keramických povlakov (Al2O3) 

s prídavkom kovovej zložky (K30). Mechanizmus tvorby povlakov bol pri 

metalografickom štúdiu povlakov skúmaný z aspektov tvorby vlastnej vrstvy, jej 

väzby na základný substrát a väzby medzi jednotlivými časticami povlaku. 

Popis experimentálných metód 

Realizované experimentálne práce boli zamerané na výskum stavby 

a štruktúry ako aj vybraných vlastností, hlavne čo sa týka adhézie kompozitných 

povlakov na báze Al2O3 s prídavkom kovovej zložky s priemyselným názvom K 30  

nasledovného zloženia:  Ni – min. 90 %, Cr – max. 2,5 %, Si – max. 3,5 %, Cu – 

max. 0,3%, Fe – max. 0,3%. Zrnitosť východzieho prášku uvedená výrobcom je 40-

90 μm čo potvrdila aj vykonaná sitová analýza. 

 Pre výskum boli pripravené kompozitné prášky s nasledovným objemovým 

pomerom zložiek: Al2O3 + 5% K 30,  Al2O3 + 12 % K30 a Al2O3 + 30 % K30.  Pre 

porovnanie vlastností kompozitných povlakov bol použitý čistý keramický povlak 

Al2O3 aplikovaný na substrát bez a s nanesenou medzivrstvou BP NiCr 

nasledujúceho zloženia: 18-22 Cr %, 1 % Fe, 2 % Mn, 1,5 % Si, 0,2% C, zvyšok Ni.  

Zrnitosť uvedená výrobcom bola 45 – 90 μm. 

 Povrch základného substrátu bol pred samotným nástrekom predupravený 

mechanickým tryskaním. Na základe pôvodných poznatkov bol zvolený ostrohranný 

tryskací prostriedok – korundová drvina o rozmere zrna dz = 1 – 1,2  mm. Rýchlosť 

letu zrna v procese tryskania v = 80  m.s-1. Tryskanie bolo realizované  na 

laboratórnom tryskacom zariadení typu Di – 2 [2,5]. 

 Prášky boli nanášane na oceľové vzorky tvaru valčekov s priemerom 25 mm, 

pre štúdium stavby povlakov boli prášky nanášané na oceľové vzorky o rozmeroch 

100 x 50 x 5 mm. 

 Nástrek povlakov sa realizoval na plazmovom zariadení s vodnou stabilizáciou 

oblúka, výrobcom zariadenia je ÚFP Praha.  Vodou stabilizovaný plazmatrón má 

vyšší výkon nanášania povlaku oproti bežným, plynom stabilizovaným zariadeniam. 

Má takisto výrazne (približne dvakrát) vyššiu teplotu plazmy (30 000 oC) [3], preto je 

vhodný k nanášaniu vysokotaviteľných keramických materiálov. Zariadenie je preto 

vhodné pre tvorbu povlakov na veľkých plochách alebo pri tvorbe povlakov väčšej 
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hrúbky. Pri plazmovom striekaní stabilizovanom kvapalinou sa plazmový plyn 

generuje z kvapaliny, napríklad z vody, ale aj etanolu alebo metanolu [1]. 

 Skúšky priľnavosti boli realizované na trhacom stroji ZD 10. Vzorka s upínacím 

zariadením sa upne do stroja na skúšku ťahom a zaťaží sa s konštantne zvyšujúcou 

ťahovou silou až do porušenia spoja.  

Štúdium stavby štruktúry a chemického zloženia skúmaných povlakov, bola 

realizované pomocou elektronového mikroskopu JEOL JSM – 7000 F 

s mikroanalyzátorom.  

Výsledky a diskusia 

Reálna stavba povrchu z Al2O3  je dokumentovaná na obr. 1. Povrch je 

charakterizovaný heterogénnou stavbou s pórmi a  guličkami. Ich výskyt spôsobuje 

zaprášenie povrchu, čo negatívne ovplyvňuje adhéziu povlakov k základnému 

substrátu. Stavba povrchu kompozitného povlaku je dokumentovaná na obr. 2. 

V porovnaní s Al2O3 charakter stavby povlaku sa nemení, ale celkovo môžeme 

konštatovať, že tento povlak obsahuje menej defektov z hľadiska výskytu pórov ale 

predovšetkým prasklín. Na povrchu môžeme pozorovať oválne málo deformované 

častice, mikroanalýza preukázala, že sa jedná o zložku na báze niklu.  

    
            Obr. 1 Povrch povlaku Al2O3            Obr. 2 Povrch  kompozitného povlaku. 
 

Priľnavosť keramických povlakov bola meraná na 20 vzorkách z čoho po 4 

vzorky rovnakého typu povlaku boli nastriekané v jednom cykle. Pri jednotlivých 

sériách skúšok sa zachovali rovnaké skúšobné podmienky. 
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Vypočítané priemerné hodnoty priľnavosti jednotlivých skúšobných vzoriek sú 

graficky spracované na obr.3. Z uvedeného obrázku je možné konštatovať, že 

najnižšia hodnota priľnavosti sa dosiahla u povlaku Al2O3 bez medzivrstvy.  Prídavok 

prášku K 30  do základného Al2O3 prášku jednoznačne zvyšuje adhéziu povlakov. U 

kompozitného povlaku sa prejavuje práve vplyv kovovej zložky niklu z  hľadiska 

zlepšenia priľnavosti. Hoci tieto povlaky sa striekali bez medzivrstvy už 5 % prídavok 

K 30 vykazuje hodnotu priľnavosti (9,5 MPa) na úrovni povlaku Al2O3 s medzivrstvou.  

 Najvyššia adhézia bola zaznamenaná u kompozitného povlaku s 12 % K30, 

pričom nameraná priemerná hodnota dosiahla takmer 25 MPa, čo je výrazné 

zvýšenie oproti keramickému povlaku Al2O3 (5 násobné). Označenie vzoriek: A0 - 

Al2O3, A5K- Al2O3+5%K30, A12K- Al2O3+12%K30, A20K- Al2O3+20%K30, K30 - 

Al2O3+ medzivrsva. 
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Obr. 3 Priemerné hodnoty odtrhových napätí povlakov. 

 
Záver 

Príspevok bol zameraný na výskum kompozitných povlakov na báze Al2O3 

s prídavkom kovovej zložky K 30 na báze niklu. Povlaky boli vytvorené technológiou 

žiarového striekania plazmou s vodnou stabilizáciou oblúka. 

Výsledky experimentov potvrdili, že prísada niklu v povlakoch Al2O3 pôsobí 

veľmi pozitívne z hľadiska priľnavosti povlakov. Najmenšia priľnavosť bola zistená 

u povlaku tvoreného z Al2O3 bez medzivrstvy (4,8 MPa). Pridaním niklu sa nám 
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priľnavosť zvyšovala a najvyššiu hodnotu dosiahla u povlaku tvoreného z Al2O3 + 12 

% K30. 

Prvé výsledky štúdia kompozitných povlakov Al2O3 + K30 preukázali, že 

prídavok kovovej zložky na báze niklu do keramickej matrice zlepšuje stavbu povlaku 

z hľadiska defektnosti, ale predovšetkým z hľadiska dosiahnutej priľnavosti. 

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0144/08. 
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KRITÉRIÁ HODNOTENIA KVALITY POVRCHOV 
 

EVALUATION CRITERION QUALITY OF SURFACES  
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Summary 

Paper is oriented on determination criterion for evaluation surfaces quality 
before coating application. Optimal pre-treatment technology is blasting -
mechanical surface working. The blasted surface quality was evaluation 
by micro-geometry and surface volume. Important is optimalize parameter 
selection so that they give compact view about surface character. 
Key words: quality, pre-treatment, blasting, surface, coating, micro-
geometry, surface volume 

 
 

Úvod  

Pre hodnotenie akosti strojných súčiastok má veľký význam analýza kvality 

ich povrchu. Moderné konštrukcie sú často namáhané dynamicky, preto sú vo veľkej 

miere limitované únavovými činiteľmi, vlastnosťami materiálu, jeho vnútornou 

štruktúrou a pod. Ak u súčiastok berieme do úvahy odolnosť proti korózii pod 

zaťažením, potom je potrebné zdôrazniť, že povrch súčiastok, jeho stav 

a mikrogeometria sú prvotnými činiteľmi, ktoré ovplyvňujú podmienky vzniku korózie 

a následný únavový lom. Okrem iných vlastností je teda odolnosť voči korózií priamo 

závislá na akosti povrchu dokončenej plochy [1,2,3]. 

Vo všeobecnosti je povrch charakterizovaný ako rozhranie dvoch rozdielnych 

prostredí a predstavuje veľmi zložitý systém. Pre hodnotenie akosti povrchu 

strojných súčiastok má veľký význam analýza mikrogeometrie, preto súčasné 

požiadavky praxe vyvíjajú značný tlak na metrológiu povrchu. Tento fakt má za 

následok rozvoj a využívanie numerických metód hodnotenia textúry povrchu a s 

tým spojené využitie výpočtovej techniky. 
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Vlastnosti reálnych kovových povrchov 

Stav reálnych povrchov a ich nedokonalosti ovplyvňujú rôznym spôsobom 

fyzikálne a technologické vlastnosti súčiastok. V mnohých prípadoch je skutočný 

povrch kovu prostredníkom pôsobenia vonkajších podmienok a preto je potrebné 

študovať vlastnosti a zmeny v povrchovej vrstve. Rozdelenie vlastností technických 

povrchov sú uvedené na obr. 1. 

 
Obr. 1 Rozdelenie vlastností technických povrchov. 

 V priebehu rozvoja strojárskej výroby je využívaný systém, kde sa geometria 

strojárskych súčiastok klasifikovala faktormi ako sú rozmer, tvar, poloha a drsnosť 

povrchu. V systéme boli zavedené základné pojmy. Pre drsnosť povrchu sú 

základným zdrojom informácií hodnoty súradníc profilu, získavané obvykle súvislým 

zosnímaním profilu povrchu súčiastky. Získa sa tak profil, ktorý je priesečníkom 

skutočného povrchu a pomocnej roviny.  

Norma ISO 4287 je v súčasnosti hlavnou platnou normou, ktorá uvádza 

pojmy, definície a parametre povrchu. Výpočtový systém na vyhodnocovanie 

parametrov profilu povrchu je v tejto norme založený na sústave strednej čiary profilu 

drsnosti, vlnitosti a strednej čiary primárneho profilu. Parametre sa označujú týmito 

písmenami: P – primárny profil, R – profil drsnosti, W – profil vlnitosti. Príslušná 

norma charakterizuje povrch nasledovnými parametrami profilu povrchu: 
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- amplitúdovými parametrami výstupok – priehlbina: / výška najväčšieho výstupku 

Rp, hĺbka najväčšej priehlbiny Rv, najväčšia výška profilu Rz, stredná výška prvkov 

profilu Rc, celková výška profilu Rt /, 

- amplitúdovými parametrami /stredná aritmetická odchýlka profilu Ra, stredná 

kvadratická odchýlka profilu Rq, koeficient asymetrie profilu Rsk, koeficient špicatosti 

profilu Rku/, 

- parametrami rozstupu /stredná šírka prvkov profilu RSm/,  

- hybridnými parametrami / stredný kvadratický sklon profilu RΔq/, 

- krivkami a im zodpovedajúcimi parametrami /materiálový podiel profilu Rmr(c), 

relatívny podiel materiálu Rmr, krivka materiálového podielu profilu /Abbot Firestone 

curve/. 

Hodnotenie mikrogeometrie a povrchového objemu otryskaných povrchov 

Predúprava materiálu tryskaním spočíva v tvorbe nového povrchu, ktorý 

vytvára vhodný predpoklad na dokonalé zakotvenie následne aplikovaných povlakov 

a výraznou  mierou sa podieľa na ich koróznej odolnosti. Pri skúmaní otryskaného 

povrchu hodnota drsnosti je daná v podstate veľkosťou  a tvarom odtlačkov resp. 

zásekov zŕn tryskacieho prostriedku. Veľkosť stôp po dopade zŕn závisí v prvom rade 

na rozmere a kinetickej energii zrna, jeho tvrdosti a tvrdosti základného materiálu.  

Tvar zrna použitého tryskacieho prostriedku - guľatý resp. ostrohranný, má 

výrazný vplyv v procese odokoviňovania, čistiaceho účinku a v konečnom dôsledku 

má vplyv aj na charakter mikrogeometrie otryskaného povrchu a s tým súvisiacu 

veľkosť povrchového objemu, ako aj ďalšie vlastnosti [4,5,6].  

Vzhľadom na špecifický charakter mikrogeometrie otryskaných povrchov 

najvhodnejšie a dosiaľ najviac prepracované sa javí hodnotenie štruktúry povrchu 

profilovou metódou pomocou dotykových profilometrov, ktoré patria do skupiny 

prístrojov s postupnou transformáciou profilu. Metóda umožňuje zisťovať číselné 

hodnoty normalizovaných a nenormalizovaných charakteristík mikrogeometrie 

povrchu [7]. 

Pri tvorbe ochranných povlakov má povrchový objem otryskaných 

povrchov veľký význam. Povrchový objem Vp je objem, ktorý sa musí vyplniť 

povlakovacím materiálom, aby boli zakryté aj najvyššie vrcholky nerovnosti 

predupraveného povrchu. Je definovaný ako objem pripadajúci na jednotku plochy, 
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ktorý je ohraničený rovinou prechádzajúcou najvyššími vrcholkami a skutočným 

povrchom základného materiálu.  

Významným zlepšením kvality otryskaného povrchu, vzhľadom na následné 

povlakovanie materiálu, je zvýšenie jeho skutočnej veľkosti. Tým dochádza 

k zvýšeniu priľnavosti ochrannej vrstvy, ktorá bola na povrchu vytvorená.  

Na stanovenie povrchového objemu otryskaných povrchov sa často používa 

kvapková metóda - nanášanie definovaného objemu kvapaliny na predupravený - 

otryskaný povrch. Metóda sa využíva z dôvodu presnosti, pracnosti ako aj 

reprodukovateľnosti skutočných podmienok tvorby ochranných povlakov na 

predupravenom povrchu. Avšak s rozvojom výpočtovej techniky je vhodné pracovať s 

novými a presnejšími metódami výpočtu povrchového objemu pomocou PC a to 

s využitím 3D zobrazenia povrchu. 

Metodika experimentovania a vyhodnotenie 

Analýza kritérií kvality povrchu – mikrogeometrie a povrchového objemu bola 

realizovaná na predupravených povrchoch otryskaných rôznymi typmi tryskacích 

prostriedov: 

-  ostrohranným tryskacím prostriedkom - korundovou drvinou (ďalej K) o rozmere 

zrna dz =0,56; 0,71; 0,9; 1.2; 1,4 mm, 

-  guľatým tryskacím prostriedkom - oceľovým granulátom (ďalej OG) o rozmere zrna 

dz = 0,45; 0,56; 0,71; 0,9; 1,12 mm.      . 

Skúšobné vzorky boli vyhotovené z ocele 11 375. Tryskanie sa realizovalo na 

laboratórnom mechanickom tryskacom zariadení typu Di-2. Meranie veličín drsnosti 

bolo uskutočnené na profilomeri Surftest SJ – 301, Mitutoyo, Japonsko s prepojením 

na PC. V tab.1 sú uvedené aritmetické priemery nameraných veličín drsnosti 

(stredná aritmetická odchýlka profilu Ra, najväčšia výška profilu Rz, stredná šírka 

prvkov profilu RSm). 

Ak za základ pre zrovnávanie otryskaných povrchov zvolíme strednú 

aritmetickú odchýlku Ra, jej hodnoty sú rovnaké u povrchu otryskanom granulátom 

0,90 a u povrchu otryskanom korundom 1,2 (Ra = 11μm). U povrchu otryskanom 

granulátom sú hodnoty veličiny RSm – strednej šírky profilu takmer o polovicu väčšie 

ako u korundu. Uvedený fakt dokazuje, že členitejší je povrch otryskaný korundom – 
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ostrohranným tryskacím prostriedkom, čo sa využíva najmä pri predúprave pod 

funkčné povlaky.  

 

Tab 1 Aritmetický priemer nameraných veličín drsnosti. 

Použitý 
tryskací 

prostriedok 
Ra 

[µm] 
Rz 

[µm] 
RSm 
[µm] 

G 0,45 4,2 26,5 331,3 
G 0,56 5,8 35,3 373,1 
G 0,71 7,4 43,5 486,1 
G 0,9 11,2 60,2 619,2 

G 1,12 13,5 72,6 678,6 
K 0,56 6,5 44,2 249,3 
K 0,71 8,6 53,8 269,7 
K 0,90 9,9 62,1 355,1 
K 1,2 11,5 68,7 370,7 
K 1,4 12,8 76,2 393,4 

 

 Kombinácia parametrov Ra, Rz a RSm sa javí ako dostatočná pre stanovenie 

mikrogeometrie otryskaných povrchov, avšak toto hodnotenie je vhodné doplniť aj 

o záznam profilogramu a o Abbot-Firestonovú krivku. 

 Pre účely využitia dotykového profilomera  Surftest SJ – 301, Mitutoyo, 

Japonsko pre 3D znázornenie sledovaných povrchov bolo toto meracie zariadenie 

rozšírené o prídavné zariadenie, umožňujúce zaznamenávať a merať profily 

povrchov v definovaných vzdialenostiach rezu. Súčasne bolo meracie zariadenie 

prepojené na PC, čím sa umožnilo počítačové spracovanie vyhodnocovaných 

povrchov. 3D znázornenie povrchu pomocou softwaru MATLAB bolo realizované 

priamo z nameranej matice údajov pomocou postupnosti príkazov programovacieho 

jazyka. Vzhľad jednotlivých typov otryskaných povrchov je na obr. 2.  

Zobrazenie 3D sledovaných povrchov bolo základom pre výpočet 

povrchového objemu otryskaných povrchov. Povrchový objem bol stanovený na 

pôdorysnej ploche 4x4 mm a prepočítaný na jednotku plochy, kde výsledný 

povrchový objem je rozdielom mysleného objemu materiálu od roviny preloženej 

najvyšším výstupkom profilu na ploche 4x4 mm a objemom materiálu pod krivkami 

profilu. Namerané hodnoty veľkostí povrchových objemov sú uvedené na obr.3. 
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    a)     b) 

Obr. 2 Vzhľad 3D povrchov po otryskaní a) granulátom b) korundom.  
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   a)     b) 

Obr. 3 Veľkosti povrchových objemov povrchov otryskaných 

a) granulátom, b) korundom 

 

 U porovnateľných povrchoch (Ra = 11μm, t.j. u povrchu otryskanom 

granulátom 0,90mm a u povrchu otryskanom korundom 1,2mm) boli dosiahnuté 

nasledovné hodnoty povrchových objemov: u granulátu  4,86 mm3/cm2, u korundu 

6,03 mm3/cm2. Tieto výsledky korešpondujú s výsledkami dosiahnutými pri hodnotení 

mikrogeometrie z hľadiska členitosti .  

 

Záver 

 Pre náväzné technológie (napr. povlakovanie otryskaných povrchov) hrá 

významnú úlohu detailné rozlíšenie rozdielnosti v mikrogeometrii povrchov, 

otryskaných rôznymi druhmi tryskacích prostriedkov. Pre hodnotenie drsnosti 

neorientovaných otryskaných povrchov nie je dostatočné hodnotenie len strednou 
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aritmetickou odchýlkou Ra, ale je nevyhnutné hodnotiť povrch celým súborom 

vytypovaných parametrov drsnosti, z ktorých je najvhodnejšie použitie kombinácie  

nasledovných parametrov: 

- amplitúdové parametre (Ra - stredná aritmetická odchýlka posudzovaného profilu, 

Rz  najväčšia výška profilu), 

- parametre rozstupu (RSm - stredná šírka prvku profilu, prípadne RPc ako   

nenormalizovanej veličiny). 

 Na analýzy výsledkov experimentálnych prác možno konštatovať, že pri 

posudzovaní vzťahu medzi mikrogeometriou a povrchovým objemom otryskaných 

povrchov je možné vychádzať z navrhnutej metódy s využitím 3D zobrazenia. U 

hodnotených tryskacích prostriedkov bola hodnota povrchového objemu dosiahnutá 

u povrchu otryskaného korundom vyššia ako u povrchu otryskaného oceľovým 

granulátom a teda členitejší povrch sa dosahuje po otryskaní ostrohranným 

tryskacím prostriedkom (korundovou drvinou). Stanovenie hodnôt povrchového 

objemu je dôležité pri určovaní spotreby povlakovacieho materiálu. 

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového vedeckého projektu MŠ SR 

VEGA č.1/0144/08. 
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VYUŽITIE EKOLOGICKÝCH DRUHOV TRYSKACÍCH PROSTRIEDKOV PRI 
ÚPRAVE POVRCHOV 
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TREATMENT 
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Summary 
The contribution deals with possibility of non-conventional ecological 
blasting media utilization in metal substrates pretreatment by blasting 
before organic coatings deposition. There are presented results of 
experimental works aimed to determination of non-metalic mineral blasting 
medium - garnet roughening effect. Simultaneously there are presented 
results of its durability evaluation. 
Keywords: abrasive blasting, garnet, durability, roughening effect 

 
 
Úvod 

Jedným zo základných činiteľov ovplyvňujúcich životnosť povrchových úprav 

výrobkov sú technológie predúprav povrchu. V strojárstve sú zdokonaľované klasické 

a zavádzané nové progresívne technológie predúprav povrchu a to z titulu 

permanentne stúpajúcich požiadaviek na parametre povrchu, na optimálne vlastnosti 

funkčných dvojíc a  na ekonomiku a ekológiu  výroby. Cieľom predúpravy povrchu je 

odstrániť z povrchu kovu všetky druhy nečistôt, zvýšiť aktivitu povrchu a získať 

mikrogeometriu povrchu vhodnú pre následnú aplikáciu povlakov. Význam dokonalej 

predúpravy povrchu kovových súčiastok a konštrukcií je v plnej miere uznávaný. 

Dôkladná príprava povrchu pred povrchovou úpravou je prvým a základným 

predpokladom pre rovnomerný priebeh reakcií medzi povrchom a povlakom. 

Technologický postup predúpravy povrchu sa volí podľa povahy a prevládajúceho 

znečistenia kovového povrchu, podľa tvaru a veľkosti upravovaných výrobkov 

a podľa požadovanej povrchovej úpravy. Z hľadiska univerzálnosti a kvality 

predupraveného povrchu do popredia vystupuje technológia tryskania, ktorou je 

možné pripraviť povrch požadovanej akosti. V praxi sa technológia tryskania využíva 

v širokom rozsahu [1, 2]. Typickými  aplikáciami  tryskania sú odokovinenie, 

 337



odhrdzavenie, zdrsnenie povrchu, hladenie povrchu, tvorba vhodnej morfológie 

povrchu zdrsnených valcov pre matovanie plechov, predúprava povrchu pod povlaky 

anorganické a organické [3], dekoratívna úprava povrchu, odstraňovanie starých 

náterov, spevňovanie povrchu, zvýšenie únavovej a korózno-únavovej pevnosti, 

úprava zvarov a ich okolia, a pod.  

K vytvoreniu finálneho otryskaného povrchu dochádza pretvorením povrchu. 

Tieto zmeny vyvolané predovšetkým mechanickými účinkami môžu zasiahnuť makro- 

mikro-, alebo submikroskopické objemy povrchových vrstiev otryskaného substrátu. 

Charakter otryskaného povrchu je daný tvarom použitých tryskacích prostriedkov 

(ďalej len TP). Pri použití guľatých tryskacích prostriedkov - granulátu sa dosahuje 

pomerne rovnomerné pretvorenie povrchu, ktorý je tvorený pretínajúcimi sa guľovými 

plochami. Avšak vzhľadom na dosiahnutie požadovaného stupňa čistoty a drsnosti 

povrchu materiálu pred následným povlakovaním je vhodnejšie použiť ostrohranné 

tryskacie prostriedky. Spôsobujú záseky do základného materiálu, ktoré sú rôzne 

orientované a navzájom sa pretínajú [4].  

 Jednou z nových nekonvenčných metód tryskania je ľahké tryskanie. Je 

založené na použití nekonvenčných TP s malou mernou hmotnosťou, ktoré 

umožňujú použitie aj nízkych tryskacích tlakov. Touto metódou je možné zabezpečiť 

čistý povrch ekologickým spôsobom bez výrazného ovplyvnenia materiálu. 

Technológia ľahkého tryskania novými tryskacími prostriedkami má celý rad výhod. 

Odstraňuje nečistoty bez použitia chemikálií, je vysoko citlivá pre tvorbu presných 

povrchov, nepoškodzuje povrch kovov, skla ani plastov, umožňuje ľahkú likvidáciu 

odpadov. V súčasnosti sa pri aplikácii tejto metódy najčastejšie používajú ako 

nekonvenčné TP plastové abrazíva určené pre opakované použitie, jedlá sóda 

(hydrogenuhličitan sodný - NaHCO3), suchý ľad (tuhá forma oxidu uhličitého - CO2) 

a balotina sklenené guľôčky (angl. glass micro beads).  

Balotina sa používa predovšetkým na leštenie nerezových výrobkov a 

výrobkov z farebných kovov, úprave skla, na leštenie defektov galvanického 

zinkovania, shot peening (spevňovanie povrchu), ale aj na zjednocovanie materiálu 

(tzv. vytváranie homogenity povrchu) a to s minimálnym sekundárnym znečistením. 

Povrchová úprava tryskaním balotinou je väčšinou konečná. Získaný povrch 

materiálu je jemný až lapovaný. Netradičné využitie má aj vysokopecná troska, ktorá 

vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe železa alebo pri výrobe medi. Z ekonomického 
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hľadiska je nenáročná, ale vyznačuje sa vysokou trieštivosťou a teda nízkou 

životnosťou.  

Úprava povrchov metódou ľahkého tryskania pri použití plastového média je 

relatívne nová metóda odstraňovania náterov a povlakov z kovových, hliníkových, 

plastových a sklolaminátových dielov. Medzi jej výhody patrí netoxickosť, médium 

nepoškodzuje tryskacie zariadenie, čistí efektívne aj pri nižšom tlaku a je 

recyklovateľné. Čistenie plastovým médiom je suchý proces, vyčistené plochy sú 

pripravené pre nový náter. Tieto tryskacie médiá zaručujú vysokú stieraciu rýchlosť 

bez poškodenia resp. bez deformácie otryskávanej plochy a nachádzajú uplatnenie v 

automobilovom a leteckom priemysle. Vysokopolymérne TP našli uplatnenie najmä v 

procese „blast-polishing“ (leštenie tryskaním), obr. 1. V procese leštenia tryskaním  

  

Obr.1 Schéma princípu leštenia tryskaním. 

TP dopadá na povrch pod relatívne malým uhlom (10°-30°) pri použití nízkych 

tlakov. Akonáhle sa tryskacie médium dostane do kontaktu s povrchom, elasticky sa 

deformuje a táto kolíziou absorbovaná energia sa využije počas kĺzania média po 

povrchu substrátu, pričom leštiaci účinok prevláda nad kovacím. 

Tryskanie jedlou sódou umožňuje ľahkú likvidáciu odpadov po tryskaní, 

pretože je tento TP dobre rozpustný vo vode, a je teda ekologický. Výhodou tohto TP 

je jeho rozpustnosť vo vode a jeho neutralita na okolitú prírodu. Používa sa pri čistení 

farebných kovov, nerezovej ocele, skla, dreva, tehál, plastov, hydraulických valcov, 

plášťov budov, sôch, pamiatok a pod. Vzhľadom k nízkemu tryskaciemu tlaku 
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nedochádza k poškodzovaniu a k vnášaniu napätia do základného materiálu. Nátery 

je možné odstraňovať presne po jednotlivých vrstvách z pevných aj pružných 

podkladov. Výhodou tryskania pomocou sódy je aj to, že znižuje povrchové napätia a 

tak znižuje pravdepodobnosť vzniku koróznych splodín na povrchu kovu. Sóda môže 

pôsobiť ako inhibítor, ktorý zanechá na čistenom povrchu ochrannú vrstvu. Táto 

umožňuje dočasnú ochranu povrchu pred aplikáciou náteru bez degradácie povrchu.  

Revolučnou metódou priemyselného čistenia je tryskanie suchým ľadom. 

K čistiacemu účinku dochádza tak, že častice suchého ľadu (-78 ºC) ochladzujú 

povrch čisteného predmetu a v dôsledku rozdielneho koeficientu rozťažnosti 

základného materiálu a povlaku, koróznych splodín i ďalších nečistôt vzniká na 

rozhraní mechanické napätie. Sublimáciou a rázovým rastom objemu sa uvoľní 

skrehnutá a napätá vrstva nečistôt a prúdom vzduchu je odstránená. Tryskanie 

suchým ľadom je trojfázový proces. V prvej kinetickej fáze sú granule suchého ľadu 

unášané prúdom stlačeného vzduchu, dopadajú na povrch materiálu, nalomia a 

uvoľnia kontaminant z čistenej plochy. V druhej termálnej fáze z dôvodu nízkej 

teploty granúl suchého ľadu (-79°C) dochádza k ochladeniu kontaminantu tak, že sa 

stáva krehkým a ľahko oddeliteľným od čisteného povrchu. Tretia fáza je 

charakterizovaná sublimáciou, granule suchého ľadu prenikajú kontaminantom a 

okamžite sublimujú, čo spôsobuje až 700 násobné zväčšenie ich objemu a 

explozívny efekt, ktorý oddelí kontaminant od čisteného povrchu, obr.2. Táto 

technológia neprodukuje žiadny sekundárny odpad, šetrí náklady spojené s 

dodatočným odstraňovaním iných tryskacích médií prípadne rozpúšťadiel. 

 

Obr. 2  Porovnanie účinku abrazívneho a neabrazívneho TP. 
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Z prírodných zdrojov sa pre úpravu povrchov využívajú orechové škrupiny či 

kukuričné klásky, ktoré sa používajú predovšetkým na otryskávanie dreva (obr.3), ale 

dajú sa použiť aj pre úpravu tenkých plechov a plastov. Tryskanie je bezprašné a 

zanecháva suchý a čistý povrch. 

 

 

Obr. 3 Úprava povrchu dreva. Obr.4 Vzhľad almandínu. 

 

Z minerálnych TP je možné využiť aj almandín – prírodný granát Fe3Al2(SiO4)3, obr.4.  

(ďalej len GBM). Jedná sa o horninotvorný materiál s vysokou mineralogickou 

čistotou, ktorý poskytuje tvrdé a ostré zrná. Jedná sa o druhotnú surovinu - úlomky 

z ťažobného procesu a jeho likvidácia po opotrebení nazaťažuje ekologický systém. 

Jeho príprava pozostáva z drvenia a triedenia zrnitostných frakcií. Experimentálne 

práce boli zamerané na stanovenie zdrsňujúceho účinku tohto netradičného TP 

a stanovenie životnosti a mechanizmu opotrebenia zŕn tohto materiálu. 

 

Metodika experimentov 

 Pre stanovenie zdrsňujúceho účinku GBM boli z priemyselne vyrábaných 

frakcií vytriedené užšie zrnitostné frakcie. Pre experimentálne práce bol použitý 

minodisperzných TP o zrnitosti 0,18; 0,35 a 0,56 mm. V procese mechanického 

tryskania bol otryskaný oceľový plech S235JRG1 hrúbky 3 mm. Pre stanovenie 

nutných množstiev TP bol povrch materiálu postupne otryskaný a následne boli 

zhotovené krivky zdrsňovania. Mikrogeometria otryskaných povrchov bola hodnotená 

na základe normy STN EN ISO  4287 na dotykovom profilometri Surftest SJ – 301, 

výrobca Mitutoyo, Japonsko. Životnosť GBM bola stanovená metódou úplného 

opotrebenia. Ide o časovo náročnú metódu, pretože TP je exponovaný až do jeho 

úplného znehodnotenia. Za znehodnotený sa považuje TP s určitým minimálnym 

rozmerom (v tomto prípade 0,09 mm), ktorý sa priebežne separuje. Životnosť TP 
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podľa tejto metódy je daná počtom obehov po úplné znehodnotenie celej vsádzky TP 

[5].  

 
Dosiahnuté výsledky 

 Povrch vzoriek bol postupne otryskávaný 100 g TP a po každom čiastkovom 

otryskaní bola zmeraná drsnosť povrchu v závislosti od množstva TP. Drsnosť 

povrchu bola vyjadrená charakteristikami Ra (stredná aritmetická odchýlka) a Rz 

(najväčšia výška profilu). Krivky zdrsňovania substrátu pri tryskaní GBM sú uvedené 

na obr.5. 
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Obr. 5  Krivky zdrsňovania substrátu vyjadrené parametrami drsnosti Ra a Rz. 

Krivky zdrsňovania udávajú funkčnú závislosť drsnosti otryskaného povrchu na 

množstve TP vrhnutého na jednotku plochy. Z kriviek zdrsňovania bolo určené nutné 

množstvo qNR, pri ktorom je povrch úplne pokrytý stopami po dopade TP, čomu 

zodpovedá maximálna hodnota drsnosti povrchu a stupeň pokrytia rovný 1. Pri 

ďalšom tryskaní drsnosť povrchu klesá a následne môže dochádzať k tzv. 

pretryskaniu povrchu sprevádzanemu delamináciou povrchových vrstiev, čo môže 

negatívne ovplyvniť adhéziu aplikovaných povlakov. Rovnako z ekonomického 

hľadiska nie je pretryskávanie povrchu žiadúce. 

Zo získaných závislostí vyplýva, že so zväčšovaním sa rozmeru zŕn TP sa 

nutné množstvo potrebné na úplné pokrytie povrchu stopami po dopade zŕn 

zväčšuje. Je to spôsobené tým, že v rovnakej hmotnostnej jednotke je väčší počet 

zŕn TP menších rozmerov. Preto aj súčtová plocha priemetov zásekov malých zŕn 

vytvorí plochu väčšiu ako je súčtová plocha priemetov zásekov väčších zŕn 

 342



rovnakého hmotnostného množstva. Veľkosť zdrsnenia povrchu Ra a Rz je 

priamoúmerná veľkosti zrna TP.  

Životnosť TP GBM bola posudzovaná na základe metódy úplného 

opotrebenia, pričom sleduje vlastne konečnú fázu jeho rozpadu – zmenšenie 

charakteristického rozmeru zŕn TP pod definovanú prahovú hodnotu (0,09mm). Na 

obr.6 sú prezentované výsledky sledovania nárastu prachového podielu GBM  

v priebehu jeho opakovanej exploatácie. Zároveň je uvedená aj zmena menovitého 

rozmeru zrna GBM, sledovaného na menovitom site (sito s najbližším menším 

rozmerom ôk, než je rozmer separovanej frakcie TP). 
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a) b) 
Menovitý rozmer zrna GBM sa mení 

najintenzívnejšie u najväčšej zo 

sledovaných zrnitostí – 0,56 mm. Bol 

zaznamenaný prudký pokles v prvých 

piatich opakovaných použitiach TP. Pri 

menších zrnitostných frakciách je zmena 

menovitého rozmeru menej intenzívna.  

TP s menším rozmerom zrna vykazujú 

vyššiu životnosť, čo súvisí s dopadajúcou 

kinetickou energiou zŕn a mechanizmom 

ich štiepenia. Túto skutočnosť potvrdzuje 

nárast prachového podielu GBM pri 

opakovaných použitiach (obr.6).  

y = 45,403x0,5898

R2 = 0,9766

0

200

400

600

800

1000

0 5 10 15 20
počet obehov

hm
ot

no
st

ný
 p

od
ie

l [
g]

podiel na menovitom site
prachový podiel /pod 0,09mm/
Mocninový (prachový podiel /pod 0,09mm/)

c) 
Obr. 6  Nárast prachového podielu pre 
a) GBM 0,56mm, b) GBM 0,35mm, c) 
GBM 0,18mm 
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Záver 

Využitie nekonvenčných TP predstavuje nové možnosti predúprav povrchov 

pod organické povlaky a ponúka nové aplikačné možnosti. Tryskanie s použitím TP 

s malou mernou hmotnosťou umožňuje úpravy rôznych typov povrchov na rozdielnej 

materiálovej báze. Využívanie druhotných surovín nezaťažujúcich ekologický systém 

predstavuje progresívne možnosti úprav povrchov. Experimentálne výsledky prác 

poukázali na možnosť aplikácie prírodného granátu - almandínu na predúpravu 

kovových povrchov. Na základe zmeny drsnosti povrchov po tryskaní boli stanovené 

nutné množstvá TP pre jednotlivé zrnitostné frakcie. So zväčšovaním sa rozmeru zŕn 

TP sa nutné množstvo potrebné na úplné pokrytie povrchu stopami po dopade zŕn 

zväčšuje. Zároveň bola hodnotená životnosť sledovaného typu TP metódou úplného 

opotrebenia. Bolo zistené, že životnosť GBM je vyššia u malých zrnitostí a so väčším 

rozmeru zŕn klesá. Pri výbere vhodného TP pre danú aplikáciu sa zohľadňuje nielen 

životnosť TP, ale aj technologické, ekonomické a v neposlednom rade i ekologické 

hľadisko. Preto TP GBM vďaka svojej ekonomickej nenáročnosti a ekologickosti 

môže pri vhodnej optimalizácii procesu nájsť svoje uplatnenie v predúprave povrchov 

tryskaním pod organické povlaky. 

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového vedeckého projektu VEGA 

č. 1/0144/2008. 
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KONCIPOVÁNÍ VARIANTNÍCH VÝROBNÍCH POSTUPŮ Z HLEDISKA 
POVRCHOVÝCH ÚPRAV 

 
CONCEIVE OF VARIANT PROCESS PLANS IN SIGHT OF SURFACE 

FINISHING 
 
Peter Monkaa, Katarína Monkováb  
a Katedra výrobných technológií FVT TU v Košiciach, b Katedra navrhovania 
technologických zariadení FVT TU v Košiciach, Slovenská republika 
 

Summary 
The article deals with the possibilities and advantages that offer the 
method of multi-variant process plan creation with focus to surface 
finishing. Preparing of processes and documentation by help this way can 
be very advantageously for making good decisions in short periods and 
enable be more flexible for manufacturing units using these. 
Key words: process plan, computer aid, information system, 

 
 
Úvod 

Jedním z důvodu proč mnohé firmy postsocialistických státu nejsou schopné 

konkurovat zaběhaným západním společnostem ani při relativně lačnější pracovní 

síle je, že mnohé z nich ještě stále pracují s nevhodně modifikovanou výrobní 

filozofii. Mezi problémová místa řady slovenských podniků v současnosti patří 

následovné skutečnosti [4]: 

• nízká úroveň informačního zabezpečení tj. aktuálnosti údajů, jejich 
dostupnost a jednotnost informačních struktur, 

• počítačová podpora nemá systémový charakter, využívají se jen částkové 
programy, většinou na různých, často nekompatibilních výpočtových 
systémech,  

• absence nástrojů umožňujících rychlé analýzy dynamických vlastností 
systému, které mají klíčovou roli při projektovaní systémů s vysokým 
stupněm automatizace,  

• chybějící nástroje i časový prostor pro variantní řešení a možnosti jejich 
testování a optimalizace,  

• existence znační izolace mezi projektem, realizaci a provozem systému, 
především co se týče postupů a metod projektování a řízení s převahou 
rutinních prací. 

Tyto skutečnosti nutí výrobce k odstraňování uvedených nedostatků. Jednou z 

cest k zlepšení tohoto stavu je budování informačních systémů integrujících potřebné 
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data a poskytujících každému z pracovníku aktuální údaje, které jsou nevyhnutné pro 

jeho racionální práci a přijímaní adekvátních rozhodnutí. 

Informační systém pro výrobu 

Potřeba koncipování vhodného informačního systému výrobních podniků 

přizpůsobeného podmínkám trhů zemí bývalého východního bloku přivedla několik 

výrobců k myšlence vytvoření takového systému v spolupráci s univerzitami. Z toho 

důvodu byla Katedra výrobních technologií (KVT) Fakulty výrobních technologií 

Technické univerzity v Košicích zapojená do projektu, výstupem kterého musel být v 

praxi použitelný informační systém. 

Tento systém však nesměl být navrhnut speciálně pro podmínky nějakého 

regionu, nýbrž základní požadavkem byla jeho schopnost přizpůsobování 

charakteristikám jednotlivých oblastí Evropy a možnost sdílení informací 

kolektovaných z mnohdy značně odlišnými přístupy. 

Jako východisko byly použité výsledky výzkumu týkající se základních 

charakteristik evropských výrobních jednotek. Tyto práce přinesli velmi zajímavé 

výsledky [2], se kterými se uvažovalo při koncepci informačního systému. 

 
Obrázek 1 Množství existujících podnikatelských jednotek v miliónech na evropském 
trhu podle jejich velikosti [2]. 

Obrázek 1 zobrazuje množství existujících podnikatelských jednotek v 

miliónech na evropském trhu podle jejich velikosti, obrázek 2 prezentuje množství 

zaměstnanců evropského trhu podle velikosti zaměstnavatele. Z uvedeného vyplývá, 

že evropské mikro podniky (podniky do 10 zaměstnanců) tvoří 92% z celkového 

počtu podniků a že zaměstnávají 39% zaměstnanců. 
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Obrázek 2 Množství zaměstnanců v miliónech zaměstnaných podle velikosti 
výrobních jednotek na evropském trhu [2]. 

Z uvedeného výzkumu dále vyplývá, že mikro podniky disponují volným 

potenciálem 20% produktivity a 15% rentability. Jedná se tedy o velmi významnou 

dynamickou část trhu, která má nároky na informační systémy diametrálně odlišné 

od dnešních běžně nasazovaných IS (zpravidla funkčností a cenou vhodné pro velké 

a střední podniky): 

• Jednoduchá implementace, 

• Možnost modulární koncepce pro pokryti všech potřebných oblastí, 

• Spolehlivé a bezpečné datové formáty a struktury, 

• Možnost pružného přepojen s IS odběratelů aj dodavatelů, 

• Možnost bezproblémového rozšiřování o potřebné moduly, 

• V případě potřeby zabezpečení možnosti relativně rychlého přechodu na IS 

vyšších úrovní, 

• Přiměřená cena. 

Z tohoto pohledu je potom namístě otázka, jak je potřebné konstituovat 

informační systém, který zabezpečí možnost nasazení v široké škále 

podnikatelských jednotek podnikajících na evropském trhu tak, aby v informačních 

tocích bylo možné vytvářet řetězce mezi subjekty, které takové přepojení potřebují.  

Již v úvodu projektu se proto při navrhovaní IS stanovila podmínka, že systém 

musí být schopný pracovat s možností pohledu použivatele na výrobní proces z více 

uhlů, že ho má co nejméně omezovat při uvádění nových výrobků do výrobního 

procesu, že má být použitelný pro širokou škálu odborů a že musí být modulární. 
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Proto se systém budoval pro definice výrobků a jejich častí z pohledu těchto 

technologických přístupů: 

• individuální,  
• typový, 
• skupinový. 

Při rozhodovaní o použití některého z výše uvedeného technologického 

přístupu, je výhodné rozdělit procesy probíhající uvnitř výrobního podniku na 

problémově orientované systémové oblasti, které reprezentuji vymezené zóny aktivit. 

Schéma vytvořené takovým dělením je zobrazeno na obrázku 3. Tento obrázek 

reprezentuje první stupeň přirazení základních prvků struktuře výrobního podniku pro 

budování konceptu výrobního informačního systému [1].   

 
Obrázek 3 Schéma základných prvků tvořících výrobní podnik. 
 

Základní aktivity probíhající při projektovaní výrobního systému jsou: 

• Projektování výrobku 
o Procedury konstrukce 
o Metody konstrukce 
o Hodnotové analýzy 

• Projektování výroby 
o Plánování technologické struktury 
o Tvorba výrobních postupů 
o NC programování 

• Studie prací a nákladových struktur 
o Pracovní analýzy 
o Měření spotřeby práce 
o Nákladové schéma 
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Z tohoto dělení vyplývá, že při vhodně stanovené míře simplifikace 

projektováni výrobního systému je tvořeno projektováním produktu, projektováním 

procesů a studií prácí a nákladových struktur 

Na základě uvedených analýz prvků tvořících výrobní podnik a procesy 

probíhající při návrhu výrobního systému byla vytvořená koncepční struktura 

informačního systému navrhováni výrobních činností. Tato struktura byla použitá pro 

budováni databázové aplikace na půdě KVT. 

Variantní výrobní postupy 

Variantní výrobní postup je postup vypracovaný pro určitý díl (může to být 

jakýkoliv objekt reálni výroby - konečný výrobek, sestava, podsestava, nebo 

součástka) umožňující připravit pro jeho výrobu více strategií. Například jedna 

strategie se vypracuje pro maximální výrobnost, další pro minimální náklady na 

výrobu. V případě neočekávaných situací – porucha zařízení, plné vytěženi původně 

navrhovaného technologického zařízeni jiným dílem, potřeba změny toku výroby, 

změna kooperačního partnera, technologická odchylka nebo změna ... – je v 

podstatě velmi rychle možné na základe již existujícího výrobního postupu vytvořit 

souběžný postup s potřebnými modifikacemi zohledňujícími aktuální stav. 

Každá modifikace výrobního postupu pro daný díl je od okamihu jeho definice 

použitelná podle potřeb výrobce pro kteroukoliv zakázku. 

Zjednodušená schéma výrobního podniku jakož i koncept struktury 

informačního systému byli vytvářené na základe analýz požadavek reálních 

výrobních jednotek z regiónu působení KVT.  

Prostřednictvím implementovaného matematického aparátu je možné podle 

kritérií ve kterých bude probíhat výroba (časové hledisko, nákladové hledisko, 

hledisko vytěžení zdrojů, hledisko dostupnosti zdrojů, ...) optimalizovat použití 

doposud připravených výrobních strategií, nebo modifikací, resp. vytvoření nové 

výrobní strategie. Každá z vytvořených strategií je pří nových optimalizacích 

nabízená s vyhodnocením podle požadovaných hledisek. 

Obrázek 4 uvádí fragment databázové struktury vytvořeného informačního 

systému. Táto struktura je tvořená jednotlivými datovými tabulkami a určením jejich 

vzájemných vztahů. Údaje uchovávané v této databázi jsou prostřednictvím 

přidělených pravidel uživatele, uživatelského rozhraní, filtrů, výběrových podmínek, 
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tiskových sestav a programových modulů spravované a prostřednictvím 

matematického aparátu jsou získané informace vyhodnocované a ponuknuté pro 

přijetí rozhodnutí ze strany uživatele. 

 
Obrázek 4 Část databázové struktury informačního systému. 
 

Obrázek 5 uvádí jako příklad dialogové okno pro definici dílu z modulu 

„Definíce objektov (číselníky)“. Prostřednictvím tohoto okna se pracuje v prostředí 

definičního modulu, který zabezpečuje přirazení dílu ke zvolenému technologickému 

přístupu (individuální, typový, skupinový), přičemž každý díl může být přirazený pro 

více přístupů. Tento modul slouží také na stanovení charakteristik dílů, které budou 

při generovaní výrobních postupů sloužit jako okrajové podmínky pro zpracováni 

(charakteristiky drsnosti povrchu, tolerance, povrchové úpravy, tepelné 

zpracování...). Další moduly slouží na definice výrobních postupů s určením různých 

technologických operací ve variacích přizpůsobených plánovaným podmínkám, 

optimalizaci podle zvolených kritérií a tiskovým výstupům podle požadavek uživatele. 

Z hlediska povrchových úprav je pro definici dílu potřebné důsledné vyplnění 

údajů na kartě „Povrch. úpravy“ (obrázek 6), protože na základě těchto definicí se 

v následních krocích může optimalizovat výrobní postup tohoto dílu. Z pohledu 

povrchových úprav jsou velmi důležité definice na kartě „Char. drsnosti“ a také 
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technologické údaje technologických procesů tvořících povrchy dílu určené 

k finálnímu zpracování  povrchovými úpravami [3]. 

  1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12  
Obr. 5 Dialogové okno definice dílu: 1-identifikace dílu, 2-polovýrobek, 3-tolerance, 4-
tepelné zpracování, 5-povrchové úpravy, 6- charakteristiky drsnosti, 7- relevantní 
dokumenty, 8-plochy tvořící díl, 9-charakteristiky individuální technologie, 10- 
charakteristiky typové technologie, 11- charakteristiky skupinové  technologie, 12- 
podmínky určující zrušení dílu. 

 
Obr. 6 Část dialogového okna definice dílu s definicemi povrchových úprav. 
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Závěr 
Ekonomický tlak konkurenčního prostředí nutí výrobce k produkci výrobků, 

které jsou stále více přizpůsobené konečnému spotřebiteli, s vysokou úrovni kvality, 

v malých výrobních dávkách, při zkracovaní průběžných časů výroby, s rychlým 

zavaděním inovovaných nebo nových výrobků do produkce, při požadavku 

nezvyšování nákladů. Při přijímaní rozhodnutí jsou náklady důležité, ale důležitější je 

konkurenceschopná prodejní cena výrobku. Avšak nejdůležitějším hlediskem je 

prodejnost produktu. Časové hledisko výroby (a tím také její přípravy) se stává stále 

více strategickým bodem výrobních jednotek.  

Fáze přípravy výroby jsou velmi důležitou součásti výrobních činností, protože 

musí zabezpečit požadovanou pružnost během fáze produkce, náběh výroby v 

požadovaném čase (který se neustále zkracuje) a jsou značným nositelem nákladů. 

Popsaný informační systém byl postaven se zřetelem na tyto skutečnosti a ve 

fázi koncipováni a programové přípravy byli jeho požadované funkce konzultované s 

výrobními subjekty působícími na slovenském trhu. 

Zároveň se při jeho výstavbě uvažovalo s nejnovějšími výzkumy evropského 

podnikatelského prostředí, z kterých je možné určit základní črty podnikatelských 

jednotek a tím aj jejich požadavky na vzájemné propojení, sdílení nebo třídění 

informací a dat umožňujících použití efektivnějších postupů. Po vybudování byl tento 

systém nasazen v reálných provozních podmínkách. 
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OTĚR PERLOVÝCH MLÝNŮ A JEHO MINIMALIZACE 
 

ABRASIVE WEAR OF SANDMILL AND ITS MINIMALIZATION  
  
Georg Scherer, Netzsch Feinmahltechnik GmbH, Sedanstrasse 70, D-95100 Selb 
Petr Resch, Fryauf Filmix, s.r.o., Plzeňská 485, CZ-26701 Králův Dvůr 
Mail: Resch@filmix.cz, Fryauf@filmix.cz, telefon: 311 624 414 
 

 
Jedním z důležitých faktorů ekonomického provozování perlových mlýnů je 

otěr částí stroje smáčených produktem a úbytek mlecích kuliček. Díky obrovské řadě 

referenčních strojů firmy Netzsch, které pracují v nejrůznějších podmínkách a 

s nejrozličnějšími produkty,  můžeme sbírat cenné informace, jak docílit při mletí a 

dispergaci (níže užíván pouze souhrnný pojem mletí) co možná nejnižšího otěru 

často velmi drahých částí výrobních zařízení. 

Nejdůležitější způsoby, jakými je možné otěr ovlivnit: 
1. Optimálním nastavením receptury 

2. Volbou materiálu perlového mlýnu 

3. Použitím optimálního množství mlecí energie 

4. Výběrem optimálního mlecího zařízení 

1. Optimální nastavení receptury 
Tato část práce leží na bedrech uživatele, obecně lze říci, že více abrazivní jsou 

pigmentové pasty bez pojiva než systémy obsahující pojivo. 

2. Volba materiálu perlového mlýnu 
a) nerez 

b) speciální otěru odolné oceli 

c) keramické materiály 

d) plasty a guma 

3. Použití optimálního množství mlecí energie 
 Při mletí je nutné nastavit parametry mlýnu tak, aby předával produktu 

optimální mlecí energii, tzn. energii, která efektivně mele produkt, ale žádnou 

nadbytečnou, protože ta se může projevit právě otěrem mlecího prostoru a mlecích 

kuliček. V idealizovaném případě by se vložená energie do mletí měla projevit až 

z devadesáti pěti procent v tepelné energii, která při mletí vzniká. Pokud při mletí 
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vzniká veliké množství tepla a nedochází ke zdrobňování produktu, je to varovný 

signál, že dochází k opotřebovávání vnitřních součástí stroje a mlecích kuliček. 

Mlecí energii můžeme ovlivnit:   

a) rychlostí otáčení mlecí hřídele 

b) velikostí mlecí kuličky 

c) materiálem mlecí kuličky 

d) stupněm naplnění mlecího prostoru mlecími kuličkami 

e) změnou viskozity mletého produktu 

4. Výběr optimálního mlecího zařízení 
 Firma Netzsch nabízí pestrou škálu mlecích zařízení, z kterých můžeme volit 

s ohledem na produkt, který se zpracovává. Nejčastěji se nasazují tato zařízení: 

a) horizontální perlové mlýny s mlecími disky 

V průmyslu nátěrových hmot zřejmě neužívanější typ perlového mlýnu. Je možné jej 

provozovat jak pasážově (častěji), tak v cirkulaci (méně). Perlový mlýn je možné 

vybavit různými typy separace, které m.j. zásadně ovlivňují otěr uvnitř mlýnu. 

Smáčené díly je možné vyrobit v jakékoli z materiálových variant uvedených v bodu 

2). 

b) horizontální perlové mlýny typu Zeta 

V drtivě většině jsou tyto mlýny používány v cirkulačním mletí. Výhodou je možnost 

pracovat s vysokými průtoky, díky čemuž získáváme produkt s úzkou distribuční 

křivkou a je možné jej snadno uchladit v předsádkové nádobě. Provoz mlýnu je velmi 

nenáročný na obsluhu a umožňuje vysokou reprodukovatelnost výroby. Materiálové 

provedení viz bod 4a). 

c) vertikální perlové mlýny 

Varianta vertikálního perlového mlýnu s kolíky se nejvíce užívá při výrobě tiskových 

barev (vynikající přenos tepla), provedení s mlecími disky pro zpracování vysoce 

abrazivních materiálů (lepší ochrana ucpávky). 

d) košové perlové mlýny 

Díky jednoduché konstrukci tohoto mlýnu má velmi malé provozní náklady, neboť 

náhradní díly podléhající opotřebení jsou levné ve srovnání s uzavřenými perlovými 

mlýny. 
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ÚLOHA A VÝHODY MULTIFUNKČNÍHO AMINU PŘI NEUTRALIZACI 
DISPERZÍ, DISPERGACI PIGMENTŮ A VÝROBĚ NÁTĚROVÝCH HMOT 

 
ROLE AND PERFORMANCE OF MULTIFUNCTIOAL AMINE FOR THE 

NEUTRALISATION OF BINDER, DISPERSING OF PIGMENTS AND 
PRODUCTION FO PAINTS 

 
Petr Cagan 

 

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. 23.04.2008

PORO®

Úloha a výhody multifunkčného amínu – AMP 90 pri
neutralizácii disperzií, dispergácii pigmentov a 

výrobe náterových látok

ANGUS Chemie GmbH 
a subsidiary of The Dow Chemical Company

Peter Cagan, Pointner & Rothschädl GmbH, 
Wienerstrasse 89, A-2500 Baden
Tel: +43 2252 82870, Fax: DW 14

Email: peter.cagan@poro.at
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PORO®

AMP-90
2-Amino-2-Methyl-1-Propanol

 
 

   CH³ 

      | 

CH³ — C — CH²OH 
    |    
   NH² 

 

 
 

 355 



 

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. 23.04.2008 - Folie 3

PORO®AMP-90
funkcia a použitie

 Pozitívny vplyv pri neutralizácii disperzií
 Dispergačné činidlo pre nekomplexné systémy, napr. 

príprava pigmentových pást
 Co-dispergačné činidlo pre komplexné systémy, ktoré

potrebujú dispergačné činidlo s vysokou molekulovou
hmotnosťou
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PORO®AMP-90
funkcia a použitie

 Pozitívny vplyv pri neutralizácii disperzie
- pre výrobcu náterových látok:

- zvýšenie kvality produkcie
- redukcia výrobných nákladov

- pre výrobcu disperzie:
- životne prostredie a bezpečnosť
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PORO®AMP-90
neutralizácia styrén-akrylátu

Material NH3 NaOH AMP-90 AMP-90

Water 131,50 131,50 132,50 160,50
Bermocoll E431FQ (2%) 194,00 194,00 194,00 175,00
Coatex P90 (40%) 4,00 4,00 3,00 2,00
Metatin K 604 1,50 1,50 1,50 1,50
Nopco 8034 1,00 1,00 1,00 1,00
Kronos 2190 53,00 53,00 53,00 53,00
Durcal 5 320,00 320,00 320,00 320,00
Omyalite 90 213,00 213,00 213,00 213,00
Styrene acrylic binder - NH3 62,00    
Styrene acrylic binder - NaOH 62,00
Styrene acrylic binder - AMP-90 62,00 62,00
Texanol 20,00 20,00 20,00 10,00
AMP-90 2,00

Sum 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

PVC (%) = 88,0
Solids (%) = 63,4
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PORO®AMP-90
neutralizácia styrén-akrylátu

Paint Properties NH3 NaOH AMP-90 AMP-90

pH
Initial 8,5 8,6 8,5 8,6
after 1 month @ 40°C 8,5 8,5 8,4 8,6

Viscosity (mPas) 
Brookfiled - Initial (20 rpm) 9400 9100 9000 6900
Brookfield - after 1 month @ 40°C 10400 10700 12100 8400
Cone / Plate (100 N/m²) 817 1349 1209 587

Hiding Power (M² / L) - Wet 24 23 23 25
Hiding Power Dry (200 µm wet film) 99,8 99,9 99,8 99,8
Whiteness, Yw (200 µm wet) 89,1 89,3 89,2 89,4
Scrub Resistance - DIN 430 250 1200 1600
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PORO®

AMP-90
funkcia a použitie

Dispergačné činidlo pre nekomplexné
systémy:

1. pigmentové pasty
2. TiO2-Slurry
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PORO®AMP-90 v 
30 % Carbon Black Pigment Paste

Viscosity of various dispersant combination
@ 50°C storage

0
100
200
300
400
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Initial after
100h 

after
200h
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300h
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400h

m
Pa

s

15 w eight % High Molecular
Weight Dispersant on total
formulation

14 w eight % High Molecular
Weight Dispersant + 1 w eight
% AMP-90 on total formulation
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PORO®
AMP-90

v pigmentovej paste

Orange test 1 test 1a 
   

Water, deion. 386,38 386,38 
Disperbyk 190 202,39 199,17 
AMP-90 0 3,22 
Byk 024 9,2 9,2 
METATIN  K 604 1,84 1,84 
Eljon Orange Y2G 55664 400,18 400,18 

   
Total 999,99 999,99 

   
pH 6,78 9,1 

   
in white paint   
4%pigment in 100 parts white 
paint 

   

L* 57,6 57,4 
C* 76 76,6 
H* 45 44,9 
delta tinting strength 0 4 
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PORO®
AMP-90

v pigmentovej paste

Orange test 2 test 2a 
   

Water, deion. 441,58 441,58 
EFKA 4560 153,63 151,45 
AMP-90 0 2,18 
Tego Foamex 810 2,76 2,76 
METATIN K 604 1,84 1,84 
Eljon Orange Y2G 55664 400,18 400,18 

   
Total 999,99 999,99 

   
pH 7,72 9,01 

   
in white paint   
4%pigment in 100 parts white paint    
L* 57,6 57,1 
C* 76,5 77 
H* 45,3 45,4 
delta tinting strength 2 9 
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PORO®

AMP-90 v TiO2 Slurry

TiO2 Slurry Preparation  

Material Test1- ControlTest2 - AMP-90 Test3 - Mix1 Test4 - Mix2

Water,deion. 189,4 189,4 189,4 189,4
Monopropylene glycol 10,4 10,4 10,4 10,4
Dispersant 14,2 0 12,8 10,65
AMP-90 0 14,2 1,4 3,55
Byk 024 1,99 1,99 1,99 1,99
Biocide 1,99 1,99 1,99 1,99
Tioxide RHD-2 757,4 757,4 757,4 757,4
dissolve for 15 min - 3750 rpm     
Water,deion. 24,6 24,6 24,6 24,6
dissolve for 15 min - 1850 rpm     

Sum 999,98 999,98 999,98 999,98
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PORO®

AMP-90 v TiO2 Slurry

Semi Gloss Paint

Ingredients Test1- Control Test2 - AMP-90

Propylene Glycol 45 45
Water 90 90
Defoamer 2 1,5
Biocide 1,5 1,5
AMP-90 0 1
Ammonia 1 0
Talc 60 60
Omyacarb 2 GU 100 100
Texanol 20 15
disperse for 15 min, than add:
Slurry - Test1 (NH3) 225 0
Slurry - Test2 (AMP) 0 225
disperse for 15 min, than add:
Binder (61,5%) 350 350
Defoamer 2 1
Water 93,5 110
PU Thickener 4,7 3,9

Total 994,7 1003,9
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PORO®

AMP-90 v TiO2 Slurry

Semi Gloss Paint

Physical Properties Test1- Control Test2 - AMP-90

L* 94,47 94,96
a* -0,66 -0,67
b* 2,02 1,67
Yi -ASTM D1925 (2° C T1) 3,02 2,38
Wi -Cie 77,12 79,92

Addition of 5% Luconylblau 7080

L* 50,3 51,9
a* -15,81 -16,14
b* -37,98 -38,34

L* Rub Out 51,84 52,13
a* Rub Out -16,35 -16,34
b* Rub Out -38,12 -38,34
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PORO®

AMP-90 v TiO2 Slurry

Material Test1- Control Test2 - AMP-90

Storage Stability @ 50°C
Viscosity (mPas)
Rheotest RN 1.1, Haake - N1,V1
Initial 24,5 62,7
after 100 h gel 64,6
after 200 h gel 66,8
after 300 h gel 72
after 400 h  

pH
Initial 8,8 11,0
after 100 h 8,9 11,0
after 200 h 8,9 11,0
after 300 h 8,9 10,9
after 400 h
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PORO®AMP-90
funkcia a použitie

 Co-dispergačné činidlo pre komplexné systémy, ktoré
potrebujú dispergačné činidlo s vysokou molekulovou
hmotnosťou
ˇ čiastočná náhrada dispergátora
ˇ zvýšenie oteruvzdornosti
ˇ redukcia dávkovania odpenovača
ˇ redukcia dávkovania koalescentu
ˇ pH stabilita
ˇ bezpečnosť
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PORO®AMP-90
ako čiastočná náhrada anionického dispergačného činidla

Partial Replacement of Anionic Dispersant
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PORO®AMP-90
pri výrobe emulzných náterov

Material Control W/ AMP-90 % Reduction

Water 310,0 317,8
Additol XW330 3,0 2,5 -17
Calgon N (10%) 15,0 12,5 -17
Metatin K 604 2,0 2,0
Nopco 8034 1,5 1,2 -20
Ammonia (25%) 1,0 0,0
AMP-90 0,0 1,0
Kronos 2190 70,0 70,0
Kaolin ASP 170 25,0 25,0
Durcal 5 470,0 470,0
Bermocoll E 431FQ 4,5 4,5
Mowilith DM611 80,0 79,0
White Spirit 15,0 12,0 -20
Butylglycolacetate 3,0 2,5 -17

Summe 1000,0 1000,0
PVC (%) = 84
Solids (%) = 61
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PORO®AMP-90
pri výrobe emulzných náterov

Paint Properties Control w/ AMP-90 Method

pH
Initial 8,4 8,3
After one Month 8,4 8,3
Viskosity (m Pas)
initial 514 465
After one Month 522 477
Hiding Power
Wet 170 µm 170 µm Kryptometer
Dry (Black /White) 1,1 1,0 delta E, D65
Whiteness 89,9 89,9 DIN 53778.2
Scrub Resistance 600 850 DIN 53778.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 363 



 

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. 23.04.2008 - Folie 19

PORO®AMP-90
pri výrobe emuzných náterov

Material Control w / AMP-90 % Reduction

Water 153 155,2
Additol XW 330 4 3 -25
Metolat FC 355 2,4 1,8 -25
Metatin K 604 1 1
Nopco 8034 0,7 0,7
NaOH 10%ig 0,6 0
AMP 90 0 0,6
Kronos 2190 50 50
Durcal 10 615 615
Bermocoll E 431FQ 96 96
Mow ilith DM 611 74 74
Texanol 6 5,4 -10

Total 1002,7 1002,7
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PORO®AMP-90
pri výrobe emuzných náterov

PVC (%) 86 86

Viscosity mPas (initial) 302 318
Viscosity mPas (after 1 month) 310 321
pH value (initial) 8,7 8,8
pH value (after 1 month) 8,8 8,8
Hiding Power wet (Kryptometer) 205 200
Hiding Power Dry 1,6 1,5
Yw D65 88,5 88,6
Scrub Resistance 750 1060

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 364 



 

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. 23.04.2008 - Folie 21

PORO®AMP-90
redukcia penivosti systému

Pre dostatočné zmáčanie počas dispergácie a pre tvorbu filmu s 
požadovanými vlastnosťami je pena nežiadúca

Odpeňovací proces v systéme podporuje AMP-90 z dvoch
dôvodov:

 Pena je stabilizovaná v dôsledku inkorporácie povrchovo
aktívnych aditív. AMP-90 znižuje potrebu dávkovania takýchto
látok
 V dôsledku znižovania viskozity systému prídavkom AMP-90. 
Rýchlosť je vyššia, vzduch môže unikať rýchlejšie zo systému a 
tým vzniká menej peny
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PORO®
AMP-90

pH - stabilita

pH Stability
Semi-Gloss Paint

8,5
8,7

8
7,7

7

7,5

8

8,5

9

9,5

AMP-95 Ammonia

 Initial 2 w eeks @ 55°C
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PORO®AMP-90
Bezpečnosť

 MAK – hodnota nebola stanovená
 LD50:
 Orálne > 2000 mg / kg (potkan)
 Dermálne > 2000 mg / kg (králik)
 Nižšia prchavosť a príjemnejší zápach proti

amoniaku
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PORO®
AMP-90
Záver

Pri použití AMP-90 je nutné receptúru
reformulovať, ale tým sa ponúka
možnosť nielen zlepšiť vlastnosti
emulzného náteru, ale tiež
optimalizovať náklady výrobného
procesu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 366 



DELTIO, NOVÉ ŘEŠENÍ V OBLASTI PIGMENTŮ 
 

DELTIO, A NEW DIMENSION IN PIGMENT SOLUTIONS 
 
Andrew White, Huntsman Pigments 

 

A new dimension 
in pigment solutions

DELTIO™ is a trademark of Huntsman Corporation or an affiliate thereof

The information published herein is derived from tests executed by Tioxide Europe Limited, but neither Tioxide Europe Limited nor any of its affiliate companies makes any warranty or 
representation as to the accuracy of such information and cannot accept any duty of care, liability or responsibility in respect of any errors or any loss that may be suffered by any party 
relying upon or making reference to such information. Processes or formulations mentioned are offered as suggestions for experiment and are not guaranteed in any way. Although the 
existence of patents covering products or processes referred to in publications by or on behalf of Tioxide Europe Limited are on occasion noted, the absence of such notation is not to be 
taken as an indication of freedom from patent restrictions and no responsibility or liability will be accepted for any infringement.
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Traditional pigment solutions have 
historically focused on optical 
performance…
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…but there is another way
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Lateral thinking is required…
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… to create a new dimension in 
pigment innovation
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What is …?

New range of Huntsman Pigments titanium dioxide 
products combining the optical properties 
of TIOXIDE® pigments with the benefits 

of easy flowing technology

TIOXIDE® R-FC5
TIOXIDE® TR28
TIOXIDE® TR81
………..

DELTIO™ 5X
DELTIO™ 28X
DELTIO™ 81X
………..
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By improving ease of use suppliers 
can rebalance the forces…

Industry pressures
Legislation Consumer power

Market Conditions Growth Raw MaterialsCosts

...Huntsman Pigments’ exciting new DELTIO™ brand 
can liberate you from these pressures
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By improving ease of use suppliers 
can rebalance the forces…

Increasing 
value

Industry pressures

Legislation Consumer 
power

Market 
Conditions Growth

Raw 
Materials

Costs

Le
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no

va
tio

n

Supplier Innovation

Reduce Negatives
Conversion costs
Downtime / Waste
Maintenance Costs

Enhance Positives
Efficiency
Online time
Capacity

…Enabling you to improve your competitive position
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DELTIO™ pigments will deliver….

Revolutionary new brand of titanium dioxide pigment
Unique and dramatic flow performance

Liberation from Industry Pressure
Freedom from constraints of interrupted production
Unleash your business’ full potential

Outstanding Optical Performance
No compromise in optical performance
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…giving you….

Outstanding Powder-Handling
Less waste

Improved Metering

Shorter Clean-down times

Revolutionised Production
Increased throughput and productivity

Reduced production and maintenance 
costs

Low Dust
Cleaner working environment

Improved employee morale

Screw Conveying Flow Consistency - DELTIO™5X vs Standard Pigment
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Here are cases where DELTIO™ products 
provide compelling solutions…

We have trouble 
moving TiO2 around 

our process…but 
luckily we’ve good 

hammers

We use (or would like 
to) automatic weigh 

feeders…

Sticky powders give 
us problems with our 

processing 
equipment…

Our silo is taking ages 
to fill and discharge…

Dust is a real issue on 
our site – it can cause 

issues with…

Our people and their 
welfare are very 

important to us…

We have high 
housekeeping and 
EHS Standards…

We have had issues 
with variable quality in 

our products

We would like to 
improve our quality 

consistency…

Production Metering EHS
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Profitability in the coatings industry 
today is under tremendous pressure, 
and it’s increasing…

…traditional pigment 
solutions and 
incremental changes 
are not enough…

…significant 
improvements are 
required to help 
meet these threats

Environmental
pressure

Rising
manufacturing 

costs

More demanding 
customers

Low cost
competitors 

Industry 
competitiveness
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Huntsman pigments innovative 
DELTIO™ range provides a new 
dimension in pigment solutions…

…enabling you to 
compete more effectively

Environmental
pressure

Rising
manufacturing 

costs

More demanding 
customers

Low cost
competitors 

Industry 
competitiveness
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To conclude

We understand the pressures on the coating producers. 
We believe that, as key suppliers, our innovations can 
add real value to our customers. 

Incremental optical improvements will not lead to dramatic 
improvements in our customers’ operations.

Step-change improvements in areas such as 
“ease of use” will result in real measurable benefits.
DELTIO™ products can help optimise your process, 
freeing you to deliver your business goals
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To conclude

We understand the pressures on the coating producers. 
We believe that, as key suppliers, our innovations can 
add real value to our customers. 

Incremental optical improvements will not lead to dramatic 
improvements in our customers’ operations.

Step-change improvements in areas such as 
“ease of use” will result in real measurable benefits.
DELTIO™ products can help optimise your process, 
freeing you to deliver your business goals
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Interested in knowing more about  
DELTIO™ products?

Contact Huntsman Pigments: 
+44 1642 376792; +39 348 1552100

Visit our web Site: 
www.huntsman.com/pigments/

Thank you for your attention
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NEW ALIPHATIC POLYISOCYANATES FOR ENVIRONMENTALLY-
FRIENDLY PUR COATINGS 

 
NOVÉ ALIFATICKÉ POLYISOKYANÁTY PRO EKOLOGICKÉ PUR NÁTĚRY 

 
Eugénie Charrière, Lenka Wiedenová 
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Objektivní měření barevnosti 
Hunterlab měření barevnosti materiálu  
 laboratorní i on-line pevných látek i kapalin. 

 měření remisní (odrazem) 
 měření transmisní (prostup materiálem) 
 

 
Přenosný leskoměr ZGM 1110 
Leskoměr s vlastním displejem.  
Trojúhlový:  20°/60°/85° 
Automatické nastavení rozsahu: 0 – 2000 GU. 
Statistické hodnoty: průměr, standardní odchylka, min., 
max. 
 
 
Přenosný leskoměr ZGM 1120 
Zřejmě nejmenší vyráběný leskoměr na světě s USB 
připojením.  
Jednoúhlový: 20°, 45°, 60°, 75°, 75°T, 85° 
Dvojúhlový:  20°/60°, 45°/75°, 20°/75° 
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. 
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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. 
 
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 obtéci hrany 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. 
 
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 
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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 
zjišťování kryvosti nátěru. 
Barva:   Bílá: 80-90L 
 Černá: < 7L 
Možnost optického zjasnění. 
 
 
 
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 
Rozsah měření:  5 – 180µm (po 5µm) 
 25 – 900µm (po 25µm) 
 25 – 2000µm  
 100 – 3600µm (po 100µm) 
 
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 
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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 
 
 
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 závažím. 
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 

   

391 



 
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 
 
Bucholz tester ZBH 2091 
 
 
 
 
 
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 až do 4mm. 
Ve shodě ASTM D522, EN ISO 6860:2004-12 
 
 
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 
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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° 
 
 
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.  
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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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T.G.Masaryka 897, CZ-562 01 Ústí nad Orlicí
Fax.: +420-465/557 624 • tel.:+420-465/557 271, 332, 328

e-mail:.palcer@acetrade.cz • http://www.acetrade.cz

 

 
 

SUROVINY PRO VÝROBU NÁTĚROVÝCH MOT 
- Konzervační prostředky-biocidy – Schülke & Mayr GmbH 

- Organické pigmenty, pigmentové pasty 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 

- Přírodní mastek a baryt – 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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 Alkyd based resins 
  solvent-borne and water reducible 
  for printing inks, metal and wood coatings 
  short, medium, long oil, modified and high solid alkyds 

 
Acrylic based resins 
  solvent-borne and waterborne 
  for plastic (PP, PA, PS, ABS, PC, …), wood and metal coatings 
  thermoplastic, hydroxyl functional and CPO modified 

 
Polyurethane based resins 
  solvent-borne and waterborne 
  for metal, wood and plastic coatings & adhesives 
  aliphatic or aromatic dispersions; alkyd hybrid systems 

 
Epoxy based and Hybrid resins 
  solvent-borne and waterborne, modified epoxy esters 
  with improved durability and corrosion resistance 
  high performance metal coatings 

 
Powder GMA and Polyester based resins 
  for automotive clear coat and wheels coatings 
  for architectural and industrial applications 
  high performance & super durable coatings 

 
Polyester based resins 
  for reactive hot melt adhesives and adhesion promoters 
  liquid, branched or solid, linear polyester polyols 
 

 
Phenolic based resins 
  for high performance can coatings 
  FDA and MID compatible 
 

 
DIC Performance Resins GmbH 
Breitenleer Straße 97 – 99 
1220 Vienna 
Austria 

 
Tel.: +43-(0)1- 20110- 0 

Fax: +43-(0)1-20110-288 
E-mail: marketing@dic.co.at 

http://www.dic.co.at 
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