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NANOTECHNOLOGY IN ANTICOROSIVE PAINTS   
 
Libuše Hochmannová 
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Summary 
The nano zinc metal powder was used in formulations of epoxy zinc prim-
ers versus the regular zinc powder. Mechanical properties and the 
chemical resistance of the nano zinc primers were better than the primer 
based on regular zinc powder had. Single layer coatings of the zinc prim-
ers were exposed in the salt spray. Anti-corrosion properties of the nano 
zinc primers and the regular zinc powder were similar but the content of 
nano zinc metal powder in the formulations was much lower. The shelf life 
stability of nano zinc primers was evaluated. The viscosity of nano zinc 
primers was not changed after one year. 
Key words: anticorrosive paint, chemical resistance, salt spray, zinc pow-
der, nano zinc particles  

 
 
Úvod  

Marketingová organizace Patria Partners uvedla ve své studii, že v roce 1999 

byla celosvětová spotřeba polymerních nanokompozitů asi 1400 tun a odhaduje se, 

že během deseti let vzroste celosvětová poptávka na 540 kilotun polymerních nano-

kompozitů. Největší uplatnění nanokompozitů se předpokládá v automobilovém, 

leteckém, elektro-technickém a obalovém průmyslu a v průmyslu nátěrových hmot. 

Trh s nano-technologiemi pro nátěrové hmoty představoval v roce 2001 hodnotu 24 

miliard EUR a v roce 2010 se předpokládá nárůst až na 81 miliard EUR. Cena nano-

částic je poměrně vysoká a zatím je v produkci nátěrových hmot limitujícím faktorem. 

Možnost využít nové nanomateriály ke zlepšení důležitých specifických vlastností 

nátěrů vedla k významným investicím do výzkumu a vývoje. (1,2) 

Volba nanočástice je ovlivněna samotným systémem nátěrové hmoty, zda jde 

o jeho použití například pro vodou ředitelné, rozpouštědlové, případně vysokosuši-

nové systémy či práškové nátěrové hmoty. Ve formulacích nátěrových hmot 

nacházejí uplatnění nanočástice oxidů kovů, a to především Al2O3, SiO2, SnO2,TiO2 
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a ZnO. Také nanočástice BaSO4, CaCO3, ZnS, oxidy stříbra, cínu, ceru, india, karbi-

dy Si, nitridy Si, Al a B jsou využívány. 

Nanočástice mají vliv na řadu vlastností nátěrových hmot jako je např. stabilita 

při skladování, zlepšují povrchovou tvrdost nátěrů a odolnost vůči oděru a rázu, zlep-

šují bariérové vlastnosti a chemickou odolnost, dále tepelnou odolnost a nehořlavost. 

 

Samočistící
12% Zvýšená životnost

7%
Odolnost vůči UV a 

žloužnutí
6%

Ostatní
45%

Mikrobiologická 
povrchová úprava

6%

Odpudivé vůči vodě
6%

Odolné vůči oděru
18%

 
Graf č. 1: Podíl nanotechnologie na konečných vlastnostech 

 

S rozvojem nanotechnologií byly nedávno uvedeny na trh také nanočástice 

zinkového prášku. Využití našly nejprve v syntézách organických a organokovových 

sloučenin. Cílem dalšího programu bylo testovat nanočástice zinkového prášku v 

antikorozních nátěrových hmotách. Vlastnosti základních antikorozních nátěrových 

hmot s nanočásticemi zinku byly porovnávány s vlastnostmi základních antikorozních 

nátěrových hmot s komerčním standardním zinkovým prachem s kuličkovými části-

cemi. 

Vysoký obsah zinku v nátěrech zajišťuje vodivý kontakt mezi částicemi zinko-

vého prachu a ocelovým povrchem. V organických zinkových základních nátěrových 

hmotách je zinek anodou a musí se obětovat, aby chránil ocelový podklad. Korozní 

odolnost je tedy závislá na průchodu galvanického proudu. To je možné tehdy, když 

zinkové částice jsou umístěny tak těsně, že se téměř dotýkají jedna druhé nebo oce-

lového podkladu, který má být chráněn. Přímý kontakt není možný, protože je 

přítomna monomolekulární vrstva pojiva, která obaluje každou částici jakož i podklad. 

Tento povlak je nezbytný pro kohezi a adhezi filmu. Protože organické pojivo je die-

lektrické, kontakt musí být tak těsný, jak dovoluje povlak pojiva a pigment ve filmu 

musí tudíž odpovídat nejtěsnějšímu naplnění jako  při kritické objemové koncentraci 

pigmentu KOKP. Když je objemová koncentrace zinku nižší než tato hodnota, roste 
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objem pojiva a zvětšují se vzdálenosti mezi částicemi. Tedy při poměru OKP/KOKP < 

1 je elektrický odpor filmu pro katodickou ochranu příliš vysoký. Při pigmentovém pl-

nění, větším než KOKP, je objem pojiva mezi částicemi většinou nahrazen vzduchem 

nebo prázdným objemem.  

V korozním prostředí, může elektrolyt napomáhat elektrické vodivosti poréz-

ních filmů pronikáním do filmu. V tomto případě bude prostor mezi částicemi vyplněn 

místo vzduchem elektrolyticky vodivým roztokem. Koroze ocelového podkladu nemů-

že začít, protože je přítomno dostatečné množství zinku, které funguje jako anoda. 

Zinkem bohaté nátěrové hmoty jsou často pigmentovány nad KOKP a jejich nátěry 

jsou do určité míry porézní. V průběhu stárnutí nátěrů dochází vlivem elektrochemic-

kých reakcí k vytvoření korozních produktů zinku. Kovový zinek reaguje s kyslíkem, 

vodou a oxidem uhličitým obsaženými v atmosféře a vznikají sloučeniny, jako jsou 

oxid zinečnatý, hydroxid zinečnatý a uhličitan zinečnatý. Dochází k vysrážení oxidu 

zinečnatého na povrchu oceli, což vede k vytvoření vrstvy s velkou adhezí. Tyto re-

akční produkty mají schopnost dokonale utěsnit všechny původní póry v nátěru. 

Vzniká bariérová vrstva, velmi tvrdý a kompaktní povlak s výtečnou odolností 

k běžným atmosférickým vlivům. Pokud je nátěr s vysokým obsahem zinku poškoze-

ný až k ocelovému podkladu, zbývající kovový zinek se stává opět aktivním a chrání 

svým elektrochemickým potenciálem ocel před korozí. 

Působením agresivních nečistot, obsažených v průmyslové atmosféře, vznika-

jí převážně rozpustné zinečnaté soli. Ty jsou postupně vyplavovány kyselými dešti a 

dále je obnažován kovový zinek přítomný v nátěru. Proces katodické ochrany se ob-

novuje do doby spotřebování kovového zinku. Ochranná funkce nátěru je tedy 

závislá na tloušťce a na korozní agresivitě prostředí. (3, 4, 5, 6) 

Výhody plynoucí ze zajištění dlouhodobé ochranné účinnosti nátěru na ocelo-

vých konstrukcích pomocí základních nátěrů s vysokým obsahem zinkového prachu 

mohou být do určité míry negativně ovlivněny pohledem na ekologickou charakteris-

tiku zinku. Mezinárodní organizace pro ochranu životního prostředí (International 

Environmental Protecting Agencies) zařadila zinek mezi polutanty. Zinek je nebez-

pečná závadná látka, vysoce toxická pro vodní prostředí. Hlavním legislativním 

nástrojem ES, upravujícím vypouštění zinku a jeho sloučenin do vodního prostředí, je 

Směrnice Rady 76/464/EHS. Zinek a jeho sloučeniny náleží do Seznamu II, který 

obsahuje látky, které mají zhoubný účinek na vodní prostředí. Hlavním legislativním 
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nástrojem v ČR je nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípust-

ného znečištění povrchových vod a odpadních vod. Doporučený limit koncentrace 

zinku pro odpadní vody je 2,0 mg/l. Pro porovnání, limit pro např. šestimocný chróm 

je 0,1 mg/l. Zařazení zinku do této skupiny látek vytváří určité předpoklady pro vznik 

technických problémů. (7, 8) 

Experimentální část 

Na bázi nanočástic zinkového prášku byly připraveny a následně hodnoceny 

zinkové epoxidové antikorozní nátěrové hmoty. Tyto nově formulované nátěrové 

hmoty byly porovnávány s klasickou zinkovou epoxidovou antikorozní nátěrovou 

hmotou se standardním zinkovým prachem s kuličkovými částicemi.   

Všechny zinkem plněné základní antikorozní nátěrové hmoty byly formulovány 

na bázi epoxidového rozpouštědlového pojivového systému. Srovnávací zinková zá-

kladní antikorozní nátěrová hmota byla formulována z komerčního zinkového prachu 

s průměrnou velikostí částic 4,4 µm  a na objemovou koncentraci pigmentu, v tomto 

případě zinku, OKP = 66,7 %. Zinkové základní nátěrové hmoty plněné nanočásti-

cemi zinku byly formulovány ze zinkového prášku s průměrnou velikostí primárních 

částic 100 nm a na objemovou koncentraci OKP = 1 %,  2 % a 5 %. Zinkové nátěry 

na bázi standardního zinkového prachu s kuličkovými částicemi a nanočástic zinko-

vého prášku byly hodnoceny z hlediska základních lakařsko-technologických 

vlastností a chemické odolnosti vůči methyl ethyl ketonu. Dále byla měřením viskozity 

sledována dlouhodobá skladovatelnost zinkových nátěrových hmot. Ocelové panely 

povrchově upravené antikorozními epoxidovými nátěrovými hmotami na bázi nano-

částic zinku a standardního zinkového prachu byly vystaveny v neutrální solné mlze 

a byla hodnocena jejich antikorozní ochrana. Hodnoceny byly vzorky jednovrstvých 

nátěrů jejichž suchá tloušťka byla cca 50 µm. Nátěry byly exponovány v korozní ko-

moře s neutrální solnou mlhou po dobu 42 dnů, tj. 1008 hodin podle EN ISO 9227. 

Pro stanovení celkové antikorozní účinnosti nátěrů byla použita stupnice podle firmy 

Heubach, která uvádí významnost jednotlivých druhů poškození nátěrů při zkouš-

kách. Stupeň 100 představuje nejlepší ochrannou účinnost a stupeň 0 nejhorší 

ochrannou účinnost. Celková antikorozní účinnost CAÚ byla vypočítána podle násle-

dujícího vzorce: CAÚ  =  (A + B +2 C) / 4, kde A je stupeň výskytu puchýřků, B je 

stupeň koroze v řezu a C je stupeň koroze podkladu.  

 



 13

Výsledky a diskuse 

Z hodnocení základních lakařsko-technologických vlastností nátěrů vyplynulo, 

že zasychání nátěrů, připravených ze základních epoxidových antikorozních nátěro-

vých hmot s nanočásticemi zinkového prášku, bylo delší než u nátěrů připravených 

na bázi standardního zinkového prachu. Rozdíly byly patrné především ve stupni za-

sychání na 1000 g bez otisku. Přestože tvrdost nátěrů, stanovená kyvadlem Persoz, 

byla podstatně vyšší u nátěrů s nanočásticemi zinku než u nátěrů s klasickým zinko-

vých prachem, byly u nátěrů s nano zinkem stanoveny také významně lepší fyzikálně 

mechanické vlastnosti jako odolnost úderu, ohybu a odolnost hloubení, viz. tabulka 

č.1. U nátěrů s nanočásticemi zinkového prášku byla také zjištěna lepší přilnavost, 

stanovená mřížkovým řezem a především byly naměřeny několikanásobně vyšší 

hodnoty odolnosti methyl ethyl ketonu. 

 
Tabulka č. 1: Fyzikálně-mechanické vlastnosti zinkových nátěrů po 28 dnech od 
přípravy (tloušťka nátěrů 50 ± 5 µm) 
 

zinková antiko-
rozní NH 

OKP 
(%) 

odolnost 
úderu 
(cm) 

odolnost 
ohybu 
(mm) 

odolnost 
hloubení 

(mm) 

přilnavost mříž-
kový řez 

(st.) 
standardní Zn 66,7 45 / <5 > 15 0,3 2 
nano Zn OKP 1 1 100 / 100 < 3 > 10 0 
nano Zn OKP 2 2 100 / 100 < 3 > 10 0 
nano Zn OKP 5 5 100 / 100 < 3 > 10 0 

 

Měřením viskozitních závislostí u všech základních zinkem plněných antiko-

rozních nátěrových hmot byla také zjištěna jejich bezproblémová dlouhodobá 

skladovatelnost. Po 12 měsících skladování při standardních laboratorních podmín-

kách byly všechny antikorozní nátěrové hmoty na bázi nanočástic zinku snadno 

rozmíchatelné a jejich viskozita se v průběhu roku změnila jen minimálně. Viskozita 

všech epoxidových antikorozních nátěrových hmot s nano zinkem byla měřena po-

mocí viskozimetru DMA ARES. Závislost viskozity na době skladování je uvedena 

v grafu č. 2. 
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Graf č. 2: Vliv doby skladování na viskozitu základních epoxidových nátěrových hmot 
s nanočásticemi zinku 
 

Celková antikorozní účinnost nátěrů z antikorozních epoxidových nátěrových 

hmot s nanočásticemi zinku byla na poněkud lepší úrovni než u nátěrů ze srovnávací 

antikorozní epoxidové nátěrové hmoty plněné standardním zinkovým prachem. Jed-

novrstvé nátěry z nátěrových hmot na bázi nanočástic zinku byly lepší z hlediska 

koroze podkladu. Úroveň ochrany řezu byla na obdobné úrovni u jednovrstvých nátě-

rů z obou testovaných typů zinkového prachu. Celková antikorozní účinnost 

epoxidových zinkových nátěrů po 42 dnech expozice v neutrální solné mlze je uve-

dena v následujícím grafu č. 3.   
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Graf č. 3: Celková antikorozní účinnost epoxidových zinkových nátěrů po 42 dnech 
expozice v neutrální solné mlze 
 

Závěr 

Antikorozní epoxidové nátěrové hmoty na bázi nanočástic zinku vykazovaly 

velmi dobrou antikorozní účinnost v neutrální solné mlze. Nanočástice zinku se tedy 

zdají být vhodnou surovinou pro formulace antikorozních nátěrových hmot. Mecha-

nismus antikorozní ochrany nátěrovými hmotami s nanočásticemi zinku je ale zřejmě 

jiný než je katodická ochrana u nátěrových hmot na bázi vysokého obsahu standard-

ního zinkového prachu.  

Ekologický i technický problém, související se zařazením zinku mezi nebez-

pečné závadné látky, by mohl být v budoucnu alespoň částečně řešen formulacemi 

antikorozních nátěrových hmot na bázi nanočástic zinkového prášku. Z dosavadních 

experimentů vyplynulo, že koncentrace zinku v nátěrech obsahujících nanočástice 

zinku je podstatně nižší než koncentrace zinku v klasických zinkových nátěrech. 

 

Literatura: 

1. Knowles T.: Europ. Coatings J., No. 3, p. 16-18, (2006). 



 16

2.  Challener C.: Nanotech for Coatings: Moving from Discovery to Commercial Reali-

ty, J. Coatings Tech., Vol. 5, No.8, p. 32-38, (2008). 

3. Kalendová A. a Kukačková A.: Částice práškového zinku jako korozně inhibiční 

pigment, CHE Magazín, č. 6, str.16-18, (2002). 

4. Kalendová A., Snupárek J.: Possibilities of the Further Development of New Anti-

corrosive Pigments. XXV. FATIPEC Congress, Congress Proceedings,  Vol. 3, p. 21-

42., , Torino, September 19-22, 2000. 

5. Kalenda P., Snupárek J., Kalendová A.: The Effect of Zinc Powder in Corrosion-

Inhibitive Organic Coatings. FATIPEC Congress, Vol. 3, Torino, September 19-22, 

2000. 

6. Vogelsang J.: Europ. Coatings J., No.4, p. 86, (2000). 

7. Svoboda M. a kol.: Zinek a jeho sloučeniny v ochranných nátěrech, 32. Meziná-

rodní konference o nátěrových hmotách, str. 5-21, Seč u Chrudimi (2001). 

8. http://www.env.cz , Program na snížení znečištění vod nebezpečnými látkami, 

(23.9.2008). 

 

Vypracováno za finanční podpory ze státních prostředků prostřednictvím projektu 

Ministerstva průmyslu a obchodu, ev. č. FT - TA4/064----------- 



 17

POLYIZOKYANÁTY - SUROVINOVÁ BÁZE PRO PRŮMYSLOVÉ 
NÁTĚROVÉ HMOTY 

 
POLYISOCYANATES - RAW MATERIALS FOR INDUSTRY PUR 

COATINGS 
 
 
Josef Patrovský, Bayer MaterialScience, Praha 
Rolf Roschu,Bayer MaterialScience, Leverkusen 
 

Summary 
This presentation gives an overview about BMS products for Coatings and 
Adhesives from family of aliphatic and aromatic polyisocyanates. 
Polyisocaynates are important for many application in industry, in coatings 
and adhesives for formulation of ready to use 2K and 1K PUR  paints and 
adhesives, textilecoating, glasfibrecoating. 
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. 
Wide range  of polyisocyanates for aplications in coatings gives for the 
formulators good possibilities for formulations. Presentation gives 
explanation to many products in its performance and typical application. 

 
 
Souhrn přednášky: 

Tato prezentace poskytuje přehled o produktech BayermaterialScience pro 

Coatings and Adhesives z řady alifatických a aromatických polyizokyanátů. 

Polyizokyanáty jsou důležitými produkty,které se využívají ve všech oborech 
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průmyslu. V oblasti organických povlaků pak pro formulaci 2K i 1K PUR nátěrových 

hmot,organických zátěrů na textil,povrchovou úpravu skleněných vláken, adhesiva 

pro lepení různých substrátů.  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. oblastí v průmyslu nátěrových hmot 

s nejvyšším nárůstem. Nynější evropská VOC legislativa 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 polyizokyanáty, a reaktivní 

rozpouštědla – polyaspartáty.  Vodouředitelné 2K PUR systémy mohou být často 

formulovány s malým množstvím nebo dokonce s nízkým obsahem organických 

rozpouštědel.  

Široký výběr polyizokyanátů pro aplikace v nátěrových hmotách dává 

možnosti formulátorům pro výběr vhodných typů.Prezentace poskytuje ke každému 

produktu vysvětlení k vlastnostem a k aplikacím. 

Přednáška zahrnuje tyto  základní části: 

1/  Reakce polyizokynátů pro Coatings  - chemismus, hlavní aplikace 

2/ Alifatické polyizokyanáty 

3/ Aromatické polyizokyanáty  

    a/ pro 2K PUR 

    b/ pro 1K PUR 

4/ Hydrofilní typy polyizokyanátů pro vodouředitelné systémy 
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ad 1/  Systémy PUR  - chemismus, hlavní aplikace 

Základní typy reakcí pro Coatings: 

 
 

 
         

 

 
 
 

ad 2/ Alifatické polyizokyanáty- chemismus,aplikační možnosti  

Bayer MaterialScience nabízí nejúplnější sortiment alifatických 

polyizokyanátů(PIC): 

-Desmodur N75/100,N3300/3390 a N3600 jsou typy delší dobu zavedené typy na 
trhu. 
-mezi nově zavedené typy patří Desmodur N3400,N 3900,XP 2730,N3800,XP 2679 
a další s rozdílnými vlastnostmi 
-tyto produkty poskytují specifické vlastnosti filmu a dávají zákazníkovi dodatečný 
efekt při aplikaci. 
-BMS poskytuje významným zákazníkům vývoj na míru šitých PIC pro specifické 
projekty. 
 

• 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 

• 2K PUR system (aromatický nebo alifatický) 

                
 
                Polyol 
                Desmophen + 

              
 
              Tvrdidlo 
              Desmodur 

NCO OH  +  

NCO  
H O 
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HDI - polyizokyanáty – chemická struktura: 
 
 

 
 
 
 
HDI – polyizokyanáty – fyzikální vlastnosti: 
                                            Biuret  Trimer      Uretdione             Allophanate 
 
 
Polarity           very polar  non polar           non polar             polar 
 
Viscosity            high viscous             medium/low visc.        very low visc.                    low viscous 

       
Stability (storage)       medium stable   very stable        medium stable                          stable 
 
Stability             stable      stable           stable < 80°C                          stable 
(application 
-temperature) 
 
Functionality          high (> 3.5)               medium (3-3.5)          low (2.2-2.5)                      low (ca. 2.5) 
 
Main Benefits  combines robustness        lower viscosity        unbeaten low                    combines low  
                 and resin compatibility     widest application                  viscosity     viscosity with  
      window                     thermostability 
   
 
"Role"          universal   universal            "specialist“                    "specialist“ 
        often a combination           often a combination  
            partner, reactive                 partner, reactive  
                     diluent                       diluent 
 
  
 

N
H

(CH2)6 NCO

N
H

(CH2)6 NCO
N(CH2)6OCN

O

O

Biuret 

(CH2)6OCN

(CH2)6

NCO

(CH2)6 NCO
N

N

N

O

OO

Trimer 
Isocyanurate 

N

O

N

O

N O

(CH2)6-NCO

(CH2)6OCN

(CH2)6OCN

Asymmetric Trimer 
Iminooxadiazindione 

N
H

(CH2)6 NCO
N(CH2)6OCN

O
O

O

R
Allophanate

N N

O

O

(CH2)6(CH2)6 NCOOCN
Dimer Uretdione
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Alifatické polyizokyanáty (HDI, IPDI) – přehled: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ad 3/ Aromatické polyizokyanáty- chemismus, aplikační možnosti 

a)  Aromatické polyizokyanáty pro 2K PUR systémy: 

• Pro nátěrové hmoty se použily jako první polyizokyanáty na bázi MDI a TDI již 

v roce 1943. 

• Jejich výhodou je vysoká reaktivita,nevýhodou naopak krátká doba zpracovatelnoti 

a slabší odolnost na UV. 

• Pro odstranění uvedených nevýhod se uplatňují ve formulacích nátěrových hmot 

zejména alifatické polyizokyanáty /od začátku 70. let/.  

• I MDI a TDI typy mají svě opodstatnění pro různé apilkace 2K PUR v interierech 

/podlahy,dřevo/ nebo jako základní nátěry nebo mezivrstvy v antikorozní ochraně. 

 

 

 

 

N 3390 
N 3300 N 3200

N 75 
N100 N 3800 

XP 2599

XP 2679
XP 2731

Z 4470

 

N 3790 
XP 2675 

XP 2565

N 3400 

XP 2580 

high elasticity 

high crosslinking density 

blends

N 3600

XP 2410 low viscosity 

low VOC  

Bayhydur 
product range 

D´dur BL 
product range 

Crelan 
product range XP 2730 
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Vývoj polyizokyanátů pro 2K PUR systémy: 

 
Polyizokyanáty na bázi MDI pro 2K PUR systémy: 
 
Hlavní použití: v bezrozpouštědlových systémech pro podlahoviny, ochrana 
produktovodů, lepidla atd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na začátku použití monomerů 
MDI, TDI 

NCOOCN

MDI

-> high vapour pressure and low functionality
 

=> development of polyisocyanates 

OCN NCO

NCO

NCO

TDI 

MDI-based                            Polyisocyantes hardeners 

Grade name Type 
NCO-

content 
Vicosity 
[mPas] @ 

25°C 

functio-
nality 

E´ in comb. 
with D. 1150 

adhesives 
type name 

Desmodur 44 M MDI Monomer 33.6 % solid 2.0 -  

Desmodur VL 50 MDI-Oligomer 32.5 % 23 2.1 3 VK 5 

Desmodur XP 2551 MDI-Oligomer 31.5 % 60 2.5   

Desmodur VL MDI-Oligomer 31.5 % 90 2.6 4 VK 10 

Desmodur VLR 10 MDI-Oligomer 31.5 % 120 2.7 4 VKS 10 

Desmodur VLR 20 MDI-Oligomer 31.5 % 200 2.9 4 VKS 20 

Desmodur VH 20 Flexible Prepolymer 24.5 % 230 2.1 3 VH 20 K 

            ranking:   1 = high elasticity modulus E´, 5 = low  
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Polyizokyanáty na bázi TDI pro 2K PUR systémy: 
 
Hlavní použití: v interiérových nátěrových hmotách na dřevo a všeobecný průmysl a 

pro základy – z důvodu omezené UV stability 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Další stádium vývoje polyizokyanátů pro 2K PUR systémy: 
 

 
 
 
 
 
 

Užití aromatických polyizokyanátů jako suroviny
pro Coatings od roku 1943: 

         MDI-Oligomer  

OCN
NCO NCO

(             )n 

NCO

NCO

OCN

N
H

O

O
O

O
N

H

O N

O

H

TDI-Adduct 
Desmodur®L 

Advantage:  high reactivity, cost effective 
Disadvantage: short pot life, poor light stability
 
=> Development of aliphatic polyisocyanates 

Desmodur Basis Form supplied NCO 
(%) 

Viscosity / 23
(mPa.s)

 

L 
 

TDI 
 

75.0 + 2.0 %       in Ethylacetate 
67.0 + 2.0 %       in MPA/Xylene 1:1 
40.0 + 2.0 %       in Ethylacetate 

13.3 + 0.4 
11.9 + 0.4 

~7.1 

1,600 + 400
1,600 + 400

~ 6         

L 1470 TDI 70 + 1 %             in Ethylacetate 9.75 + 0.25 1,700 – 2,140

 

IL TDI 51.0 + 2.0 %       in Butylacetate 8.0 + 0.2 2,000 + 400

IL 1351 TDI 51.0 + 2.0 %       in Butylacetate 8.0 + 0.3 1,600 + 500

IL 1451 TDI 51.0 + 2.0 %       in Butylacetate 7.4 + 0.2 250 + 75 

 

HL HDI/TDI 60.0 + 2.0 %       in Butylacetate 10.5 + 0.5 2,200 + 1,000

 
 

Desmodur Basis Form supplied NCO 
(%) 

Viscosity / 23
(mPa.s)

 

L 
 

TDI 
 

75.0 + 2.0 %       in Ethylacetate 
67.0 + 2.0 %       in MPA/Xylene 1:1 
40.0 + 2.0 %       in Ethylacetate 

13.3 + 0.4 
11.9 + 0.4 

~7.1 

1,600 + 400
1,600 + 400

~ 6         

L 1470 TDI 70 + 1 %             in Ethylacetate 9.75 + 0.25 1,700 – 2,140

 

IL TDI 51.0 + 2.0 %       in Butylacetate 8.0 + 0.2 2,000 + 400

IL 1351 TDI 51.0 + 2.0 %       in Butylacetate 8.0 + 0.3 1,600 + 500

IL 1451 TDI 51.0 + 2.0 %       in Butylacetate 7.4 + 0.2 250 + 75 

 

HL HDI/TDI 60.0 + 2.0 %       in Butylacetate 10.5 + 0.5 2,200 + 1,000
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Porovnání fyzikálních vlastností polyizokyanátů: 
 
 

 
b) Aromatické polyizokyanáty pro 1K PUR systémy:  
 

• Samostatnou kapitolou jsou pak prepolymery vytvrzované vzdušnou vlhkostí. 

• Tyto produkty se syntetizují reakcí TDI nebo MDI s polyeterpolyoly a jsou NCO –

funkční. 

• Vyznačují se vysokou rektivitou a rychlým vytvrzováním. 

• Vzhledem k tvorbě polymočovinové struktury se vyznačují i vynikajícími 

chemickými odolnostmi. 

 

 

 

 

 

 

Desmodur  N HL L IL 

Curing reactivity  

Pot-life  

Sandability  

Elasticity 

Viscosity 

increasing  

longer  

better  

higher 

lower 

Desmodur  N IL HL L 

Yellowing better 
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Polyizokyanáty na bázi MDI: 
 
 

 
 
 
 
 
Polyizokyanáty na bázi TDI: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desmodur Form 
supplied 

NCO- 
content 

Equivalent
weight 

Viscosity*
[mPas] 

Application 

E 21 100 % 16.0 % 263 5,400 1K + 2K; construction, corrosion 
protection, adhesives 

E 22 100 % 8.6 % 489 2,800 Flexibilizer for E 21, E 23 
E 23 100 % 15.4 % 273 1,800 1K + 2K; low viscosity; same as  

E 21, corrosion protection 
E 29 100 % 24.0 % 175 220 1K + 2K; Concrete and corrosion 

protection 
E 20100 100 % 15.9 % 268 1,100 1K; flexible; Construction – crack 

injection, sealants 
 

Desmodur Solids (%) 
/ solvent 

NCO-content
(supply form) 

Equivalent
weight 

Viscosity*
[mPas] 

Application 

E 1160 MPA/X 60 / 
MPA/X 5.4 % 780 550 1K; flexible; wood parquet, 

construction (impregnation) 

E 1240 MPA/X 40 / 
MPA/X 3.9 % 1235 160 1K; fast cure; wood parquet, 

construction (impregnation) 

E 1361 MPA/X 
E 1361 BA 

61 / 
MPA/X 
61/ BA 

6.8 % 
6.8 % 

620 
620 

500 
250 

1K; wood parquet, corrosion 
protection, construction (impregn.)

E 14 100 3.3 % 1270 6,800 1K, 2K; high reactivity, flexible; 
construction (roofing, high build) 

E 15 100 4.4 % 950 7,000 1K; flexible; sealer, flexibilizer 

E 1660 BA 60 / BA 5.3 % 792 1,800 1K, 2K; wood furniture 
(combination with E 14, E 1361) 

* Viscosity at 25°C 
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Možnosti použití 1K PUR systému pro systémy se sníženým obsahem VOC: 
 
Directive 2004/42/CE.   Limits VOC content in coatings: 600 g/l in 2007 
500 g/l in 2010 
 
Product diluted with MPA at application viscosity (approx. 30 and 40 s cup DIN 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polyizokyanát Desmodur E XP 2605 na bázi TDI/ MDI: 
 

 

 Type  : prepolymer 
TDI/MDI  

 Supply form : approx. 50% in BA 
 NCO content : approx. 4,5% 
 Viscosity at 23ºC : approx. 200 mPa·s 

Desmodur E XP 2605 
Moisture curing prepolymer 

 Solid content: 25-40% 
 Drying time: approx. 30 min 
 Sandability time: approx. 3 h 
 Good chemical resistance 
 Good mechanical resistance 
 Good matting effect 
 Good brushability 

Coating based on  
Desmodur E XP 2605 

 E 1160 E 1340 PR E 1750 PR E 1240 E 1361  E 1361 BA 

Solid content in s.f. 60% 40% 50% 40% 61% 61% 

Efllux time at application 
viscosity (s, cup DIN 4) 30 25 30 25 30 30 

Solid content at application 
viscosity (30” cup DIN 4)  51% 40% 44% 40% 51% 53% 

Density  1,05 1,02 1,07 1,02 1,05 1,06 

g VOC /  l 519 612 607 612 512 492 

Limit 2007 (600 g/l) + - - - + + 
Limit 2010 (500 g/l) - - - - - + 
Solid content at application 
viscosity (40” cup DIN 4) 

52%  47%  53% 55% 

Density  1,05  1,07  1,05 1,06 

g VOC /  l 502  565  492 475 

Limit 2007 (600 g/l) +  +  + + 
Limit 2010 (500 g/l) +  -  + + 

 

Obs: all data are approximated values 
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Ad 4/ Hydrofilní polyizokyanáty pro formulace vodouředitelných 2K PUR 
• Problematika dispergovatelnosti polyisokyanátu do vodné emulze polyolu se řeší 

již několik let. T.č. jsou v sortimentu BMS typy Bayhydur, které umožňují velice 

snadné ruční zamíchání a při tom se dosáhne v konečném efektu kvality 2K PUR 

vhodné např. pro vysoce odolné antigrafity nátěry. 

Schéma reakce polyolu a polyizokyanátu ve vodě: 
 

 
 
Hydrofilní polyizokyanáty: 

 

 

Viscosity

Bayhydur XP 2547

Bayhydur (3100), 304 

Bayhydur 305

Dispersability better 

Bayhydur XP 2487-1

Bayhydur 2655

Medium hydrophilic standard types

Low viscosity, low hydophilicity

Anionic, high chemical resistance + easy mixing 

Easy mixing, robust processing
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Nový vývoj – ionicky modifikované polyizokyanáty: 
 

 
 

 solvent free, low viscous   
 lower amount of hydrophilic moieties  
 high NCO content 
 faster drying & hardness development 
 improved chemical resistance 
 unique in the market, protected by patent 

H
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OCN

-
NR3H

+

Idealized structure
EINECS  &  TSCA

Target:     low hydrophilicity + easy mixing  
                   best film properties 

Products: 
 Bayhydur XP 2487/1   excellent  
                                         resistance 
 Bayhydur XP 2547      low viscous 
 Bayhydur XP 2655      easy mixing 

Aminosulfonic acid 
modif. 

OOO h d hili id li d t t

N
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PPoollyyeetthheerraalllloopphhaannaatt

22nndd  GGeenneerraattiioonn::      PPoollyyeetthheerraalllloopphhaannaattee  
            BBaayyhhyydduurr  330044,,  330055  ((mmoorree  hhyyddrroopphhiilliicc))  
                 more hydrophobic 
         higher NCO functionality 

11sstt  GGeenneerraattiioonn::        PPoollyyeetthheerruurreetthhaanneess  
          BBaayyhhyydduurr  33110000,, XXPP 22445511((llooww vviissccoouuss)),, 440011--7700((IIPPDDII))  
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Příklady aplikací – odolnost proti grafity – Bayhydur XP 2487/1 a  
Bayhydur XP 2655: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bayhydur XP 2655:  
aa  nneeww  AAmmiinnoossuullffoonniicc  aacciidd  
mmooddiiffiieedd  PPoollyyiissooccyyaannaattee  CCrroosssslliinnkkeerr  
    

SB 2K 
(reference WB 2K PUR before 

0 1 2 3 4 5

Bewertung

Surface swelling

Gloss

Edding No.1 (black)

Staedler Lumocolor 318 (black)

Permanent-Marker 350 (green)

Permanent-Marker 352 (black)

Edding 3000 (black)

Permanent-Marker+Fuchsin Lsg.(red)

Anti Graffiti Test 

0 1 2 3 4 5

Bewertung

t

)

)

)

)

)

)

Rating:    0 = no residue;    5 = colour can not be 

2K PUR solventborne 
(Reference) 

2K PUR waterborne  

 Requirements : 
 Gloss > 80  (20°)  
 Resistance against Dyes  
 Resistance against graffiti cleaners 
 weather stability 
 80 µm films without blistering 
 VOC content < 250 g/l  

   Bayhydrol XP 2470 
+    Bayhydur XP 2487/1 

High Perfomance Clearcoat 
(Graffiti resistant) 

PPrrooppeerrttiieess:: 
 excellent dispersibility 
 low viscosity  
 Improved mixing properties / hand mixability 
 Excellent chemical resistance 
 High compatibility and transparency 
 Higher hydrophilisation than 2487/1 
 Free of external surfactants 
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Přehled hydrofilních polyisokyanátů pro vodouředitelné 2K PUR systémy: 

Bayhydur® 
Desmodur® 

Type 
 

Solid 
content  
approx. 
[%] 
(solvent) 

NCO-
content 
approx. [%]

Viscosity at 
23 °C 
approx. 
[mPas] 

NCO 
functionality 
 

Bayhydur 
3100 

HDI 
based 100 17.4 2,800 MEDIUM 

Bayhydur 
304 

HDI 
based 100 18.2 4,000 HIGH 

Bayhydur 
305 

HDI 
based 100 16.2 6,800 HIGH 

Bayhydur 
401-70 

IPDI 
based 70 MPA/X 9.4 600 MEDIUM 

Bayhydur 
VP LS 2306 

HDI 
based 100 8.0 6,500 MEDIUM 

Bayhydur 
XP 2451 

HDI 
based 100 18.8 1,400 MEDIUM 

Bayhydur 
XP 2487/1 

HDI 
based 100 20.5 6,000 MEDIUM 

Bayhydur 
XP 2547 

HDI 
based 100 23.0 600 MEDIUM 

Bayhydur 
XP 2655 

HDI 
based 100 21.2 3,500 MEDIUM 

Bayhydur 
XP 2759 

IPDI 
based  70 MPA 11.0 6,500 MEDIUM 

Desmodur 
DA-L 

HDI 
based 100 20.0 3,000 MEDIUM 

Desmodur 
DN 

HDI 
based 100 21.8 1,250 MEDIUM 

Desmodur D 
XP 2725 

HDI 
based 85 EA 15.5 2,000 HIGH 

Medium functionality: 2.8 < F < 3.6   High functionality: F >3.6 
Závěr: 

Polyizokyanáty jsou nepostradatelnou složkou moderních formulací výrobců 
nátěrových hmot. V přednášce jsou diskutovány jejich vlastnosti i rámcové možnosti 
formulací  pro PUR nátěrové systémy jedno i dvoukomponentní. Pro další 
podrobnější informace se   na nás obracejte. 
Kontakt pro ČR a SR: 
Bayer s.r.o. , Litvínovská 609/3, 190 21  Praha 9 
Ing. Josef Patrovský, vedoucí prodeje Coatings, Adhesives and Specialties 
email: josef.patrovsky.jp@bayer-ag.de 
tel: 00420-266 101 644, mobil: 00420-603 222 344 
Kateřina Klesnilová, obchodní asistentka  Coatings, Adhesives and Specialties 
email: katerina.klesnilova.kk@bayer-ag.de 
tel: 00420-266 101 645 
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EPOXY FUNCTIONAL SILANE OLIGOMER COATOSIL MP 200 
 

OLIGOMERNI´ EPOXY SILAN COATOSIL MP 200 
 

Petr Jakeš 
Momentive Performance Materials, org. složka Praha, Czech Republic 
 

Summary 
The company Momentive Performance Materials has recently introduced 
epoxy functional silane oligomer under the trademark Coatosil * MP 200. 
This epoxy silane oligomer may be used as adhesion promoter or binder 
in polysulfide, urethane, epoxy and acrylic caulks, sealants, adhesives and 
coatings. The product is a high molecular weight polyfunctional structure 
bearing gamma-glycidoxy groups and methoxy groups. The product has 
been designed to reduce emissions of methanol upon hydrolysis of the 
material as compared with monomeric epoxy Silanes. It is particularly 
suitable for dispersion of metallic pigments in water borne systems. 
Key words : silane, adhesion promoter, oligomer, corrosion protection 

 
 
Úvod 

      Firma Momentive Performance Materials vyvinula epoxy silanový oligomer pod 

názvem Coatosil MP 200. Cílem je snižování VOC a zvyšování stability v porovnání s 

použitím monomerních silanů, rozšířování aplikačních možností a zvýšení účinnosti 

tam, kde to dané formulace NH umožňují. Coatosil MP 200 tato očekávání plní. 

Stěžejními účinky silanů v aplikaci NH je zlepšování adheze a síťování. 

Popis a vlastnosti produktu  

      Coatosil MP 200 je kondenzačním nízkomolekulárním polymerem, vzniklým 

kondenzací klasického organofunkčního epoxy silanu, čímž vzniknou siloxanové 

kovalentní vazby –Si-O-Si- :  

      Gamma–glycidoxy propyl epoxidový kruh reaguje relativně snadno  s různými 

funkčními organickými skupinami pojiva. Alkoxysilanové skupiny, které jsou stále v 

čistém produktu přítomné se kondenzačně hydrolytickým mechanismem vážou na 

anorganické substráty, čímž se významně zvyšuje adheze za sucha i za mokra. 

Coatosil MP 200 je hydrolyticky stabilnější než obvyklé monomerní silany , což 
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přispívá k trvanlivosti v rozpouštědlových systémech. Pro použití ve vodných 

systémech se produkt hydrolyzuje za  specifických podmínek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Typické fyzikálně-chemické vlastnosti 

CAS číslo                                                    6811-45-0 

Vzhled                                                         čirá, lehce nažloutlá kapalina 

Obsah aktivní složky                                   > 99 % 

Obsah epoxy skupin (mmol/g)                    4,75 

Viskozita (mPa.s)                                        30 

Specifická hmotnost při 25 deg C (g/ml)     1,130 

Bod vzplanutí (Tag Closed Cup, deg C)     118 

Bod varu (deg C)                                         290 

(Tyto údaje jsou průměrné a nenahrazují Specifikaci produktu) 

 

Rozpustnost 

      Coatosil MP 200 je po hydrolýze rozpustný ve vodě a úplně rozpustný v 

alkoholech, acetonu a alifatických esterech jako je methylacetát. Při hydrolýze se 

uvolňuje methanol. 
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Výhody použití Coatosilu MP 200 

• Zvýšená životnost a zlepšená adheze k substrátu v řadě akrylátových, vinyl-

akrylátových a urethanových a epoxidových disperzích  

• Latexy a disperze (akrylátové, styren-akrylátové nebo jiné kopolymery, 

polyurethany a epoxidy), sesíťované s přispěním Coatosilu MP 200 se 

vyznačují vynikající chemickou odolností  

• Coatosil MP 200 může být použit jako dispergační pojivo pro metalické 

pigmenty jako zinek, hliník, mosaz s výjimečnou schopností snížit přirozenou 

reaktivitu kovu s vodou. Tento rys předurčuje Coatosil MP 200 pro výrobu 

zinkových ochranných nátěrů nebo primárních ochranných nátěrů na kov  

• Díky stabilizačnímu efektu na hliníkové vločky ve vodě rozšiřuje  Coatosil MP 

200 formulační možnosti u tiskařských inkoustů s kovovým efektem a u 

dekorativních nátěrů a barev  

• Zlepšuje adheze, pevnost v tahu a vodoodpudivost v epoxidových 

polymerních betonech plněných pískem nebo křemennými minerály. Stejně 

působí v epoxidových slévarenských pojivech plněných kovovými plnivy 

• Zlepšuje adhezi ke sklu a ke kovovým substrátům u epoxidových, 

polysulfidických, urethanových a akrylátových adheziv a tmelů 

• Může být aplikován ve vodných, rozpouštědlových a vysokosušinových NH 

 

Příklad použití Coatosilu MP 200 ve 2K HS epoxidovém antikorozním nátěru  

      Pro testování se použil epoxidový systém firmy Hexion na bázi Epicote 834-X-80 

a Epicure 3055 (poměry epoxy/amin v rozmezí 1/1 až 1,2/1) s červeným Fe2O3 

pigmentem a dalšími složkami. Tento základový primer se testoval s přídavkem 

Coatosilu MP 200 (0, 1 a 2 váhové díly) a to jak bez katalyzátoru, tak i s 

katalyzátorem (0,5 váh. dílů Epikure 3253). Substrátem byl ocelový plech. Na 

základě změřených výsledků lze učinit následující závěry : 

Coatosil MP 200 : 

• zlepšil adheze testované NH jak za sucha, ale zejména po expozici za mokra 

(mřížkový test) 
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• neměl vliv na tvrdost 

• zlepšil odolnost vůči nárazu (reverse impact resistance) 

• zvýšil odolnost filmu vůči ohybovému namáhání (kónická mandrela) 

• významně zlepšil antikorozní odolnost (neutrální solná komora) 

 

Závěr 

      Coatosil MP 200 není pouhou alternativou klasických monomerních silanů, ale 

rozšiřuje aplikační škálu silanové chemie díky své oligomerní struktuře (ta též 

přispívá ke snížení emisí během  své hydrolýzy oproti monomerním epoxy silanům). 

Coatosil MP 200 může dále zlepšovat vlastnosti, docilované jinak použitím 

konvenčních silanů. Účinek produktu ve výše uvedeném případě je prokazatelný. 

Ohledně více informací o Coatosilu MP 200, ale i o silanové chemii odkazujeme na 

zastoupení firmy Momentive Performance Materials (tel. 602 348 616). 

 

Literatura 

Zpracováno podle firemní literatury. 
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NÁTĚR ODRÁŽEJÍCÍ SLUNEČNÍ TEPLO POMOCÍ SKLENĚNÝCH 
MIKROKULIČEK 3M™ 

 

SOLAR HEAT REFLECTIVE PAINT USING 3M™ GLASS MICROSPHERES 
 

Jean-Marie Ruckebusch 
3M, Speciální materiály 

 
Summary 

Použití nátěrů odrážejících sluneční teplo díky využití skleněných  
mikrokuliček 3M™, představuje finančně dostupné řešení, které může 
přispět ke snížení spotřeby energie a nákladů na chlazení 
v klimatizovaných budovách. Stejnou technologii lze přenést do 
neobytných prostor, například do chlazených nákladních automobilů a 
skladů, nádrží k uskladnění ropy a benzínu a kryogenních nádrží a 
cisteren, v nichž je třeba udržovat nízkou teplotu. 
Skleněné mikrokuličky 3M™ jsou přísady s velkou pevností a nízkou 
hustotou. Vyrábějí se z voděodolného a chemicky stabilního sodno-boro-
křemičitého skla. Jedním z mnoha uplatnění je výroba antikondenzačních, 
termoizolačních a dekoračních nátěrů a hmot. Přidávají se do tmelů na 
opravy stěn a spojování spár, do betonových směsí, laků, těsnících 
materiálů, laminových povrchů do imitací dřeva a šlechtěného mramoru a 
do mnoha dalších materiálů k docílení spciálních povrchových úprav. 
Klíčová slova: skleněné mikrokuličky, snížení spotřeby energie, 
antikondenzační nátěr, termoizolační nátěr 
 
The use of solar heat reflective coatings using 3M Glass Microspheres is 
an inexpensive solution that can contribute to the reduction of cooling 
loads in air-conditioned buildings, so to save energy. In non air-
conditioned residential buildings, the improvement of indoor thermal 
comfort conditions is achieved by decreasing the maximum temperatures. 
3M Glass Microspheres are high-strength, low-density additives made 
from a water resistant and chemically-stable soda-lime-borosilicate glass. 
For their hollow shape 3M Glass Microspheres are used in the paint 
industry into anti-condensation, thermoinsulation and decorative paints. 
They are used in caulks, adhesives, cultured marble, mastics, paints, and 
roof coatings. 
Keywords: Glass Microspheres, energy savings, anti-condensation, 
thermoinsulation 
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Úvod 

Po celém světě se projevuje nárůst spotřeby energie na chlazení vnitřních 

obytných a užitkových prostor. Řešením pro snížení teploty jsou nátěry obsahující 

duté skleněné mikrokuličky 3M odrážející sluneční teplo. Spotřeba energie v sektoru 

budov představuje ve většině zemí přibližně třetinu celkové spotřeby energie. 

V zemích s horkým podnebím jde o zásadní problém. V rozvojových zemích má 

sektor obytných budov na svědomí více než polovinu spotřeby energie. Očekává se, 

že ekonomický růst zvýší nároky obydlí na elektřinu, například díky elektrickému 

osvětlení a klimatizaci. V zájmu omezení spotřeby energie se za posledních několik 

let soustředil velký zájem na nátěry odrážející teplo, které se vyznačují vysokými 

hodnotami sluneční odrazivosti (SR) a vyzařování v oblasti infračerveného tepla. 

Tyto nátěry jsou určené k použití na střechy nebo fasády. 

 

Popis experimentálních metod 

Skleněné mikrokuličky 3M™ jsou přísady s velkou pevností a nízkou hustotou, 

které se vyrábějí z voděodolného a chemicky stabilního sodno-boro-křemičitého skla. 

Používají se v různých aplikacích, například v automobilovém a lodním průmyslu, 

v oboru ropy a plynu i ve stavebnictví. Díky své duté struktuře se skleněné 

mikrokuličky 3M již mnoho let využívají ve stavebních nátěrech k zajištění tepelné 

izolace. Tyto nátěry se prodávají jako antikondenzační nátěry určené pro místnosti 

s vysokou vlhkostí, jako jsou kuchyně nebo koupelny. Odolnost vůči kondenzaci je 

dána vyšší povrchovou teplotou nátěru ve srovnání s běžným nátěrem. 

Odrazivost slunečního světla je dosahována rozptýlením viditelného a 

infračerveného záření. Hodnota celkového  slunečního  záření je v běžných 

podmínkách přibližně 1,3 kW/m². Spektrální energie slunečního záření se obvykle 

dělí do tří pásem: 

• Ultrafialové pásmo v rozsahu 200 až 400 nm představuje 5 % sluneční 

energie. 

• Viditelné pásmo v rozsahu 400 až 700 nm představuje 46 % sluneční energie. 

• Blízké infračervené pásmo v rozsahu 700 až 2500 nm představuje 49 % 

sluneční energie. 
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Obrázek 1. Graf ukazuje distribuci spektrální energie slunečního záření v nulové 

nadmořské výšce. 

 

Rozptyl záření pigmentem je funkcí rozdílu mezi indexy lomu daného 

pigmentu a pryskyřice, v níž je pigment obsažen. Čím je rozdíl větší, tím lepší je 

odrazivost. Index lomu u běžných organických pryskyřic je v rozsahu 1,45 a 1,60. 

Index lomu komerčně dostupných pigmentů kolísá v rozsahu 1,4 a 2,8. 

Nejúčinnějším bílým pigmentem rozptylujícím viditelné světlo je rutil (tj. oxid titaničitý 

TiO2). Je to díky vysokému indexu lomu (2,8) a velikosti částic, která odpovídá 

polovině průměrných vlnových délek v pásmu viditelného světla. Díky duté struktuře 

mají skleněné mikrokuličky 3M nízký index lomu, blížící se hodnotě 1,0, která je 

mnohem nižší než index lomu běžných pryskyřic. Lze tedy očekávat účinný rozptyl 

viditelného a blízkého infračerveného záření. 

K vyčíslení účinku skleněných mikrokuliček 3M při odrážení slunečního světla 

slouží následující experiment: 

• Je připraveno se 6 nátěrů se stejnou objemovou koncentrací pigmentu 65 %. 

Obsah TiO2 je 15 %, zbývajících 50 % tvoří uhličitan vápenatý nebo skleněné 

mikrokuličky 3M typu S22 podle následující tabulky (Obrázek 2): 



 38

 

Obrázek 2. Obsah CaCO3 a skleněných mikrokuliček S222 v testovaných nátěrech 

 

• Celková odrazivost slunečního záření daného nátěru se měří pomocí 

spektrofotometru UV-Vis-NIR a v souladu s normou ASTM E903-96. 

 

  

Obrázek 3. Měření spektrofotometrem CARY 500 a zařízením Labsphere 

Integrating Spere. 

 

 

 

Paint # CaCO3 S22
1 50 0
2 40 10
3 30 20
4 20 30
5 10 40
6 0 50
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Výsledek testu: 

Odrazivost slunečního záření se vypočítá pomocí metody ASTM E903-96 a 

referenční tabulky slunečního záření ASTM G173-03: 

Sample Total Reflectance UV Visible Near-IR
0% Glass Microspheres S22 78.4 82.6 87.9 69.0
50% Glass Microspheres S22 82.9 86.4 90.4 75.4  

 

Solar Reflectance of 3M Glass Microspheres Filled Paints
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Obrázek 4. Graf znázorňuje odrazivost slunečního záření nátěry plněnými 3M 

skleněnými mikrokuličkami. 

 

Zlepšení odrazivosti je nejvýraznější v oblasti blízkého infračerveného záření, 

které představuje téměř 50 % celkové sluneční energie. 

V laboratoři jsme vyvinuli následující experimentální postup, abychom 

prakticky vyhodnotili účinek střešního nátěru odrážejícího sluneční teplo na teplotu 

uvnitř budovy. 
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Jsou postaveny dva domky se střechou natřenou standardním nátěrem 

(vpravo) a nátěrem odrážejícím sluneční teplo (vlevo). Střechy jsou vystavené světlu 

lampy, viz obrázek: 

 

 

Obrázek 5. Porovnání teplot uvnitř domků s použitím střešního nátěru obsahujícího 

skleněné mikrokuličky 3M. 

 

V domcích jsou umístěné termočlánky. Po určitou dobu se zaznamenává 

teplota. 

Ve stálých podmínkách lze u domku s nátěrem odrážejícím sluneční teplo 

naměřit průměrnou teplotu o 5 – 6 °C nižší. 
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Navrhované počáteční složení nátěru: 

Raw Material Density(g/cc) Weight Weight % Volume % Volume % Dry
Water 1.00 47.64 22.18 23.82 0.00
Wetting & dispersing agent 1.16 0.87 0.40 0.37 0.23
TiO2 4.10 61.50 28.62 7.50 15.00
Acrylic resin dispersion 1.09 81.88 38.11 37.56 31.72
3MTM Glass Microspheres S22 0.22 11.00 5.12 25.00 50.00
Thickener1 1.05 2.21 1.03 1.05 1.00
Thickener2 1.04 9.45 4.40 4.55 2.00
Anti-foam 1.00 0.29 0.14 0.15 0.05
Totals 1.07 214.85 100.00 100.00 100.00  

 

Je-li nátěr aplikován vysokotlakým postřikem, je nutné použít skleněné 

mikrokuličky 3M s vyšší odolností vůči tlaku, např. S38, aby odolaly daným 

podmínkám: 

 

Raw Material Density(g/cc) Weight Weight % Volume % Volume % Dry
Water 1.00 47.64 21.38 23.82 0.00
Wetting & dispersing agent 1.16 0.87 0.39 0.37 0.23
TiO2 4.10 61.50 27.60 7.50 15.00
Acrylic resin dispersion 1.09 81.88 36.74 37.56 31.72
3MTM Glass Microspheres S38 0.38 19.00 8.53 25.00 50.00
Thickener1 1.05 2.21 0.99 1.05 1.00
Thickener2 1.04 9.45 4.24 4.55 2.00
Anti-foam 1.00 0.29 0.13 0.15 0.05
Totals 1.07 222.85 100.00 100.00 100.00  
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Závěr 

Kromě schopnosti odrážet sluneční záření, přispívají skleněné mikrokuličky 

3M také ke snížení tepelné vodivosti nátěrů, a to díky své duté struktuře a vnitřnímu 

částečnému vakuu. 

Použití nátěrů odrážejících sluneční teplo, které využívají skleněné 

mikrokuličky 3M, představuje finančně dostupné řešení, které může přispět ke 

zmenšení spotřeby energie v klimatizovaných budovách, a tím ke snížení nákladů. 

V obytných klimatizovaných budovách dochází ke zlepšení tepelného pohodlí 

v interiérech díky snížení maximálních teplot. 

Stejnou technologii lze přenést do neobytných prostor, například do 

chlazených nákladních automobilů a skladů, nádrží k uskladnění ropy a benzínu a 

kryogenních nádrží a cisteren, v nichž je třeba udržovat nízkou teplotu. 
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ANORGANICKÉ KOMPOZITY A JEJICH EMISIVITA 
 

INORGANIC COMPOSITES AND THEIR EMISSIVITY 
 

Milan Mauera, Petra Vacíkováb, Milan Honnerb 

aÚstav polymerních materiálů FCHT, Univerzita Pardubice & BG SYS HT s.r.o. 
Pardubice, bKatedra fyziky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v 
Plzni 
 

Summary 
The paper deals with the possibility to influence emissivity of inorganic 
composite by changing the filler composition. These composites can also 
find an excercise in power-producing equipments. To be able to use these 
composites for  increasing the efficiency of these equipments, their 
emissivity has to be as higher as possible. 
Key words: inorganic composites, zonal directional emissivity  
 
 

Úvod 

S rozmachem používání kompozitních materiálů v různých průmyslových 

odvětvích se v posledním desetiletí začaly pro ochranu teplosměnných ploch, které 

jsou namáhány žárem, nápeky, abrazí a vysokoteplotní korozí, používat anorganické 

systémy na bázi křemíku. V ČR se tyto materiály registrovány pod ochrannou 

známkou BG HitCoat. Tyto materiály mají dvě vlastnosti, které jsou nezbytné pro 

použití v těchto náročných podmínkách: 1) chemická reakce, která bez nutnosti 

zahřátí vytváří amorfní keramickou matrici; a 2) schopnost odolat opakovaným (až 

tisícinásobným) tepelným cyklům bez známek krystalizace [1].  

Tyto povlaky mohou být použity na kovy, keramiku (žárobetony, vyzdívky) 

nebo vláknitou keramiku. Jsou vodou ředitelné a zasychají za běžné teploty. Složení 

kompozitu může být přizpůsobeno rozdílným typům podkladů, variabilitou plniv a 

aktivních složek mohou být přizpůsobovány další vlastnosti. V současnosti se 

provádí výzkum a experimentální vývoj systému, který bude mít vysokou emisivitu.  

Cílem tohoto projektu je tedy vyvinout takový systém, který zajistí v oblasti krátkých 

vlnových délek velmi vysokou emisivitu ( ε ∈ (0,90;0,99)). Díky tomu bude tato 

absorbovaná energie při zpětném vyzáření pronikat pecní atmosférou, aniž ji znovu 
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ohřeje a bude proto efektivněji ohřívat přehříváky (vlásenky atd.). V pecích 

s provozní teplotou 1200°C je středem zájmu spektrální oblast v infračerveném 

pásmu 1,5 až 6,4 μm,  ve kterém dochází k přenosu cca 90% energie. V této 

spektrální oblasti mívají např.vyzdívkové materiály emisivitu 0,20 – 0,40, což 

poskytne dostatečný rozsah pro vylepšení sálavosti povrchu. 

Pojiva  

Pojiva poskytují pružnost, přilnavost, tepelnou a chemickou odolnost a 

celistvost kompozitu. Když pojivo vysychá, vytváří amorfní vrstvu, ve které se vážou 

dohromady plniva a aktivní komponenty k sobě a zároveň k substrátu. Výsledný 

roztok má extremně vysoké pH a zapříčiňuje rozpouštění vrchních atomárních vrstev 

podkladu. . Pojivo tak díky tomu primárně způsobuje zabudování kompozitu přes 

kyslíkovou vazbu do různých typů podkladu. Pojivo HitCoatu se skládá z alkalických 

křemičitanů, silikagelu a síťujícího činidla (silany) [1].  

Plniva  

Plniva svým tvarem a velikostí částeček ovlivňují výsledné vlastnosti 

kompozitu. Ploché a vláknitě tvarované částečky jsou přidávány pro zlepšení 

schopností odolávat jak vnitřním silám (např. schnutí) tak vnějším silám. Pro HitCoat  

jsou používána plniva, jako například oxid chromitý, oxid titaničitý, alumosilikáty, oxid 

křemičitý a hlinitokřemičitá vlákna. Velikost částeček plniv je menší než 1 μm a proto 

mohou zlepšovat přilnavost kompozitu k substrátu a zlepšovat odolnost teplotním 

šokům. Jílové podíly jsou využity jako plastifikátory při teplotních pnutích [1].  

Aktivní složky 

Aktivní složky se přidávají do kompozitu pro ovlivnění některých fyzikálních 

vlastností (optické nebo tepelně přenosné vlastnosti). Právě použití různých látek a 

sledování jejich vlivu na emisivní vlastnosti je předmětem této práce. Byly použity 

látky, které se objevují buď v původní receptuře (oxid chromitý a práškové železo 

(mikronizované a chemicky upravené)) nebo látky, které mají tabulkově za normální 

teploty vysokou emisivitu a podařily se zabudovat do matrice tohoto kompozitního 

systému (oxid ceričitý, grafit), popřípadě směsi těchto látek. 
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Emisivita 

Emisivita je radiační vlastností povrchu materiálu. Byla použita radiometrická 

metoda měření emisivity. Radiometrické měření emisivity vychází z fyzikální definice 

emisivity. Je založeno na porovnání vyzařování vzorku a černého tělesa na stejné 

teplotě měřených identickým detektorem za shodných spektrálních a geometrických 

podmínek. Měřena byla pásmová směrová emisivita. Metoda měření spektrální 

směrové emisivity za pomocí FT (Fourier Transform) spektrometru je v současné 

době ve vývojové fázi [2].  

Metoda měření normálové pásmové emisivity 

Pro ohřev vzorků byla použita titanová topná deska (plošný zdroj tepla), na 

jejímž povrchu byly umístěny měřené vzorky. Měřeno bylo současně 5 vzorků 

s totožným povlakem anorganického kompozitu, z nichž jeden byl zvolen jako 

referenční. Teplota referenčního vzorku byla během celého procesu měření snímána 

termočlánkem typu J, který byl umístěn do předvrtané díry uvnitř vzorku. Ke 

sledování povrchové teploty vzorku byl použit digitální teploměr Omega HHM290. 

Měření intenzity vyzařování vzorků bylo prováděno vždy po jejich ustálení na 

požadované teplotě (50 oC, 100 oC, 150 oC, až 500 oC) termovizním měřicím 

systémem Therma CAM SC2000 společnosti FLIR. Termovize umožňovala 

zaznamenávat vyzařování všech vzorků při dané teplotě současně a to v rozsahu 

vlnových délek 7,5 – 13 µm [2].  

 
 

Obrázek 1. Schéma experimentálního pracoviště pro měření normálové pásmové 
emisivity povlaků. 
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Naměřená data a způsoby vyhodnocení 

Normálová pásmová emisivita byla vyhodnocena pomocí programového 

vybavení ThermaCAM Researcher z výsledků termovizního a termočlánkového 

měření. K vyhodnocení byl použit termogram zaznamenaný bezprostředně po 

ustálení vzorků na požadované teplotě (viz. Obrázek 2b a další). Jako skutečná 

teplota povrchu všech vzorků byla uvažována teplota měřená termočlánkem na 

referenčním vzorku (vzorek AR01 na obr. 2b a dalších). Použité aktivní složky jsou 

uvedeny v Tabulce 1. Rozdíl v zobrazených zdánlivých teplotách pro ε = 1 od 

skutečné povrchové teploty je, za předpokladu stejné teploty všech vzorků, způsoben 

vlivem emisivity. Tento vliv je využíván k vyhodnocení mapy emisivity. Výpočty jsou 

realizovány s využitím výpočetního systému Matlab [2]. 

 

Tabulka 1. Seznam aktivních složek 

Označení vzorku Aktivní složka 
S3 Oxid chromitý 
S4 Práškové železo 
S5 Práškové železo + oxid ceričitý  
S6 Práškové železo + oxid chromitý  
S7 Oxid chromitý + grafit  
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Obrázek 2. Teplotní závislost normálové pásmové emisivity vzorku S3 (a), termovizní 
analýza vzorků S3 při teplotě 500 oC (b). 
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Obrázek 3. Teplotní závislost normálové pásmové emisivity vzorku S4 (a), termovizní 
analýza vzorků S4 při teplotě 500 oC (b). 
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Obrázek 4. Teplotní závislost normálové pásmové emisivity vzorku S5 (a), termovizní 
analýza vzorků S5 při teplotě 500 oC (b). 
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Obrázek 5. Teplotní závislost normálové pásmové emisivity vzorku S6 (a), termovizní 
analýza vzorků S6 při teplotě 500 oC (b). 
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Obrázek 6. Teplotní závislost normálové pásmové emisivity vzorku S7 (a), termovizní 
analýza vzorků S7 při teplotě 500 oC (b). 
 
Vyhodnocení a závěr 

Ze získaných výsledků je patrné, že nejvyšší pásmovou emisivitu v daném 

teplotním rozsahu měly vzorky kompozitu s aktivními složkami již komerčně 

používanými (oxid chromitý a práškové železo).  V dalším výzkumu bude nutné 

potvrdit rostoucí trendy při teplotách nad 500 oC a poté se zaměřit na stanovení 

spektrální emisivity v pásmu vlnových délek 1,5 – 6,4 μm (v tomto spektru dochází  

k přenosu cca 90% tepelné energie).   
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NÁHRADA PRIMERŮ FEROZINKOVÝMI POVLAKY 
 

REPLACE OF PRIMERS BY  Fe-Zn COATINGS 
 

Josef Trčka 
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Summary 

Coating compounds and coating systems that are qualified for 
protecting metallic parts of  the  land military equipment of the 
Army of the Czech Republic include prime coatings with 
hexavalent chromium.  Utilization of hexavalent chromium is 
forbidden by the EU Directive  No. 2000/53/EC. Within the 
framework of exploring and testing new primers free from 
hexavalent chromium, the Fe-Zn coatings were proposed as an 
alternative substitution of  the reactive primers. 
Key words:  Fe-Zn coatings, anticorrosive coatings 

 
 

Úvod 

Ferozinkové  povlaky jsou slitinovými povlaky železo zinek. Vznikají difuzí 

železa do žárově vyloučeného povlaku zinku na ocelovém podkladu. Vyrábějí se 

v kontinuálních zinkovnách plechů, kde se žárově pozinkované plechy 

z hlubokotažných ocelí následně žíhají při teplotách  do 650˚C. Obsah železa ve 

slitinových povlacích se pohybuje obvykle v rozmezí 7 až 11 % hmotnostních.  

Ferozinkové povlaky vykazují matný vzhled bez zinkových květů, které jsou 

charakteristické pro normální žárové povlaky zinku. Technické přednosti 

ferozinkových povlaků jsou následující: 

• lepší svařitelnost ve srovnání s normálním žárovým zinkem, 

• vyšší drsnost povlaku srovnatelná s plechem válcovaným za studena, 

• velmi dobrá přilnavost pro nátěrové systémy – bez chemické předúpravy 

povrchu, 

• teplotní stálost povlaků do 300˚ C. 
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Ferozinkové povlaky  z U.S. Steel Košice s.r.o. 

Z důvodu rostoucí expanze výrobců automobilů na Slovensku ( Volkswagen 

Bratislava, Peugeot Citroen Trnava, Kia Žilina) byla v U.S. Steel Košice vybudovaná 

velkokapacitní linka kontinuálního žárového zinkování s následným žíháním pro 

výrobu ferozinkových povlaků  typu Galvanneal. Tato linka v hodnotě 160 milionů 

USD s roční produkcí 400 kt byla postavena v období dvou let a do provozu byla 

uvedena v roce 2007. Ve srovnání s čistým zinkovým povlakem  poskytují Fe-Zn 

povlaky perfektní svařitelnost, lisovatelnost a lakovatelnost. Další výhodou 

ferozinkových povlaků  je jejich odolnost proti poškrábání, neboť jsou mnohem tvrdší 

než zinek a  vykazují vyšší korozní odolnost. 

Pro ověření možnosti náhrady primeru S 2008 těmito povlaky byly z U.S. Steel 

Košice vyžádány zkušební vzorky jejichž specifikace je uvedena v tabulce 1. 

Chemické složení ocelových plechů je uvedené v tabulce 2. 

 

Tabulka 1.Specifikace vzorků 
 

Vzorek Druh oceli Povlak Tloušťka plechu 
(mm) 

Pasivace 
povlaku 

1 Hlubokotažná 100 RB* 0,80 Nepasivovaný 
4 Konstrukční  100 RB 0,62 Nepasivovaný 

 
 *zlepšená kvalita povrchu plechu, číslem 100 je označená celková hmotnost povlaku 
v g/m2,    
   tj. 50 g/m2 povlaku pro každou stranu plechu 
 

Tabulka 2. Chemické složení oceli 
 

Vzorek C Mn Si P Al Mo Ti Nb Cr 
1 0,003 0,089 0,007 0,014 0,031 0,002 0,052 0,013 0,006 
4 0,167 0,913 0,012 0,01 0,039 0,002 0,001 0,002 0,017 

 

Žíhání žárově pozinkovaných plechů se provádí při teplotě 450˚ C až  480˚ C 

po dobu 20 až 30 sekund. Z hlediska morfologie je optimální získat žíháním plně 

legované   povlaky  Fe-Zn, tj. na  povrchu   povlaku  se  nesmí  nacházet  čistý  zinek  

(η fáze), povlak je směsí fází δ a ζ. Mezifázová vrstva Γ1 + Γ je vytvořena o tloušťce 

menší než 1μm. 

 



 51

Na zkušebních vzorcích byly provedené následující testy: 

• metalografická  a morfologická analýza ferozinkových povlaků, 

• měření mikrotvrdosti základního materiálu a drsnosti povlaků Fe-Zn, 

• odolnost povlaků Fe-Zn proti korozi dle ČSN EN ISO 6270-1, 

• testování nátěrového systému 2x SEEVENAX 113-24 + ALEXIT 472-22 na 

ferozinkových povlacích  dle ČOS 801001. 

 

Metalografická a morfologická analýza ferozinkových povlaků 

Vzorky plechů  1 a 4 s oboustranným povlakem na bázi Zn – Fe byly po 

zalisování do plastické hmoty  standardně  vybroušeny a vyleštěny, mikrostruktura 

byla vyvolána leptadlem na Zn povlaky. 

K pozorování a fotodokumentaci byl použit metalografický mikroskop Neophot 

32 a digitální fotoaparát Olympus C-3030. 

Orientační chemický rozbor byl proveden EDS mikroanalyzátorem Link 

AN10/85 ve spojení s elektronovým mikroskopem Jeol JSM 840. 

Povlaky v neleptaném stavu jsou dokumentovány na obr.1 a obr.2, společným 

rysem  povlaků je jejich nehomogennost, četné prasklinky a nízká tloušťka. Ta je u 

obou vzorků přibližně stejná a pohybuje se kolem 10 μm.. 

V naleptaném stavu lze těsně u rozhraní se základním materiálem pozorovat 

růst drobných krystalů  fáze Γ, a to u obou vzorků.  Přesné měření chemického 

složení povlaku není vzhledem k jeho nízké tloušťce možné; v cca polovině tloušťky 

povlaku u vzorku 1 bylo změřeno složení 14,3 % Fe a 78,7 % Zn. 

Při pozorování funkční plochy povlaku na elektronovém mikroskopu nebyly mezi 

oběma vzorky zjištěny výraznější rozdíly – u obou vykazuje morfologie povrchu 

následující rysy (viz obr. 3   až  8  ): 

� část zorného pole vyplňují shluky drobných krystalů, z nichž se  povlak skládá, 

� místně je povlak se shlukovou morfologií krystalů patrně ztenčen až 

k základnímu materiálu (tmavé tečky na snímcích s nízkým zvětšením),   
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� ve zbylé části plochy se jeví povlak jako kompaktnější – nemá zde krystalický 

vzhled,  

� na snímcích lze pozorovat drobné trhlinky (v krystalických shlucích i rovných 

ploškách), místně jsou trhlinky rozměrnější. 

Vzorek 1  vykazuje vyšší výskyt „dutin“ než vzorek 4 (viz obr. 3  a obr. 6  ). 

 

 
Obrázek 1.  Povlak Fe-Zn 
 

 
 
Obrázek  2.  Povlak Fe-Zn 
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 Obr. 3 Vz.1   Obr. 4 Vz.1  
 

 Obr. 5 Vz.1   Obr. 6 Vz.4  
 

 Obr. 7 Vz.4   Obr.  8 Vz.4  

Obrázky 3 až 8: Morfologie povrchu povlaků Fe-Zn 
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Měření mikrotvrdosti základního materiálu a drsnosti povlaků Fe-Zn 

Měření mikrotvrdosti základního materiálu bylo prováděno na metalografickém 

řezu na mikrotvrdoměru Shimadzu HMV-2T se zatížením HV 0,1. Měření drsnosti 

povlaků Fe-Zn bylo prováděno na zařízení  Surtonic 3+. Naměřené hodnoty jsou 

uvedené v tabulce 3.  

 

Tabulka 3.  Mikrotvrdost základního materiálu a drsnost povlaků Fe-Zn 

Mikrotvrdost HV0,1 / 

drsnost Ra Vzdál.  

1 4 

Poznámka 
materiál 

[mm] HV0,1 Č. m. Ra HV0,1 Č. m. Ra   

0,1 97,1 1 0,794 179 1 0,775   
0,2 92,6 2 0,776 184 2 0,839   
0,3 91,7 3 0,757 188 3 0,838   
0,4 92,6 4 0,791 190 4 0,942   
0,5 101 5 0,865 190 5 0,826   
0,6 107     

ocelové 
plechy s 
vrstvou 

ferozinku 

0,65 114         
Střední hodnota 99   0,797 186   0,844   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 1: Závislost mikrotvrdosti oceli na vzdálenosti od povrchu 

Mikrotvrdost základního materiálu

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7
Vzdálenost [mm]

M
ik

ro
tv

rd
os

t [
H

V
0,

1]

1

4



 55

Odolnost povlaků Fe-Zn proti korozi dle ČSN EN ISO 6270-1 

Testování korozní odolnosti ferozinkových povlaků bylo prováděno na 

vzorcích o rozměrech 30 x  80 mm v kondenzační komoře nepřetržitou expozicí po 

dobu 1 000 hodin. Mimo vzorků 1 a 4 byly do testování zařazeny vzorky 2 a 3. 

Vzorky s označením 2  byly   opatřené ferozinkovým povlakem s následnou pasivací 

Cr 3+ na tažné oceli, vzorky s označením 3 byly opatřené ferozinkovým povlakem bez 

následné pasivace   na mikrolegované oceli. Nejmenší korozní napadení po 1000 

hodinách nepřetržité expozice v kondenzační komoře bez plynného znečištění 

vykázal vzorek 2 s pasivovaným ferozinkovým povlakem. 

 

Testování nátěrového systému 2x SEEVENAX 113-24 + ALEXIT 472-22 na  
ferozinkových povlacích  dle ČOS 801001  

Na vzorky 1 a  4 o rozměrech 150 x 100 mm a 30 x 80 mm s povlakem  Fe-Zn 

byl aplikován nátěrový systém  od německé firmy Mankiewicz ve složení: 

• Základní barva epoxidová dvousložková  Seevenax 113-24  v tloušťce  90 – 95 

μm, 

• vrchní  polyuretanový  dvousložkový  email  Alexit  472-22  s maskovacím  

účinkem o tloušťce 45 – 50 μm 

Po 21 dnech zrání nátěrového systému byly vzorky podrobeny předepsaným 

zkouškám fyzikálních a mechanických znaků jakosti a korozním zkouškám. Korozní 

zkoušky byly provedeny dle ČSN EN ISO 7253 v solné mlze s expozicí 1000 hodin   

a dle ČSN EN ISO 6270-1 v kondenzační komoře s expozicí rovněž 1000 hodin. 

Všem provedeným zkouškám nátěrový systém vyhověl. 

 

Závěr 

Řešení náhrady reaktivních primerů s obsahem šestimocného chrómu, k nimž 

patří například  barva reaktivní dvousložková SYNOREX ( S 2008) od výrobce 

Colorlak, a.s. Staré Město není jednoduchou záležitostí s ohledem na kvalitativní 

požadavky, které pro nátěrové systémy pozemní vojenské techniky předepisuje 

český obranný standard (ČOS 801001). V divizi VTÚO Brno bylo v roce 2008 

testováno několik desítek nových primerů od tuzemských i zahraničních firem, včetně 
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elektroforézních barev, s cílem reaktivní barvu S 2008 nahradit. Doposud se však 

žádné firmě nepodařilo ekvivalentní náhradu primeru S 2008 formulovat. Za 

alternativní, nikoliv však univerzální náhradu, která byla  v tomto příspěvku 

prezentována,  je možné doporučit použití ferozinkových povlaků. 
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[3]    Firemní literatura  U.S. Steel Košice 

 

 

 

 



 57

NOVINKY V NÍZKO VOC POJIVECH PRO VODNÉ NH  FIRMY CYTEC 
SURFACE SPECIALTIES 

 
INNOVATION IN LOW-VOC BINDERS FOR WATER BASED COATINGS 

CYTEC SURFACE SPECIALTIES 
 
Karl Rossman, Cytec Surface Specialties GmbH, Austria 
Lubomír Vochyán, Cytec Surface Specialties  Praha 
 
 
Firma CYTEC - divize Surface Specialties -  je nástupcem tradičních výrobců 

surovin pro formulace nátěrových hmot  Vianova, Hoechst, Solutia a UCB Chemicals.  

Výrobcům nátěrových hmot dodáváme široké spektrum pojiv, tvrdidel  a aditiv pro 

formulace rozpouštědlových,  vodou ředitelných, UV tvrditelných a práškových  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. 
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Moderní vodou ředitelná pojiva se svými kvalitativními  parametry již často  

vyrovnají klasickým rozouštědlovým systémům  

Obsahem přednášky je prezentace nových  typů vodných pojiv: 

- PU disperze Daotan pro dekorativní nátěry na dřevo + beton 

- akrylátová disperze Ucecryl B 3025 pro silnovrstvé nátěry na kov 

- vodné alkydy Resydrol pro dekorativní nátěry  na dřevo + jednovrstvé 

průmyslové nátěry na kovy 

PU disperse  Daotan  TW 5661 pro dekorativní nátěry na dřevoa (trim paints) 

Nová samosíťující  PU –akrylátová samosíťující disperze určená pro vysoce 

kvalitní vrchí nátěry (dveře , okna apod.). Bez obsahu NMP, jako pomocné 

rozpouštědlo 4% NEP => nevyžaduje é značení výstražnými symboly. Velmi dobré  

mechanické a chemické vlastnosti  podporuje samosíťujícíc mechanismus mezi PU a 

akrylátovosu složkou, MFT disperse je + 18°C. Má velmi dobrou snášenlivost se 

všemi typy akrylátových disperzí i vodných alkydů, což umožňuje  variabilitu v 

kvalitatě  + ceně výsledné  formulace podle požadavků zákazníka. 

Daotan TW 5661 byl vyvinut pro vysoce kvalitní vrchní nátěry na dřevo (trim 
paints)  a vyznačuje se těmito vlastnostmi: 

- lesk  až  85% při geometrii  60° 

- vynikajíc rozliv   při aplikaci štětcem 

- kryvost a aplikační vlastnosti podobné alkydům 

- vynikající odolnost blokování  po krátké době zasychání 

- odolnost žloutnutí (ve tmě) 

- vysoká tvrdost filmu a rychlá odolnost vodě 

- vynikající snášenlivost s kolorovacími systémy 

- vynikající odolnost poškrábání a poškození (mar resitance) 

Daotan TW 5661 se obvykle  používá v kombinaci s jinými vodnými pojivy např.  

1) s Mowilith  7451 (receptura viz. příloha): 

- pro  optimalizaci ceny  
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- zlepšení  snášenlivosti s koloranty  

- doporučený poměr   2/3 Daotan  1/3 Mowilith 

2) s Resydrolem AY 6185w (uretanizovaný alkyd – receptura viz. příloha) 

- dosažení vysokého lesku > 85% při 60°  

- snížení obsahu koalescentu  

- zlepšení odolnosti blokování  

- další zvýšení tvrdosti filmu  

- bez použití sikativa 

PU disperze Daotan TW 5461/37WA pro nátěry na beton: 

Nová  PU–akrylátová disperze vyvinutá pro nátěry betonových podlah a 

dlaždic. Vyznačuje se vysokou odolností vodě a dolnosti oděru (abrazi). Jako ko-

solvent je 5% NMP , ale v případě nutnosti je možné ho naformulovat < 5% NEP  tzn. 

bez značení. Má velmi  nízkou nasákavost vodě a velmi dobrou  tvorbu filmu se 

střední tvrdostí.  Nejčastější použití je jako transparentní nátěr na betonové dlaždice 

pro zlepšení odolnosti vodě, CO2 a ostatním poětrnostním vlivům,  pigmentované 

receptury jsou ve vývoji.  

Transparentní lak na betonové dlaždice (směrná receptura viz příloha).   

- odolnost vodě (proti zakalení filmu) 

- vynikající odolnost povětrnostním vlivům 

- optimální poměr mezi tvrdostí a flexibilitou  

- široké možnosti aplikace:  stříkání, clona,  válec, štetec 

Akrylátová disperze Ucecryl B 3025/47WA pro silnovrstvé nátěry na kov 

Termoplastická akrylátová disperze s vysokým Tg  vhodná pro silnovrstvé 

venkovní nátěry  např. výrobních + skladových hal apod. VYznačuje se vysokou 

tvrdostí filmu a výbornou adhezí na coil coatingu, pozinku (promoter adheze) I jimých 

kovových podkladech. I při vysoké tvrdosti filmu si zachovává výbornou flexibilitu 

pouze s malým přídavkem plastifikátoru. Má vyníkající povětrnsotní odolnost a 

stálost lesku a barevného odstínu. 
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Vhodná pro bezvduchové stříkání – možnost nánosu až 800 mí ve dvou 

vrstvách. Antikorozní odolnost v solné komoře byla testována do 300 hodin 

(silovrstvá), antikorozní účinnost je dále možné zvýšit přídavkem Resydrolu AY 

6150w.  

Oproti konkurenčním disperzím používaným pro tyto aplikace má následující 

výhody: 

- snadnější proces formulace (směrná receptura viz příloha) 

- nižší obsah koalescentu a plastifikátoru  

- nižší špinivost  

Uretanizované vodné alkydy Resydrol pro dekorativní nátěry dřeva:  

1) Resydrol AZ 6185w určený pro kombinaci s akrylátovýni disperzemi, 
vyznačuje  se: 

a. Rychlou odolností proti vodě a vysokou tvrdostí filmu 

b. Vynikajícím rozlivem a vhodnou reologií pro lpikaci štetcem díky dobré 

odezvě na záhustky (Additol XW 6366 + XW 6388)  

c. Nízkou tendency ke žloutnutí ves rovnání s běžnými alkydy 

d. Jediné pojivo kompatibilní s dlouhými alkydy Resydrol AF 6120w a VAF 

6111 

2) Resydrol AZ 6190w určený pro lesklé  emaily na dřevo ev.  Kov.  Vyznačuje 
se: 

a. Může se použit jako samostné pojivo  

b. Velmi dobrá povětrnonstní odolnost   

c. O něco nižší tvrdostí než  Resydrol AZ 6185 

d. Výborný rozliv + nanášení  štetcem  

3) Resydrol UEA 203/32 (vývojový typ) určený pro vnitřní  i vnější nátěry dřeva.  

Oproti výše uvedeným typům se vyznačuje: 

a. Vyšší flexibilita 

b. O něco nižší tvrdost filmu ,  ale vyšší než obvyklé dekorativní vodné alkydy 
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c. Vyšší lesk  až 80% při 20°a  navíc  

d. Vysoká bělost a nízká tendence ke žloutnutí  

e. Výborný rozliv a nanášení štětcem  

f. Výborná snášenlivost s akrylátovýni disperzemi 

Vodné alkydy Resydrol pro jednokomponenetní jednovrstvé antikorozní 
průmyslové nátěry na kov 

Výhody jednokomponentních vodných systémů Resydrol: 

- snadná manipulace  & žádná doba zpracovatelnosti (pot life) 

- možnost recyklace přestřiků =>  snížení ztrát & nutnosti řešit odpad 

- možnost dosažení velice nízkého obsahu VOC formulace 

- široké možnosti aplikací   

- rychlé zasychání  & rychlá přetíratelnost  

- jednoduché čištění použitých pomůcek vodou 

Výhody aplikace 1K vodných systémů Resydrol je  proti  2K EP (základ)  resp. 
2K PU (email) hlavně v jednoduhosti použití 

- na velké plochy bez nutnosti přisoušení – např. agrotechnika, kontejnery 

apod. 

- od malých po velké subjekty s rychlou odolností blokování – např. motory, 

malé stroje 

- možnost aplikace máčením  

- renovanční nátěry naořl pro železnici 

- možnost uplatnění v hobby sektoru 

Zákadní poožadavky na  vodné 1K na vzducu zasychající systémy : 

Základní barva (primer):   

- dobrá adheze na podkladu 

- rychlé zasychání 

- dobra antikorozí účinnost  
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- rychlá přetíratelnost 

- typické pojivo epoxy modifikovaný alkyd, epoxyester 

Vrchní barva (top coat): 

- vysoký lesk 

- dobrá + rychlá odolnost vodě 

- vysoká tvrdost filmu 

- mechanické + chemická odolnost 

- typické pojivo akrylát anebo akryl-alkyd 

Jednovrstvá barva (jednošichtovka) musí splnit všechny výše uvedené  
požadavky. Řešení nabízí core-shell  alkydové emulze Resydrol ® 

Resydrol AY 6150w/45WA:  krátký core-shell alkyd  s  následujícími 
vlastnostmi: 

- rychlé zasychání díky akrylátové modifikaci alkydu  (core-shell struktura) 

- možnost aplikace při teplotách blízkých 0°C => prodloužení otevřené doby 

- dobrá  + rychlá odolnost vodě díky absenci externích emulgátorů  => možnost 

vystavení povětrnostním vlivům po krátkém čase  

- vysoká tvrdost nátěrového filmu  

- vysoká odolnost střihovým napětím umožňuje přímé mletí pigmentů & plniv v 

pojivu  

- možnosti aplikace  vzduchovým & airless stříkáním ,  vakuovým nanášením,  

válečkem nebo štětcem stejně jako u konvenčních alkydů 

- dobrá odolnost blokování a poškrábání díky oxidativnímu zesíťování  

Vysoký lesk nátěrového filmu & odolnost UV záření  srovnatelná s konvenčními 

alkydy 
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• odolnost teplotním změnám při skladování  

• dobrá s nášenlivost s ostatními VŘ pojivy jako akrylátovými (Viacryl) a PU 

disperzemi (Daotan) umožňuje naladění formulace podle požadavků 

zákazníka 

• dobrá adheze na kovových i nekovových podkladech  

• výborná antikorozní odolnost i na neupravené  oceli   

Řešením je jednovrstvý 1K na vzduchu zasychající  nátěr  na Resydrolu AY 
6150w  

s vysokým obsahem pigmentů & plniv => nízké náklady: 

• Odolnost v solné komoře (Gardobond OC):  320 hodin 

• Sušina                                ca 55 % 

• Viskozita  23 °C:         ca 150 mPa.s 

• Pigment/pojivo:                  ca. 2,5: 1 

• pH (10% ve vodě)              8,4 - 8,8 

• Rozpouštědla/ voda            <1 : 43 

• Nelepivost, 152 µm nátah, pokojová teplota          ca. 35 min 

Resydrol AN 6618w/42WA:  vysoce kvalitní vypalovací průmyslový nátěr  

• Možnost nízkých vypalovacích  teplot: 

o S vysokoreaktivními melaminy 20 min/120 °C 
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o S nížereaktivními melaminy 30 min/ 150°C 

o Coil coating: 30 s/ 240°C 

• Vysoká chemická  a  mechanická odolnost  

• Optimální vyváženost flexibility a tvrdosti filmu  

• Velice dobrá snášenlivost s vodorozpustnými melaminovými pryskyřicemi 

(Cymel) 

• Velmi dobrá odolnost korozi: 250 hodin solná komora  

• Vysoký lesk a odolnost povětrnostním vlivům 
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Shrnutí: Vodné 1K  jednovrstvé na vzduchu zasychající  stejně jako vypalovací 

průmyslové nátěry na pojivech Resydrol AY 6150w nebo Resydrol AN 6618w  

poskytují komplexní  kvalitní  ochranu proti korozním i povětrnostním vlivům a 

umožňují formulace lesklých a tvrdých nátěrových filmů s nízkým obsahem VOC.   

Další informace můžete získat na www.cytec.com  nebo nás kontaktovat  
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Směrné receptury: 
 
    WHITE GLOSS TRIM PAINT  

       31.03.09  

 
REF . 
L09.154               

  INGREDIENTS   
W 
% FUNCTION SUPPLIER   

                  

  WATER     6,2       

  AMP 90    0,2 
NEUTRALIZING 
AG ANGUS CHEMIE 

  NUOSPERSE FX609   1,15 DISPERSENT ELEMENTIS 

  NUOSPERSE W 30   0,5 DISPERSENT ELEMENTIS 

  TEGO FOAMEX 825   0,64 DEFOAMER DEGUSSA 

  RHEOLATE 278/WATER 1/1 3,51 THICKENER ELEMENTIS 

  ACTICIDE MBS   0,2 IN CAN PRESERV THOR   

  PROPYLENE GLYCOL 1,1 SOLVENT UNIVAR   

                

  TiO2 2310    21,7 PIGMENT KRONOS   

              

  DOATAN TW5661   38% 41,3 BINDER   CYTEC   

  RESYDROL 6185   20,7 BINDER  CYTEC   

              

  ADDITOL VXW 6206/WATER 1/1 0,3 DRIER  CYTEC   

              

  LUBRANIL DF 19   2,5 
WAX - 
DISPERSION SEC   

              

              

  TOTAAL %   100       

             

         

PAINT CHARACTERISTICS   DRY FILM CHARACTERISTICS 

         

DENSITY ( g/ml)  1,24  SOLIDS DENSITY (g/ml) 1,65 

WEIGHT % SOLIDS  48,7  PVC ( add incl.) %  17,9 

VOLUME % SOLIDS 36,53  PVC ( minus add.) % 18,55 

VOC ( water incl.)  g/L 41      

VOC ( without water) g/L 100      
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VISCOSITY KU     115   

GLOSS @ 60° AFTER 24H/7D    77 / 71 %   

HARDNESS PERZOS AFTER 24H/7D   151 / 236s  

TACKINESS (sand-test)    NO TACK  

BLOCKING @ 20°c / 100 µm WET   PASS   

BLOCKING @ 45°c / 100 µm WET   PASS   

BLOCKING @ 20°c - LANDORA   PASS   

ADHESION LAYER ON LAYER      

 TEST TAPE    OK   

 CROSS CUT    GT# 0   

         

COLORSHIFT AFTER 1' AND 3'   COL. BLACK  De around 0.1  

COMPATIBILITY/RUB OUT  COL. BLACK  dE around 0.09  

    WHITE SATIN TRIM PAINT   

  INGREDIENTS   
W 
% FUNCTION SUPPLIER   

                  

                

  WATER    8       

  NUOSPERSE FX609   0,5 DISPERSENT ELEMENTIS 

  ECODIS P90   0,3 DISPERSENT COATEX   

  DREW PLUS S4386   0,25 DEFOAMER ASHLAND CHEMIE 

  RHEOLATE 278/WATER 1/1 2,4 THICKENER ELEMENTIS 

  ACTICIDE MBS   0,2 IN CAN PRESER. THOR   

  PROPYLENE GLYCOL 1 SOLVENT UNIVAR   

                

  TiO2 2310    20 PIGMENT KRONOS   

  MONOMIX G   1,7 EXTENDER RIO TINTO 

              

  PROPYLENE GLYCOL 2,8 SOLVENT UNIVAR   

  DAOTAN TW 5661   38 BINDER  CYTEC   

  MOWILITH 7451 (48%) 16 BINDER  CELANESE 

              

  ETHYLENEGLYCOL   3 SOLVENT UNIVAR   

  BUTYLDIGLYCOL   0,5 SOLVENT UNIVAR   

  NALZIN FA 179   0,15 FLASH RUST INHIB ELEMENTIS 

  DSX 2000 / WATER  1/1 3,4 THICKENER COGNIS   
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  ACRYSOL RM 12W   0,1 THICKENER ROHM & HAAS 

  DREW PLUS S4288   0,5 DEFOAMER ASHLAND CHEMIE 

  EFKA 3570   0,4 LEVELING AGENT CIBA   

  WATER    0,8       

                  

  TOTAAL %   100         

             

PAINT CHARACTERISTICS   DRY FILM CHARACTERISTICS 

         

DENSITY ( g/ml)  1,23  SOLIDS DENSITY (g/ml) 1,65 

WEIGHT % SOLIDS  47  PVC ( add incl.) %  19,37 

VOLUME % SOLIDS 34,7  PVC ( minus add.) % 20,72 

VOC ( water incl.)  g/L 110      

         

VISCOSITY KU     115   

GLOSS @ 60° AFTER 24H/7D    52 / 49 %   

HARDNESS PERZOS AFTER 24H/7D   152 / 172s  

TACKINESS (sand-test)    NO TACK  

BLOCKING @ 20°c     NO DAMAGE  

BLOCKING @ 45°c     NO DAMAGE  

FILMFORMATION 5°c    OK   

ADHESION LAYER ON LAYER      

 TEST TAPE    OK   

 CROSS CUT    GT# 0   

WATERSPOTTEST AFTER 24H ON WOOD  DURING 2H IS OK  

COLORSHIFT AFTER 1' AND 3'   COL. BLACK  dE around 0.1  

COMPATIBILITY/RUB OUT  COL. BLACK  dE around 0.3  

   HIGH BUILD METAL COATING   

                 

INGREDIENTS   W % FUNCTION SUPPLIER  

                 

WATER    10,08        

ACTICIDE MBS   0,2 
IN CAN 
PRESERV. THOR    

DEHYDRAN 1293   0,62 DEFOAMER COGNIS    

NUOSPERSE W30   1,56 DISPERSENT ELEMENTIS  

AMP 90    0,2 
NEUTRALIZING 
AG. ANGUS CHEMIE  

ACRYSOL RM 2020   1 THICKENER ROHM & HAAS  
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TAFIGEL PUR 40/WATER 1/7 1,25 THICKENER MUNZING CHEMIE  

              

TITANE RKB6   7,3 PIGMENT   BAYER    

BLANC FIXE N   3,6 EXTENDER SACHTLEBEN  

BAYFERROX 318   0,52 EXTENDER BAYER    

TALC LUZENAC 20MO 10,4 EXTENDER RIO TINTO  

HEUCOPOS ZPO   7,3 
ANTI 
CORROS.PIG HEUBACH  

WATER    2,07        

              

UCECRYL 3025   48 BINDER   CYTEC    

TEXANOL    4 COALESCENT EASTMEN CHEM.  

DEHYSOL DOA   1 PLASTICIZER COGNIS    

DEHYDRAN 1293   0,6 DEFOAMER COGNIS    

NALZIN FA 179   0,3 
FLASH RUST 
INHIB ELEMENTIS  

                 

TOTAAL     100          

              

PAINT CHARACTERISTICS   DRY FILM   

         

DENSITY ( g/ml)  1,29  SOLIDS DENSITY (g/ml) 1,71 

WEIGHT % SOLIDS  54,44  PVC (addi included) % 26,32 

VOLUME % SOLIDS 41  PVC (minus addi) % 27,5 

VOC (incl water)  g/L 18      

         

CHARACTERISTICS       

         

STABILITY @ 20°C FOR 70 DAYS  OK    

SALT SPRAY TEST FOR 210H   OK    

ERICHSEN TEST    10 - 12 mm   

ADHESION ON CRS AFTER SALT SPRAY 
CROSS CUT  
Gt#0   

ADHESION ON GALVA AFTER SALT SPRAY 
CROSS CUT  
Gt#0   

VISCOSITY - BROOKFIELD 5/5   12000 mPa.s   

Ph @ 20°C    between 8 - 9   

FINESSE HEGMAN    between 5 - 6   

AIRLESS APPLICATION   NOT DONE   

DRY FILM THICKNESS   360 MICRONS   
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BEHAVIOUR OF LIMESTONE AND SYNHTETIC CARBONATES – 
CALCITE AND ARAGONITE IN STYREN-ACRYLATE AND 

POLYURETHANE DISPERSION 
 

CHOVÁNÍ PŘÍRODNÍHO VÁPENCE A SYNTETICKÝCH UHLIČITANŮ - 
KALCITU A ARAGONITU VE STYREN-AKRYLÁTOVÉ A 

POLYURETHANOVÉ DISPERZI 
 
Petr Antoš, Petr Koutník, Alena Fišerová 
Výzkumný ústav anorganické chemie a.s., Revoluční 84, Ústí nad Labem, 
Česká republika  

 
Summary 

The aim of this work was to study the influence of Pigment Volume 
Concentration (PVC) and kind of carbonate 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 kind of fillers based on carbonates. 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: synthetic carbonate, limestone, water-born coatings. 

 
 
Introduction 

      Calcite is a carbonate mineral and the most stable polymorph of calcium 

carbonate (CaCO3). The other polymorphs are the minerals aragonite and vaterite. 

Aragonite will change to calcite at 470°C, and vaterite is even less stable. Calcite 

crystals are trigonal-rhombohedral, though actual calcite rhombohedra are rare as 

natural crystals. However, they show a remarkable variety of habits including acute to 

obtuse rhombohedra, tabular forms, prisms, or various scalenohedra. Calcite exhibits 

several twinning types adding to the variety of observed forms. It may occur as 

fibrous, granular, lamellar, or compact. Cleavage is usually in three directions parallel 

to the rhombohedron form. Its fracture is conchoidal, but difficult to obtain. 
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     Aragonite is a carbonate mineral, one of the two common, naturally occurring 

polymorphs of calcium carbonate, CaCO3. Aragonite's crystal lattice differs from that 

of calcite, resulting in a different crystal shape, an orthorhombic system with acicular 

crystals. Repeated twinning results in pseudo-hexagonal forms. Aragonite may be 

columnar or fibrous, occasionally in branching stalactitic forms. Aragonite is 

thermodynamically unstable at standard temperature and pressure, and tends to alter 

to calcite on scales of 107 to 108 years.  

     The mineral vaterite, also known as μ-CaCO3, is another phase of calcium 

carbonate that is metastable at ambient conditions typical of Earth's surface, and 

decomposes even more readily than aragonite.  

     Synthetic calcite is produced by method from whitewash and carbon dioxide. Raw 

material are get limestone burning and lime slaking. 

CaCO3   → CO2 +  CaO                           (1) 

CaO + H2O → Ca(OH)2                 (2) 

Ca(OH)2  + CO2 → CaCO3 + H2O                 (3) 

The product tested in this study was manufactured in Inowroclawskie Zaklady 

Chemiczne Soda Matwy SA, Poland. 

     Synthetic aragonite is produced precipitation soda ash solution with calcium 

chloride solution. Industrial process is one of section of Solvay soda production with 

rock salt, carbon dioxide and ammonium as raw material. 

 NaCl + H2O +  NH3 + CO2  → NaHCO3 + NH4Cl   (4) 

 NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + NH3 + H2O       (5) 

Na2CO3  + CaCl2 → CaCO3 + 2 NaCl     (6) 

Tested product was manufactured in Janikowskie Zaklady Sodowe Janikosoda SA, 

Poland. 

Natural calcite (limestone) was manufactured in OMYA a. s., Vápenná, Czech 

republic. 

 

 



 71

The crystal structure of carbonate is shown in Figure 1 and 2.  

      The particle size distributions for used commercial synthetic carbonates are 

shown in Figure 3, 4 and 5 (by laser beam difraction).  

 

Figure 1. Habitus of calcite crystals [1]  

 

 

Figure 2. Habitus of aragonite crystals [1] 
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Used processing methods 

     The pigments were characterized by means of X-ray spectral analysis, laser 

granulometry, BET, and helium pycnometry methods. 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. 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 250 

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 250 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.  

Immersion: 16 hours at a temperature of 38 oC 

Drying: 8 hours at a temperature of 23 oC 

      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.  

 
Carbonate filler characterization 

Table 1. Properties of carbonates 

Properties Synthetic aragonite Synthetic calcite Limestone 
SiO2  0.06 %wt. 1.81 %wt. 0.27 %wt. 
Al2O3  <0.01 %wt. 0.51 %wt. 0.05 %wt. 
Fe2O3  <0.01 %wt. 0.21 %wt. 0.05 %wt. 
TiO2  <0.01 %wt. 0.03 %wt. <0.01 %wt. 
CaO   53.00 % wt. 52.70 %wt. 54.90 %wt. 
MgO   0.05 % wt. 0.79 %wt. 0.38 %wt. 
K2O   <0.01 %wt. 0.03 %wt. 0.04 %wt. 
SO3  0.29 %wt. 0.44 %wt. <0.01 %wt. 
Cl 0.25 %wt. 0.08 %wt. <0.01 %wt. 
lost of ignition   45.00 %wt. 43.00 %wt. 44.00 %wt. 
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oil absorption  48.00 g/100 g 44.00 g/100 g 23.00 g/100 g 
density  2.85 g/cm3 2.56 g/cm3 2.66 g/cm3 
CPVC (oil)  42.20 %vol. 47.00 %vol. 62.00 %vol. 
fineness of grinding 4 µm 3 µm 2 µm 
D(50)  4,11 µm 5,46 µm 4,56 µm 
D(90)  8,34 µm 10,74 µm 9,64 µm 
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Figure 2. Particle size analysis of synthetic aragonite 
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Figure 3. Particle size analysis of synthetic kalcite 
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Figure 4. Particle size analysis of limestone 
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Figure 5. Powder difraction analysis of synthetic aragonite 

 

 
Figure 6. Powder difraction analysis of synthetic kalcite 
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Figure 7. Powder difraction analysis of limestone 
 
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 20 000 rpm for 20 minutes. To the dissolver 

at first all the liquid system 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.  

 
Table 2. Samples composition ( % wt.) 

Binder/filler/quotientA pigment binder additives water 
SA/Aragonite/60 23 45 8 24 
SA/Aragonite/80 35 45 8 12 
SA/Calcite/60 25 45 8 22 
SA/Calcite/80 37 45 8 10 
SA/Limestone/60 34 45 8 13 
SA/Limestone/80 47 45 8 0 
PUR/Aragonite/60 22 45 8 25 
PUR/Aragonite/80 34 45 8 13 
PUR/Calcite/60 23 45 8 24 

                                                 
A  SA - binder Axilat 243, PUR - binder Bayhydrol F 245 
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PUR/Calcite/80 35 45 8 12 
PUR/Limestone/60 35 45 8 12 
PUR/Limestone/80 52 45 8 0 

 

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 

(Machu-Schiffman´s test), sodium chloride, sodium hydroxide and sulfuric acid for 16 

hours (chemical resistence).  

     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 – styren-acrylate dispersion (%) 

Filler/ Aragonite Calcite Limestone 
Quotient 60 80 60 80 60 80 
5 % NaCl 98.5 99.5 97 97 99 98 
5 % NaOH 55 50 22 17 45 45 
5 % H2SO4 33 15 0 0 0 0 
Machu-Schiffman 0 0 0 0 40 78 
salt chamber 32 25 47 30 45 27 
TRE 43.7 37.9 33.2 28.8 45.8 49,6 
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Table 4. Value of corrosion and chemical resistence – polyurethane dispersion (%) 

Filler/ Aragonite Calcite Limestone 
Quotient 60 80 60 80 60 80 
5 % NaCl 99.9 99.8 99.7 99.7 99 99 
5 % NaOH 0 0 0 0 0 0 
5 % H2SO4 0 0 0 0 0 0 
Machu-Schiffman 41 43 19 26 40 43 
condensation chamber 68 82 58 64 95 97 
TRE 41.8 45.0 38.0 37.9 46.8 47.8 

 

Table 5. Physicomechanical resistance 

Filler/quotient Styren-acrylate dispersion Polyurethane dispersion 
Aragonite/60 54 99 
Aragonite/80 54 98 
Calcite/60 70 94 
Calcite/80 80 99 
Limestone/60 71 93 
Limestone/80 59 86 

 

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 each of three 

pigments (calcite, aragonite and limestone) and the both quotients (60 % and 80 %).  

    The order of anticorrosion efficiency of individual pigments in a condensation 

chamber and a salt chamber is as follows: natural limestone, synthetic aragonite and 

synthetic kalcite. Corrosion and chemical resistance was worst when in use synthetic 

kalcite, that has more impurities as compared with  natural calcite – limestone. 
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CUSTOMER BENEFITS OF TEXTURED AND EXPANDED KAOLINS IN 
PAINTS 

 

VÝHODY  UPRAVENÝCH A  EXPANDOVANÝCH KAOLÍNŮ V 
NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 

 
Dr. Oliver Kaltenecker 
Gebrüder Dorfner GmbH & Co., Kaolin- und Kristallquarzsand-Werke KG,  
Scharhof 1, 92242 Hirschau, Germany 
 

Abstract 
The quality and classification of paints for indoor and outdoor application 
on buildings is clearly settled by European standardization. The most 
important parameters for producers and consumers are hiding power in 
combination with productivity in terms of square meters covered by a 
certain quantity of paint, scrub resistance, viscosity and mattening effects. 
The total cost of formulations are very important for the success of paints 
in the market. 
Textured and expanded kaolins from Dorfner are multifunctional fillers with 
positive influence on all technical requirements. Additionally these 
materials improve the rheology of paints and provide cost effective 
solutions for every formulation and therefore cover the range from 
economic do it yourself paints to top class formulations for the professional 
market. 
Key words: kaolin, mattening, rheology, hiding power, scrub resistance 

 
 

Introduction 

Architectural paints for outdoor and indoor application are characterized by 

technical parameters which are standardized, subjective judgements of consumers 

and painters and of course by total production costs or market price. 

Indoor paints are characterized and classified by DIN EN 13 300  
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Chart 1: classification of indoor paints according to DIN EN 13 300 
 

Hiding power and scrub resistance are the most important parameters. The 

hiding power has always to be connected with the number of square meters covered. 

Usually at least class 2 is required. Paints with a scrub resistant class 3 are classified 

as washable, whereas class 1 and 2 stand for scrub resistance. In most cases paints 

should be aesthetically matt. 

The main ingredients of an architectural paint are water, binder, pigments and 

inorganic fillers. The mattening effect is significantly improved by inorganic materials 

which are able to provide a diffuse reflection of light. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DORKAFILL® H 
Chart 2: diffuse light reflection of textured kaolins   
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Dorfner has developed a textured kaolin which matches this requirement  

 

 
Textured surface of Dorkafill® H 
(mounded texture) 
 
Mostly large particles 
(equivalent spherical diameter: esd) 
 
● Optimized aspect ratio D/T 
● Mechanically stable platelets 
   (approx. 10 times harder than natural   
    kaolin!) 
 
 

               1 µm 
 
Chart 3: SEM of DORKAFILL® H  

 

The product is obtained by thermal treatment of selected native kaolins. 

Removing the crystalline water at a strictly controlled temperature profile increases 

the hardness of the particles by 10 times. Hydrophilicity is decreased thus leading to 

a better affinity to organic binder polymers. And finally small particles are fixed on the 

surface in order to obtain a diffuse reflection of light. This texture is used to intensify 

the connection to the binder polymer for stable films and crack bridging. 

 
                                                    binder polymer 

                                                
Optimum intermeshing 
 
 
Mounded texture of 
DORKAFILL® H 
 
 
 

 
Chart 4: interaction of texture and binder polymer 

 
 

As the particles are coarse and show an ideal aspect ratio they provide 

excellent results in hiding power. 
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A typical guide formulation for do it yourself paints demonstrates the 

performance of textured DORKAFILL® H. By increase of the amount of textured 

Dorfner kaolin the scrub resistance can be improved dramatically. High end 

formulations with top classifications can be developed.  

 
           Hiding power            Sheen 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Viscosity           Scrub resistance 
 
 

 
 
 
x 
 
 
 

 
 
Chart 5: improvement according DIN EN 13 300 

 
These outstanding results were achieved by low binder concentrations 

providing economical solutions.  
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  Guide formulation matt professional 
Water 
Tylose MH 6000 YP2 
Lopon LF 
Agitan 381 

302,0
   5,0
   4,0
  2,0

TR 92 
Omyacarb 2 AV 
Omyacarb 5 AV 
Dorkafill H 

125,0
150,0
125,0
165,0

Agitan 381 
Mowilith LDM 1871 

   2,0
120,0

Whiteness 
Density (g/ml) 
Opacity (%) 
Viscosity (at 100 rpm) 
Viscosity (at 50 rpm) 
Viscosity (at 10 rpm) 
Gloss (at 85°) 
pH 

89,71
1,59

99,50
3130
4100
9000
  2,6

8,4
 
Chart 6: professional matt indoor testing formulation 

 
 

More customer benefits are added by designing the product as a rheology 

modifier. The natural distribution of electrical charges leads to gel formation as long 

as no force is applied preventing precipitation.  
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Chart 7: distribution of electrical charges and gel formation, on and off mechanism 

 

As soon as a force is applied thixotropical behaviour can be observed. This 

quick on and off mechanism can be effectively uses for the reduction of splashing 

and for improved performance in terms of painting speed and easy transfer 

processes. 

 

 

 
 
Chart 8: transfer processes 

 

According to requirements of the market complementary products where 

developed in synergy to DORKAFILL® H. By selection of distinguished grain sizes 



 85

and modification of temperature treatment expanded kaolins are obtained. These 

products can be designed to improve hiding power and mattening properties. The 

reduction of sheen and increase of hiding power can be shown with a test formulation 

containing 5% by weight in addition to the use of DORKAFILL® H.  

 

  Guide formulation extreme matt 
professional 

Water 
Tylose MH 6000 YP2 
Lopon LF 
Agitan 381 

282,0
   5,0
   4,0
   2,0

TR 92 
Omyacarb 2 AV 
Omyacarb 5 AV 
Dorkafill H 
Dorkafill Pro_void 

125,0
150,0
100,0
160,0
  50,0

Agitan 381 
Mowilith LDM 1871 

   2,0
120,0

Whiteness 
Density (g/ml) 
Opacity (%) 
Viscosity (at 100 rpm) 
Viscosity (at 50 rpm) 
Viscosity (at 10 rpm) 
Gloss (at 85°) 
pH 

90,08
1,56

99,92
3630
5060

12000
1,9
8,3

 
Chart 9: professional matt indoor testing formulation with optimized hiding   power 

and  mattening poperties 

 

 

The principle of the process for obtaining expanded kaolins is similar to the 

production of popcorn. Particles are expanded by thermal indication leading to 

functional pigments containing air chambers in the inside. The surface can be 

modified according to the desired reflection of light.  
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Chart 10: SEM of DORKAFILL®  PRO_VOID 

 

For this development Dorfner was awarded as member of the TOP 100 

innovative companies 2008 in Germany. 

 

Summary: 

By selection processes and thermal treatment of kaolins multifunctional 

inorganic fillers can be obtained which improve architectural paints for indoor and 

outdoor application in many different ways. Hiding power and scrub resistance are 

increased whereas sheen and viscosity are reduced. Low binder consummation 

stands for economical formulations with outstanding performance. Thus this product 

class is applicable in high end professional paints as well as in cost saving do it 

yourself products. 
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PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF FILLERS BASED ON 
CALCINATED KAOLINES IN COATINGS 

 

FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI PLNIV NA BÁZI KALCINOVANÝCH 
KAOLÍNŮ V NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 

 
Eva Matějková, Andréa Kalendová, Štěpán Obrdlík 
Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials, Faculty of 
Chemical-technology, University of Pardubice, Czech Republic 
 

Summary 
Three kaolines which differ of various particle sizes and shapes, content of 
structural phases and chemical composition were tested. pH and 
conductivity were measured as indicators for using the filler in coatings. 
The investigation of dimension and mass material changes caused by 
corrosion is one of basic possibilities evaluation of corrosion tests. 
Corrosive losses sign metal resistance against corrosion.   
Key words: calcinated kaolin, pH, conductivity, corrosion loss 

 
 
Introduction  

Pigments are used in water-born coatings to provide a surface with the 

desired appearance and barrier properties. Kaolin is one of the most widely used 

pigments in paper industry and exploited in a large range of coating applications. 

Fine secondary kaolines are used for good gloss because of their smaller particle 

size. In general, platy kaolin particles carry out good coating opacity and printability. 

Kaolin has a layered parallel to the surface of kaolin particle [1].  

Kaoline (china clay) is sedimentary mineral, which basic component is 

kaolinite Al4(OH)8(Si4O10) - hydrated aluminosilicate. Kaolinite is white [2], but earthly 

china clay used to be coloured variously from foreign materials. Kaolinite is made by 

aerating alkaline feldspar [3]. Kaolinite loses crystal water by calcination near roughly 

600 °C and change into base-china clay after formula. Above 900 °C, at 

temperatures around 1400 °C, are final products amorphous phases cristobalite 

(SiO2) and mullite (Al6Si2O13) [3]. 
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Experimental 

Industry manufactured fillers based on calcinated kaolines were marked as 

Kaoline 1, Kaoline 2 and Kaoline 3. These physico-chemical properties of kaolines 

were tested: oil consumption determination (this determination was carried out 

according to CSN 67 0351 using the pestle-bowl method), determining the specific 

mass (the determination was carried out using Micromeritics AutoPyknometr 1320 - 

Micromeritics Instrument Corp.,USA), determining CPVC, determining the 

morphology of particles (the surface and shape of pigment particles were studied by 

means of a JEOL-JSM 5600 LV scanning electron microscope - Jeol, Japan), 

structure determination (the structure identification was performed by X-ray diffraction 

analysis using diffractometer X´pert PRO MPD 1880 - PANanalytical, The 

Netherlands), specific surface area (determined by means of a Micromeritics ASAP 

2000 Physic/chemisorption unit - Micromeritics Instrument Corp.,USA) and 

determination of the size and distribution of particles (the size and distribution of 

particles was determined using Mastersizer 2000 - MALVERN Instruments Ltd, UK).  

The conductivity and pH of 10 wt. % water suspension were measured for a 

period of 30 days in ambient conditions. The pH which is rate of alkalinity or acidity is 

indicator for using advanced filler in coating. The pH value was determined according 

to CSN EN ISO 787-7 by WTW pH 320 equipment. The conductivity of suspensions 

was carried out according to DIN ISO 787/14 by using conduct meter Handylab LF1 

with platinum electrode.  

The determination of corrosion losses was carried out according to CSN 03 

8102. The investigation of dimension and mass material changes caused by 

corrosion is one of basic possibilities evaluation of corrosion tests. Corrosive losses 

sign metal resistance against corrosion. The surface corrosion loss was calculated 

after formula (1): 

 
6

1( ).10
m

m mK
S

−
=                                                                          (1)    

 

Km.  corrosion loss related to area unit [g/m2]  m….mass of pure metal plate [g] 

m1…. mass of rusted metal plate [g]                S…area of metal plate [mm2] 
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Dimensions corrosion loss was determined usage plain steel density (ρO=7.7 

g/cm3) after formula (2): 

 

OO

m
r S

mmK
U

ρρ .
).(10 1−

==                 (2) 

                                                       

Ur………….dimension loss [mm]          ρO …………steel density [g/cm3] 

 

and mass corrosion loss (3) related to pure water: 

 

100
)( 2

⋅=
OHm

m

K
K

X                   (3) 

 

X. ….corrosion loss related to corrosion loss at blank test [%] 

Km.…corrosion loss related to area unit [g/m2]    Km (H2O)...corrosion loss at blank test [g/m2] 

 

Results and discussion 

Characterization of tested kaolines 

 

Tab. 1 SEM micrographs of kaolines and their structural phases 

 SEM micrographs of kaolines structural phases 

Kaoline 1 

  

quartz (SiO2), mullite 

(Al6Si2O13), cristobalite 

(SiO2) 
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Kaoline 2 

  

quartz (SiO2), mullite 

(Al6Si2O13) 

Kaoline 3 

  

quartz (SiO2), mullite 

(Al6Si2O13) 

 

 

Tab. 2 Selected physico-chemical determinations of kaolines 

 
oil 

comsumption 
specific 

mass 
CPVC 

specific 
surface area 

BET-isotherm 
D50 D90 

 
[g/100 g of 

pigment] 
[g/cm3] [%] [m2/g] [µm] [µm] 

Kaoline 1 60 2.65 37 3.50 10.30 24.20 

Kaoline 2 34 2.75 50 8.71 1.94 4.41 

Kaoline 3 73 2.73 32 6.17 11.65 28.07 

 

Kaoline 1 has almost identical a chemical and phases composition as kaoline 

2. Kaoline 1 was at higher temperature calcinated, because it contents cristobalite. 

Trough the high temperature was kept the lamellar shape of particles, because 

calcination was achieved during short time. Appreciable the bigger particle size of 

kaoline 1 was in contrast to kaoline 2 assessed. Kaoline 1 has a well-developed 

structure of particles. 

Kaoline 2 is very gently milled china clay calcinated at temperature higher 

than 1,000 °C. This filler contains a little amount of quartz and mullite, but it doesn´t 

contain cristobalite. Cristobalite appears at temperatures higher than 1,200 °C. 
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Kaoline 3 resembles the shape of particles and a grain size to kaoline 1. The 

chemical composition is similar (it doesn´t contain cristobalite and has a lower 

volume of mullite). From SEM pictures is appreciable the lamellar structure of 

particles. 

 

Determination of pH and conductivity at 10 wt. % water suspensions 

The 10 wt. % water suspensions of fillers were used for determination pH. 

The determination was evaluated after 30 days assessment at ambient conditions. 

The final measured pH range was from 6.07 to 6.33. The lowest value of pH was 

measured after 30 days at Kaoline 3; the highest value of pH was displayed at 

Kaoline 2. All of fillers had mildly acidic character. The values of water solutions pH 

are presented at Tab. 3. 

 

Tab. 3 Values of pH and conductivity of 10 wt. % water suspensions of kaolines 

during 30 days measuring 

 pH 

 1st day 7th day 14th day 21st day 30th day 

Kaoline 1 6.00 6.34 6.57 6.16 6.19 

Kaoline 2 6.19 6.27 6.37 6.40 6.33 

Kaoline 3 6.09 6.18 6.04 6.16 6.07 

 conductivity [µS/cm] 

 1st day 7th day 14th day 21st day 30th day 

Kaoline 1 15.2 20.1 20.6 21.6 23.3 

Kaoline 2 10.9 18.0 18.2 18.3 18.8 

Kaoline 3 13.0 19.8 19.9 19.9 26.4 

 

For the determination of conductivity were used 10 wt. % water suspensions 

of fillers too. The determination was carried out for a period of 30 days. The values of 

conductivity are assigned in Tab. 3. All of values exhibited increasing character over 

time. Fillers were probably stepwise dissolved and than attended to delivering ions 

which implicate conductivity. The lowest conductivity at the end of the test had 
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Kaoline 2 (18.8 µS/cm); vice versa the highest value was found out at Kaoline 3 (26.4 

µS/cm). The results are shown in Tab. 3.  

 

The determination of corrosion losses 

Accelerated laboratory tests are essential appliances at evaluating 

anticorrosive properties both fillers and coatings. The determination of background 

material mass losses displays availability of using filler to coating. The corrosion of 

steel material in pigment aqueous leach deeply wedded with pH and conductivity. 

The highest value of pH was found out at Kaoline 3 (7.22) and the lowest at Kaoline 

1 (6.68). The results are given in Tab. 4. All of values vary about neutral range. 

The highest value of conductivity was measured at Kaoline 3 (26.4 µS/cm), 

the lowest at Kaoline 2 (18.8 µS/cm). Higher conductivity is able to support corrosion 

in aqueous leach because it includes a big number of dissolved matters and 

consequently it forms aggressiver environment. Increasing of conductivity at Kaoline 

3 means drift of pH to the alkaline area, which causes lower corrosion rate of steel 

materials. The highest corrosion, dimension and mass loss was carried out at 

Kaoline 1, the lowest at Kaoline 3. The results of corrosion losses are given in Tab. 5. 

 

Tab. 4 Values of pH and conductivity at determination of corrosion losses in water 

leach 

 pH 

 1st day 7th day 14th day 21st day 30th day 

Kaoline 1 6.33 6.73 6.75 6.48 6.68 

Kaoline 2 6.16 6.84 6.68 6.69 6.97 

Kaoline 3 6.13 6.53 6.85 7.17 7.22 

 conductivity [µS/cm] 

 1st day 7th day 14th day 21st day 30th day 

Kaoline 1 15.2 20.1 20.6 21.6 23.3 

Kaoline 2 10.9 18.0 19.2 18.3 18.8 

Kaoline 3 13.0 19.8 19.9 19.9 26.4 
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Tab. 5 The results of corrosion losses in water leaches of kaolines 

 surface mass 
corrosion 

losse 
dimension 

losse 
mass losse 

 S [mm2] m [g] m1 [g] Km [g/m2] Ur [mm] X [%] 

Kaoline 1 992.19 6.1872 6.1424 45.15 5.81E-05 89.86 

Kaoline 2 985.94 6.1249 6.0917 33.67 4.33E-05 74.58 

Kaoline 3 990.00 6.1919 6.1588 33.43 4.30E-05 70.09 

 

Conclusion 

In this research were tested three kaolines. These physico-chemical 

properties of kaolines were tested: oil consumption determination, determining the 

specific mass, determining CPVC, determining the morphology of particles, structure 

identification, specific surface area and determination of the size and distribution of 

particles. 

The determination of pH and conductivity was evaluated after 30 days 

assessment at ambient conditions. The final measured pH range was from 6.07 to 

6.33. All of fillers had mildly acidic character. All of values of conductivity exhibited 

increasing character over time. Fillers were probably stepwise dissolved and than 

attended to delivering ions which implicate conductivity. The highest value was found 

out at Kaoline 3 (26.4 µS/cm). 

The corrosion of steel material in pigment aqueous leach deeply wedded with 

pH and conductivity. The highest value of pH was found out at Kaoline 3 (7.22).  All 

of values vary about neutral range. The highest value of conductivity was measured 

at Kaoline 3 (26.4 µS/cm). The lowest corrosion, dimension and mass loss was 

carried out at Kaoline 3. 
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ELEKTROVODIVÉ PIGMENTY PRO APLIKACE V NÁTĚROVÝCH 
HMOTÁCH 

 

ELECTRO-CONDUCTIVE PIGMENTS FOR COATING APPLICATIONS 
 
G. Pfaffa, M. Kuntza, R. Rügera, M.Řehořováb  
aMerck KGaA, Darmstadt, Německo, bMerck spol. s r.o., Říčany-Jažlovice, Česká 
republika 
 

Summary 
Control of electrostatic charging is a must for fire and explosion protection 
in laboratories, manufacturing areas and transportation vehicles [1]. 
Various additives are in use to implement some conductivity into coatings 
and floorings. So far, such materials have significant limitations like dark 
colour, strong dependence on moisture or non-permanence of the 
electrical function. Minatec® conductive pigments from Merck KGaA offer 
various opportunities to formulate light coloured or transparent, 
permanently antistatic or electrostatic dissipative (ESD) coatings. Those 
pigments cover a wide surface resistance range from 104 to 109 Ω in their 
applications. This encompasses the electrically conductive and antistatic 
ranges. Structure and application parameters for transparent conductive 
pigments will be discussed and basic guidelines for their application will be 
given in the following paper. 
Key words: conductive pigments, conductivity, electrostatic charging, 
antistatic coatings 

 
 
Úvod 

Nekontrolovaný elektrostatický výboj představuje vysoké riziko ve výrobě, 

balení a přepravě citlivých elektronických dílů. Elektrický přeskok je známým a 

vážným nebezpečím v místech, kde se používají hořlavé chemikálie, rozpouštědla, 

plyny nebo kde dochází k tvorbě prachu. 

Běžná polymerní pojiva používaná v nátěrových hmotách jsou izolanty a 

elektrostatické nabíjení povrchově upravených ploch není možné ovlivnit, zvláště za 

sucha. Z těchto důvodů vzrůstají požadavky na provedení nátěrů a plastových vrstev 

s vodivými a antistatickými vlastnostmi. Už po delší dobu se do receptur používají 

různá aditiva zajišťující vodivost nátěrů. Donedávna však měly materiály používané 

pro tyto účely svá významná omezení. 
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Dobře známé a pro vodivé nátěry dlouhodobě používané jsou saze (grafit), 

jejichž černá barva ovšem znamená výrazné omezení pro barevné formulace, a 

nedovoluje jejich použití do světlých nátěrů. Obecně nejsou např. černé nebo tmavé 

podlahové materiály příliš žádoucí jak z estetických, tak z praktických důvodů. To 

platí zejména v čistých prostorech a v nemocnicích. Kovové částice jako práškové 

stříbro, šupinkové stříbro nebo alternativně skleněné sférické částice či slídové 

šupiny s nanesenou stříbrnou vrstvou se používají v elektronickém průmyslu, ovšem 

z cenových důvodů nacházejí v nátěrových hmotách uplatnění jen výjimečně. 

Aditiva na bázi solí jsou bezbarvá, vyžadují ale pro zajištění antistatických 

vlastností určitý stupeň vlhkosti. Proto jejich funkce není permanentní, vodivost je 

nestabilní v závislosti na změnách vzdušné vlhkosti a snižuje se v průběhu času. Aby 

bylo možné při řešení designu a vytváření receptur kombinovat vodivost a světlou 

barvu aditiv, je zapotřebí mít k dispozici vhodné vodivé pigmenty. 

 

Vodivé oxidy kovů 

Výzkum při vývoji transparentních nebo světlých vodivých materiálů se 

soustředil na polovodivé oxidy kovů. Produkty na bázi vodivých oxidů jako dopovaný 

SnO2, In2O3 a ZnO byly vyvinuty primárně pro vakuové napařování vodivých vrstev, 

ale rovněž i pro vodivé prášky [2]. V současnosti je zdaleka nejužívanějším 

transparentním vodivým oxidem směsný oxid indito-cíničitý (indium tin oxide - ITO), 

jeho ceny j ovšem příliš vysoká pro většinou aplikací v oblasti nátěrových hmot. 

Dopovaný oxid zinečnatý, např. dopovaný hliníkem (AZO), je oproti tomu světlé 

barvy, vysoké transparentnosti a nízké ceny, ovšem jeho další vlastnosti jsou 

nedostatečné pro většinu aplikací v nátěrových hmotách. Hlavními a dosud 

nevyřešenými problémy s AZO je jeho nestabilita vůči slabým kyselinám a zásadám 

a pokles vodivosti vlivem atmosférického kyslíku. 

Od r. 1980 byly zkoumány rovněž různé další binární a terciární směsné oxidy 

za účelem možného užití jako vodivé pigmenty. Dosud se jako nejvhodnější ukázal 

jak svými technickými vlastnostmi, tak z cenových důvodů dopovaný oxid cíničitý. 

Čistý oxid cíničitý, který se v přírodě vyskytuje jako minerál kasiterit (cínovec), je 

izolant, ale vodivosti u něj může být dosaženo zabudováním vhodného dopantu do 

jeho krystalické mřížky. Tímto dopováním se oxid cíničitý stává polovodičem, zatímco 
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ostatní chemické a fyzikální vlastnosti zůstávají prakticky beze změny. V současnosti 

je většina světlých nebo transparentních vodivých pigmentů používaných 

v nátěrových hmotách na bázi oxidu cíničitého dopovaného antimonem (ATO) jako 

vodivého materiálu. 

 

Vodivé pigmenty na bázi substrátů s vrstvou ATO 

Světle zbarvené a transparentní vodivé pigmenty s permanentními 

elektrickými vlastnostmi, dostupnou cenou a dobrými vlastnostmi pro aplikace je 

možné získat nanesením ATO na inertní substrát. Princip substrátu s nanesenou 

vrstvou je nejvhodnější pro použití oxidu cíničitého a rovněž i pro potřebné aplikační 

a užitné technické vlastnosti. 

Takovéto pigmenty zaručují stálou vodivost a jsou stabilní vůči kyselinám, 

alkáliím i organickým rozpouštědlům. Výtečných výsledků je dosahováno 

v nátěrových hmotách majících zajistit permanentní antistatické a elektrostaticky 

rozptylové (ESD - electrostatic dissipative) vlastnosti i při nízké vzdušné vlhkosti, 

např. v podlahových materiálech. Pigmenty Minatec® jsou příkladem takovýchto 

světlých vodivých pigmentů. Nabízejí široké možnosti v recepturách jak pro 

antistatické, tak pro elektrostaticky vodivé (ESD) nátěry [3]. Tyto pigmenty pokrývají 

ve svých aplikacích široký rozsah povrchového odporu od 104 to 109 Ω (elektricky 

vodivý a antistatický rozsah). 

 

Struktura pigmentu 

Jehličky, šupiny a sférické částice 

Při bližším zkoumání částic povrstvených ATO záleží účinnost vodivého 

pigmentu v dielektrickém pojivu na různých parametrech jako jsou velikost částic, 

jejich tvar, poměr jejich rozměrů a homogenní rozdělení částic. Pro vytvoření vodivé 

sítě jsou nejčastěji voleny částice jehlicového tvaru následovány tenkými šupinovými 

částicemi. Popisovaná práce zkoumala  možnosti zvýšení účinnosti síťového 

uspořádaní částic použitím šupinových pigmentů v kombinaci se sférickými 

částicemi, rovněž s nanesenou vrstvou ATO, které mají určité praktické výhody oproti 

jehlicím. 
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Základní struktura pigmentů, jimiž se zabývá tato práce, spočívá na principu 

substrátu (obr. 1) sestávajícího z částic šupinového tvaru, na něž je nanesena tenká 

vrstva (cca 40 nm) vodivého oxidu titaničitého dopovaného antimonem. 

 

 

Mechanismus působení a dielektrická matrice pojiva 

Jak může vodivý pigment zajistit vodivost v izolační polymerní matrici? 

Základním principem je vytvoření vodivých drah vedoucích dielektrickým médiem. 

Pro zajištění propojené sítě vzájemně se dotýkajících částic a tím vytvoření vodivých 

drah je nutná určitá minimální koncentrace vodivých částic. Obrázek 2 ukazuje 

snímek z transmisního elektronového mikroskopu, na němž jsou patrné  částice 

vodivého pigmentu v dielektrické epoxidové pryskyřici a vodivé dráhy procházející 

polymerním systémem, vzniklé vzájemným dotykem částic. 

 

 

Obrázek 2: TEM vodivých drah ze šupinkových částic vodivého pigmentu 

v dielektrické epoxidové pryskyřici. 

Obrázek 1: Průřez částicí slídy s nanesenou vrstvou ATO 
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Dokud nedojde k vytvoření vodivé sítě, zůstává měrný odpor vrstvy v rozsahu 

čistého dielektrika, protože vodivé částice pigmentu jsou od sebe vzdáleny a 

nevytvářejí vodivé dráhy. Největší nárůst vodivosti je pozorován v rozsahu takové 

objemové koncentrace pigmentu, kdy už dochází k vytvoření kontinuální sítě. Tato 

úroveň je často nazývána perkolačním prahem. Při nižší koncentraci pigmentu je 

měrný odpor na úrovni pojivové matrice (1012 – 1013 Ω, viz obrázek 3). Po překročení 

prahu vzrůstá vodivost o několik řádových hodnot. V současném výzkumu bylo 

zjištěno, že koncentrace pigmentu potřebná k překročení perkolačního prahu je 

závislá na velikosti částic, jejich tvaru a poměru stran částic pigmentu. Snížení 

objemové koncentrace pigmentu potřebné pro dosažení perkolačního prahu a 

poklesu měrného povrchového odporu dosažitelného pigmenty šupinového tvaru 

byly hlavními cíli výzkumu. Jak je znázorněno na obrázku 3, směs šupinkových a 

sférických elektrovodivých částic je značně výhodná pro vytvoření vodivých drah 

v dielektrické matrici [4]. Takováto směs nabízí i tu výhodu, že je dosaženo nižšího 

měrného povrchového odporu než při použití pigmentu obsahujícího pouze 

šupinkové částice. Obrázek 3 neznázorňuje perkolační křivku pigmentu sestávajícího 

pouze ze sférických částic, protože práh leží nad hodnotou 18% objemové 

koncentrace pigmentu (PVC – pigment volume concentration). 
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Obrázek 3: Měrný povrchový odpor nátěrové hmoty obsahující směs šupinkových a 
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sférických vodivých částic. Pojivový systém je směs butylakrylát/NC, tloušťka vrstvy 

je 60 – 80 µm. 

Tento efekt může být vysvětlen lepším kontaktem mezi šupinovými částicemi 

(střední průměr 25 µm) způsobeným vodivými sférickými částicemi (střední průměr 2 

µm), jak je schématicky znázorněno na obrázcích 4 a 5. Ve srovnání s pigmentem 

obsahujícím pouze šupinkové částice postačuje menší množství pigmentu pro 

vytvoření vodivé sítě, protože šupinky vykazují vyšší stupeň disorientace a propojení 

do sítě. Překvapivě i velmi malý přídavek sférických částic má výrazný efekt na 

objemovou koncentraci částic potřebnou pro dosažení perkolačního prahu. 

 

Obrázek 4: Schéma vlivu sférických částic na zlepšení kontaktu v síti šupinkových 

částic a usnadnění tvorby elektrických drah vedoucích dielektrickou matricí. 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Schéma vodivé sítě se směsí šupinek a sférických částic (vlevo) a 

samotných šupinek (vpravo). 
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Kromě geometrie nebo kombinace různých geometrií pigmentu závisí 

minimální množství pigmentu potřebné pro dosažení perkolačního prahu rovněž na 

složení nátěrového systému. Pojivový systém a plniva jsou proto důležité pro 

vodivost dosažitelnou ve vrstvě nátěru. Nevodivé částice jako organické a 

anorganické pigmenty a plniva můžou přerušit kontakty ve strukturní síti částic 

vodivého pigmentu a tak snížit vodivost nátěrové vrstvy. Čili koncentrace pigmentu 

potřebná pro zajištění vodivosti se musí optimalizovat pro každé specifické složení 

nátěrové hmoty, přičemž se musí vzít v úvahu i nevodivá plniva, pigmenty a aditiva. 

 

Aplikace 

Pigmenty Minatec® jsou primárně vyvinuté pro světlé vodivé nátěry 

propůjčující povrchům permanentní antistatické vlastnosti. Příkladem pro takovéto 

povrchy jsou podlahy v prostředí ohroženém výbuchem nebo obklady stěn a podlahy 

v čistých prostorech. Dalšími místy, kde se musí předcházet nekontrolovaným 

elektrostatickým výbojům, jsou výrobní zařízení pro elektronické součásti, laboratoře 

a nemocnice. 

Tyto pigmenty se snadno dispergují v pojivech míchadly s nízkým výkonem. 

Lze je použít v širokém spektru pryskyřic včetně akrylátů, epoxidů, polyesterů, 

melaminů a urethanů v bezrozpouštědlových, rozpouštědlových i disperzních 

formulacích. 

Světlé zbarvení a neutrální barva jsou nejvýznačnějšími vlastnostmi této 

skupiny pigmentů, umožňující formulace nátěrových hmot neutrálních a světlých 

odstínů. Míšením nových pigmentů s jinými barvivy jako např. TiO2 lze dosáhnout 

nátěrů výjimečně světlých tónů. 

Další výhodou popisovaných pigmentů je jejich transparentnost a neutrální 

barva v tenkých průsvitných vrstvách nátěrů. 
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ORGANICKÉ PIGMENTY VERSAL A PIGMENTOVÉ PREPARACE 
VERSANYL PRO NÁTĚROVÉ HMOTY 

 
ORGANIC PIGMETS VERSAL AND PIGMENT PREPARATION 

VERSANYL SUITABLE FOR COATINGS 
 

Radek Gotzmann, Vladislav Machačka, 
Synthesia,a.s. Pardubice, Česká republika 

 
Summary 

Synthesia, a. s. Pardubice is Czech company with more than 80 years of 
experience in production of wide range of chemical compounds. The 
production of organic pigments represents one of the most important and 
developing segment of Synthesia’s production range. Nowadays 
assortment of organic pigments includes over 60 different grades of 
various chemical structure covering classical pigments as well as high-
performance pigments. The primary aim of this contribution is introduction 
of commercially available class of organic pigments and their individual 
representatives. Of course the main benefits, overall fastness properties 
and application possibility of each pigment will be presented too. The final 
part of presentation is focused on waterborne pigment preparation called 
Versanyl S.     
Key words: organic pigment, pigment preparation, Versal, Versanyl 

 
 
Definice pigmentu je poměrně jednoduchá, neboť základní vlastností je 

skutečnost, že každá částice pigmentu je prakticky nerozpustná v daném aplikačním 

médiu. V oblasti nátěrových hmot představuje pigment jednu ze základních látek, 

která je obsažena ve formulaci konkrétního nátěru zajišťující nejčastěji ochrannou 

a/nebo dekorativní funkci. Do obrovské rodiny pigmentů, které můžeme do dané 

aplikace použít, patří zejména pigmenty anorganické, organické, antikorozní, celá 

řada efektních pigmentů atd. Volba konkrétního pigmentu je vždy kompromisem mezi 

jeho vyhovujícími technickými požadavky (vydatnost, odstín, kryvost, světlostálost, 

ekologická nezávadnost atd.) a cenovou úrovní. Po mnohá desetiletí anorganické 

pigmenty zaujímaly díky své poměrně nízké ceně a velmi dobrým aplikačním 

stálostem dominantní roli, v posledních letech však díky ekologickým omezením 

nebo přímo zákazům na používání anorganických pigmentů s obsahem Pb2+ a Cr6+ 

roste důležitost organických pigmentů.      
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Mezi tradiční výrobce organických pigmentů v Evropě patří Synthesia, a.s. 

Pardubice, která je také jediným výrobcem vysoce jakostních organických pigmentů 

ve střední a východní Evropě. Výrobou organických pigmentů se zabývá již od roku 

1946, kdy byla zahájena produkce hlavních zástupců  klasických monoazových žlutí 

a červení.  

Organické pigmenty se na trh dodávají pod obchodní značkou Versal®. 

Dominantní část produkce představují žluté a červené pigmenty několika různých 

chemických struktur – monoazové pigmenty, pigmentové laky, disazokondenzační 

pigmenty, bisacetoacetarylidové pigmenty a dále pigmenty spadající svými vlastnosti 

již mezi tzv. HP (high-performance) pigmenty - antrachinonové, benzimidazolonové, 

isoindolinové, DPP červeně a další. Celý sortiment doplňují ftalocyaninové modře a 

zeleně.  

Základní a tradiční skupinu celého sortimentu Versal® tvoří klasické 

monoazové žluté pigmenty. Mezi hlavní výhody této skupiny můžeme zařadit 

snadnou dispergovatelnost, poskytování brilantních odstínů, velmi dobrou 

světlostálost v plnotónových nátěrech a vysokou krycí schopnost. Vzhledem k výše 

uvedeným vlastnostem jsou tyto pigmenty vhodné jako náhrada chromových žlutí do 

nenáročných aplikací. Jsou také často kombinovány s ftalocyaninovými pigmenty pro 

dosažení brilantních zelených odstínů. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že díky 

své poměrně malé molekule mají monoazové pigmenty jen střední stálosti vůči 

organickým rozpouštědlům a s tím spojenou i stálost v přelakovatelnosti. Vzhledem 

k vysoké tendenci ke krvácení se také prakticky nepoužívají do vypalovacích laků.   

Hlavním představitelem této třídy je Pigment Yellow 74 a to díky své vysoké 

barvící síle, která obecně převyšuje vydatnost ostatních zástupců této třídy a která 

tak dovoluje dosáhnout ekonomicky výhodných formulací NH. Sortiment fy Synthesia 

nabízí jak vysoce kryvé formy pigmentů pod názvem Versalová žluť 2GXS a 

Versalová žluť 2GXD, tak semitransparentní verzi – Versalová žluť 5GXW, které se 

používají do vodouředitelných a do na vzduchu schnoucích rozpouštědlových 

nátěrových hmot. Versalová žluť 2GXS představuje stabilizovanou verzi pigmentu, 

která je odolnější vůči působení nepolárních rozpouštědel, což má za následek nižší 

riziko rekrystalizace pigmentu např. během skladování nátěrové hmoty. Versalová 
žluť 5GXW představuje univerzální pigment, který lze použít jak v oblasti NH, tak 

v oblasti vodouředitelných tiskových barev.  
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Dalšími představiteli klasických monoazových pigmentů jsou Versalová žluť 
G (Pigment Yellow 1) a odstínově silně zelenavá Versalová žluť 10 G (Pigment 

Yellow 3). Svými aplikačními vlastnostmi přesně splňují obecné charakteristiky pro 

danou třídu popsanou výše.  

Základní skupinou pigmentů v oblasti červení tvoří β-naftolové pigmenty. 

Aplikační vlastnosti jsou velmi podobné klasickým monoazovým žlutím (stálosti 

v rozpouštědlech, přelakovatelnost, termostabilita, nízká hodnota stálosti 

v povětrnosti a na světle v ředěných tónech s titanovou bělobou), ve srovnání s nimi 

však vykazují o něco vyšší světlostálost plnotónových nátěrů. Naopak určitou 

nevýhodou je jejich nižší vydatnost a díky poměrně hrubým pigmentovým částicím 

může docházet ke snížení lesku připraveného nátěru. Do skupiny β-naftolových 

pigmentů patří odstínově silně žlutavá Versalová červeň 2G (Pigment Red 4) a 

Versalový šarlat GRN (Pigment Red 3). Jedná se o typické plnotónové pigmenty 

s použitím do dekorativních alkydových NH, s výbornou krycí schopností a poměrně 

dobrou stálostí na světle a v povětrnosti v plnotónových nátěrech.  

 O něco jakostnější třídu pigmentů, poskytujících zejména červené odstíny, 

představují tzv. Naftoly AS. K určitému zlepšení aplikačních vlastností dochází 

díky přítomnosti sulfoamidické a/nebo karbamidické skupiny v chemické konstituci 

pigmentu. Platí jednoduché pravidlo, čím více uvedených skupin konstituce pigmentu 

obsahuje, tím vyšší stálost pigmentu vůči rozpouštědlům a třeba také vůči působení 

slunečního záření můžeme očekávat. 

Z pigmentů odvozených od Naftolů AS nachází díky svým vlastnostem nejširší 

uplatnění Pigment Red 170. Jeho chemická konstituce jej předurčuje dosažení velmi 

dobré odolnosti vůči rozpouštědlům, pigment je také odolný vůči migraci a vykazuje 

dobrou stálost v přelakovatelnosti. Díky polymorfii pigmentu je možné na trhu najít 

dvě verze této konstituce. Silově vysoce vydatnou a transparentní formu představuje 

Versalová červeň F5RK, která poskytuje výrazně modravý odstín červeně. Druhou 

verzi reprezentují Versalová červeň F2RKD a Versalová červeň F3RKD. Oba 

pigmenty patří mezi vysoce kryvé verze s velmi dobrou světlostálostí. Tyto pigmenty 

lze použít i do náročnějších aplikací, jako jsou nátěrové hmoty pro zemědělské stroje 

a užitková vozidla nebo správkové autolaky. Vzhledem k poměrně dobré 

termostabilitě také nacházejí své uplatnění v oblasti práškových nátěrových hmot. 
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Dalšími představiteli jsou Versalová červeň FGRD (Pigment Red 112), která 

poskytuje brilantní plnotónové odstíny. Vyznačuje se také poměrně dobrou kryvostí a 

stálostí na světle. Hlavní oblastí použití jsou na vzduchu schnoucí nátěrové hmoty. 

Pigment lze také použít pro přípravu jakostnějších průmyslových nátěrových hmot. 

Zajímavým zástupcem je Versalové bordo F2R (Pigment Red 12), který poskytuje 

poměrně specifický odstín výrazně modravé červeně, navíc umocněný  velmi 

vysokou vydatností. Tento pigment je s oblibou kombinován právě s Pigment Red 

112. Posledními zástupci, reprezentující uvedenou třídu pigmentů, jsou  Versalová 
červeň F2R (Pigment Red 2) a odstínově mírně žlutější a transparentnější 

Versalová červeň F2RA. Oba pigmenty vykazují relativně dobrou světlostálost 

v plném tónu. Hlavními oblastmi použití jsou dekorativní alkydové nátěrové hmoty. 

Skupina pigmentů, která si našla určité místo v oblasti nátěrových hmot, 

představují tzv. pigmentové laky, což jsou pigmenty, které sice ve své chemické 

struktuře obsahují solubilizační skupiny (sulfo a/nebo karboxylová skupina), ale 

finálním krokem syntézy je vysrážení pigmentu přídavkem kovů alkalických zemin 

(vápník, stroncium, baryum) nebo přídavkem manganatých solí. Pigmentové laky se 

obvykle vyznačují vysokou termostabilitou, stálostí v migraci a zlakované červeně i 

vysokou barvící schopností. Díky své nízké ceně nacházejí tyto pigmenty široké 

uplatnění tam, kde nejsou kladeny vysoké nároky na světlostálost a stálost 

v povětrnosti. Typickými představiteli jsou Versalová červeň 3RL (Pigment 

Red 48:3) a Versalová červeň F6RO (Pigment Red 57:1). Silně zelenavá Versalová 
žluť 2GL (Pigment Yellow 61:1) a naopak odstínově poměrně červenavá Versalová 
žluť RS (PY 62:1) nacházejí v oblasti NH uplatnění v interiérových práškových 

nátěrových hmotách jako náhrada za diarylidové pigmenty, které jsou termicky 

nestabilní při vytvrzování nátěru.  

Do skupiny jakostnějších pigmentů patří pigmenty, jejichž struktura je 

odvozena od bisacetoacetarylidu. Tato třída pigmentů obsahuje ve své chemické 

struktuře dvě azové skupiny, což má za následek téměř dvojnásobnou vydatnost 

oproti klasickým monoazovým pigmentům. Typickým představitelem je Versalová 
žluť 4GN (Pigment Yellow 155), která poskytuje vydatný, brilantní, mírně zelenavý 

odstín žlutě. Pigment je charakterizován vynikající stálostí v přelakovatelnosti a velmi 

dobrou stálostí na světle a v povětrnosti. Hlavní uplatnění nachází v průmyslových 

lacích pro užitková vozidla, traktory a zemědělské stroje. Pigment se stejnou 
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chemickou konstitucí, ale s jinou distribucí částic, je Versalová žluť 5GD, která se 

oproti výše jmenovanému zástupci vyznačuje zejména vyšší kryvostí a nepatrně 

vyšší světlostálostí. 

Další jednotlivé třídy žlutí a červení již můžeme díky jejich obecným 

vlastnostem zařadit mezi vysoce jakostní (tzv. high-performance) pigmenty. 

Významnou skupinou jsou pigmenty na bázi benzimidazolonu. Strukturně jsou tyto 

pigmenty poměrně podobné klasickým monoazovým pigmentům. Hlavním a 

podstatným rozdílem je přítomnost heterocyklické části, který má za následek 

výrazné zvýšení základních stálostí pigmentu. Zelenavým odstínem žlutě je 

charakteristická Versalová žluť H4G (Pigment Yellow 151), která se také vyznačuje 

dobrými reologickými vlastnostmi, což umožňuje přípravu vysoce pigmentovaných 

nátěrových hmot, aniž by došlo ke ztrátě lesku. Tento pigment se často kombinuje 

s ftalocyaninovou zelení a anorganickými pigmenty. Může být také doporučován jako 

náhrada za chromové žlutě. Díky velmi dobré světlostálosti a stálosti v povětrnosti 

nachází uplatnění zejména při přípravě jakostnějších NH, včetně originálních a 

správkových autolaků. Vzhledem k obecně velmi dobré termostabilitě 

benzimidazolonových pigmentů také nachází rostoucí uplatnění v oblasti práškových 

nátěrových hmot. Pigment však vykazuje nižší odolnost vůči alkáliím, proto je 

vyloučeno jeho použití do disperzních nátěrových hmot a na alkalické podklady. 

Významným zástupcem je také Versalová oranž HLD (Pigment Orange 36), 

poskytující poněkud kalnější odstín oranže. Pigment se vyznačuje vynikající stálostí 

na světle a v povětrnosti a dobrou reologií, patří také mezi pigmenty s velmi dobrou 

kryvostí. Používá se především v lakařském sektoru do originálních a správkových 

autolaků a při přípravě jakostnějších laků pro užitková vozidla a zemědělské stroje. 

Často se používá v kombinaci s chinakridonovými pigmenty pro přípravu RAL 

odstínů řady 3000. 

Další třídou, která poskytuje vysoce jakostní pigmenty, jsou polycyklické 

isoindoliny. Zástupcem je odstínově výrazně červenavá a brilantní Versalová žluť 
5RD (Pigment Yellow 139), která se také vyznačuje velmi dobrými reologickými 

vlastnostmi a kryvostí. Pigment se používá v kombinaci s anorganickými pigmenty, je 

také vhodnou alternativou jako náhrada chromových žlutí. Pigment je stálý vůči 

přelakování, ale není zcela odolný vůči působení alkálií, proto není vhodný pro 

aplikace do systémů, které jsou vytvrzované aminy nebo do emulzních nátěrových 
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hmot. Hlavní použití jsou zejména jakostnější nátěrové hmoty, originální autoemaily i 

správkové autolaky, uplatnění nachází také v práškových nátěrových hmotách.   

 Skupina antrachinonových pigmentů je zastoupena následujícími značkami. 

Výrazně červenavá Versalová žluť AGR (Pigment Yellow 147) se především 

používá v oblasti barvení polyesterových vláken, ale díky své vynikající termostabilitě 

nachází své uplatnění i v práškových nátěrových hmotách. Versalová červeň A2BN 

a Versalová červeň A3BN jsou pigmenty stejné konstituce (Pigment Red 177). 

Jedná se o výrazně modravé červeně s výbornou stálostí na světle a vynikající 

termostabilitou. Oba pigmenty se používají především při výrobě originálních 

a správkových autolaků. Vysoce transparentní forma této konstituce, Versalová 
červeň A2B, se používá pro přípravu metalických laků.  

Poměrně významnou skupinu vysoce jakostních pigmentů tvoří také 

disazokondenzační pigmenty. Hlavním zástupcem pro aplikace v lakařském sektoru 

je Versalová žluť 8GN (Pigment Yellow 128). Tento pigment se vyznačuje výrazně 

zelenavým odstínem žlutě a vysokou transparencí, čehož se s výhodou používá při 

přípravě metalických laků. Další předností je odolnost vůči většině rozpouštědel a 

vynikající světlostálost. Své uplatnění nalézá především při přípravě originálních a 

správkových autolaků, dále pak při výrobě jakostních průmyslových nátěrových hmot, 

tónovacích barev atd. Další představitelé, Versalová červen BR (Pigment Red 144) 

a Versalová červeň BRN (Pigment Red 214), se kromě barvení plastů také uplatňují  

v nátěrových hmotách, především v průmyslových lacích a práškových nátěrových 

hmotách. Aplikační stálosti červení se neliší od stálostí žlutí stejné třídy.   

Synthesia, a.s. také zavedla do svého sortimentu třídu pigmentů, která svými 

vlastnostmi patří k naprosté špičce. Jedná se diketopyrrolo-pyrrolové pigmenty, tzv. 

DPP pigmenty. Hlavními zástupci  jsou Versalová červeň DP2G a Versalová 
červeň DP3G (Pigment Red 254). Oba pigmenty jsou charakteristické svými 

brilantními odstíny a vysokými užitnými vlastnostmi, dále se vyznačují velmi dobrou 

kryvostí a vynikající stálostí na světle a v povětrnosti. Pro dosažení optimální cenové 

úrovně formulace nátěrové hmoty mohou být  někdy kombinovány např. s kryvými 

verzemi Pigment Red 170. DPP pigmenty se používají ve všech hlavních oblastech 

nátěrových hmot, od originálních a správkových autolaků, přes jakostní industriální 

nátěrové hmoty, až po práškové nátěrové hmoty.  
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V sortimentu pigmentů Versal se také nachází zástupce třídy dioxazinových 

pigmentů. Typickým představitelem je Versalová violeť RL (Pigment Violet 23), 

neobyčejně vydatný pigment vhodný pro tónování odstínů nebo finální úpravu 

odstínů formulovaných z ftalocyaninových pigmentů. Známý je také přídavek tohoto 

pigmentu jako „krášlícího“ činidla do bílých nátěrových hmot. Pigment sice 

nedosahuje aplikačních stálostí např. ftalocyaninů, přesto stálosti na světle, 

v povětrnosti, vůči rozpouštědlům atd. jsou velmi dobré.  

Polymorfní ftalocyaninové pigmenty pokrývají modrou a zelenou oblast 

odstínů. Tyto pigmenty se díky své vysoké vydatnosti, příznivé ceně a velmi dobrým 

užitným vlastnostem těší velké oblibě. Versalová modř ASG (Pigment Blue 15:1) 

představuje α-stabilní modifikaci s červenavým odstínem. Díky své vynikající 

světlostálosti nachází široké uplatnění ve všech typech nátěrových hmot. Obdobné 

vlastnosti nabízí i odstínově zelenavá a brilantní Versalová modř LBS (Pigment 

Blue 15:3), což je β-modifikace charakteristická nejvyšší termostabilitou ze všech 

krystalových modifikací modrých ftalocyaninů. Uplatnění nalézá v oblasti 

správkových autolaků a industriálních nátěrových hmot. Versalová zeleň BG (PG 7) 

představuje polychlorovaný ftalocyanin mědi, který existuje pouze v jedné krystalové 

modifikaci. Předností je rovněž vynikající světlostálost a termostabilita, což umožňuje 

široké použití v oblasti nátěrových hmot, včetně autolaků. 

Poslední skupinu tvoří směsné pigmenty. Nejedná se však o pouhé smísení 

jednotlivých složek práškových pigmentů, ale tyto pigmenty představují směsné 

produkty vyrobené v rámci syntézy. Zástupcem je Versalová zeleň GM, která se 

uplatňuje v alkydových nátěrových hmotách jako přímá náhrada chromoxidů. 

 Pro oblast použití v průmyslu nátěrových hmot je možné také využít 

vodouředitelné pigmentové preparace VERSANYL S, které formulačně splňují 

současné přísné ekologické aspekty, které jsou na daný typ produktu kladeny.   

 Versanyly S jsou disperze organických pigmentů, (s výjimkou Versanylu bílého 

B a černého B, kde jsou samozřejmě použity příslušné anorganické pigmenty – 

titanová běloba a saze) obsahující převážně neionogenní typ dispergátoru. Celý 

systém zajišťuje univerzálnější snášenlivost s různými vodouředitelnými pojivovými 

systémy pro dekorativní a emulzní nátěrové hmoty. Obsah pigmentu v těchto 

vodných preparacích se pohybuje v rozmezí od 30 do 67 % (viz. tabulka číslo 2). 
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Výborné aplikační stálosti vykazují především preparace založené na 

ftalocyaninových pigmentech, ale rovněž i Versanyl fialový S-B, který je založený na 

dioxazinovém pigmentu. Novinkou je preparace založená na DPP červeni – Versanyl 

červený S-DP3G. Velkou výhodou jednotlivých značek je jejich vzájemná mísitelnost. 

Pigmentové preparace jsou určeny pro spotřebitele, kteří nejsou vybaveni potřebným 

dispergačním zařízením pro přímou dispergaci práškových pigmentů a tudíž ocení 

skutečnost, že je lze zpracovat pouze jednoduchým vmícháním do barveného 

pojivového systému. Preparace jsou také samozřejmě vhodně ošetřeny proti 

mikrobiálnímu napadení.  

Tabulka 1. Sortiment organických pigmentů VERSAL pro nátěrové hmoty 
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Versalová žluť 10G Yellow 3 Monoazo • • •  

Versalová žluť 4GN Yellow 155 Bisacetoacetarylid • • • • 

Versalová žluť 8GN Yellow 128 Disazokondenzační • • • • 

Versalová žluť H4G Yellow 151 Benzimidazolon • • • • 

Versalová žluť 5GD Yellow 155 Bisacetoacetarylid • • • • 

Versalová žluť 3G Yellow 93 Disazokondenzační • • • • 

Versalová žluť G Yellow 1 Monoazo • • •  

Versalová žluť 5GXW Yellow 74 Monoazo • • •  

Versalová žluť 2GXS Yellow 74 Monoazo • • •  

Versalová žluť 2GXD Yellow 74 Monoazo • • •  

Versalová žluť GR Yellow 95 Disazokondenzační • • • • 

Versalová žluť AGR Yellow 147 Antrachinon • • • • 

Versalová žluť 5RD Yellow 139 Isoindolin  • • • 

Versalová oranž HLD Orange 36 Benzimidazolon • • • • 

Versalová červeň 2G Red 4 β-Naftol • • •  
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Versalový šarlat GRN Red 3 β-Naftol • • •  

Versalová červeň DP3G Red 254 DPP • • • • 

Versalová červeň DP2G Red 254 DPP • • • • 

Versalová červeň FGRD Red 112 Naftol AS • • • ◦ 

Versalová červeň F2RA Red 2 Naftol AS • • •  

Versalová červeň F2R Red 2 Naftol AS • • •  

Versalový šarlat R Red 166 Disazokondenzační • • • • 

Versalová červeň F2RKD Red 170 Naftol AS  • • • 

Versalová červeň F3RKD Red 170 Naftol AS • • • • 

Versalová červeň 3RL Red 48:3 BONA-Sr ◦ • • • 

Versalová červeň F5RK Red 170 Naftol AS • • • • 

Versalová červeň F5R Red 170:1 Naftol AS ◦ • •  

Versalová červeň BRN Red 214 Disazokondenzační • • • • 

Versalová červeň BR Red 144 Disazokondenzační • • • • 

Versalová červeň A2BN Red 177 Antrachinon • • • • 

Versalová červeň A3BN Red 177 Antrachinon • • • • 

Versalová červeň A2B Red 177 Antrachinon • • • • 

Versalová červeň F6RO Red 57:1 BONA-Ca ◦ • • • 

Versalové bordó F2R Red 12 Naftol AS ◦ • • • 

Versalová violeť RL Violet 23 Dioxazin ◦ • • • 

Versalová modř ASG Blue 15:1 Ftalocyanin Cu • • • • 

Versalová zeleň GM Směs  • • •  

Versalová zeleň BG Green 7 Ftalocyanin Cu • • • • 
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Tabulka 2. Sortiment vodouředitelných pigmentových preparací Versanyl S 

 
Značka 

 
C.I. Nr. 

 
Pigmentace  

[%] 

 
Světlostálost 

plný tón 

 
Světlostálost 

1/3 
standardní 

sytost 

Versanyl bílý B White 6 67 7 - 

Versanyl žlutý S-10G Yellow 3 40 6-7 6-7 

Versanyl žlutý S-G Yellow 1 43 6-7 6-7 

Versanyl žlutý S-2GXD Yellow 74 46 7-8 6-7 

Versanyl oranžový S-4R Orange 5 46 7 6-7 

Versanyl červený S-F2R Red 2 42 6-7 4-5 

Versanyl červený S-FGRD Red 112 50 7 6 

Versanyl červený S-F5RK Red 170 35 7 5-6 

Versanyl červený S-B Red 266 29 4-5 3-4 

Versanyl červený S-3B Red 122 30 7 5-6 M 

Versanyl fialový S-B Violet 23 31 7 6-7 

Versanyl modrý S-AS Blue 15:1 42 7 7 

Versanyl modrý S-2B Blue 15:1 46 7 7 

Versanyl zelený S-BG Green 7 49 7 7 

Versanyl zelený S-GM Směs 43 6 5 

Versanyl hnědý S-2G Směs 40 5 4 

Versanyl hnědý S-R Směs 40 5-6 4-5 

Versanyl hnědý S-BD Směs 42 6-7 5 

Versanyl černý B Black 7 39 7-8 6-7 
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Summary 
This paper deals with synthesis of mixed oxide pigment strontium titanate 
(tausonite) -SrO.TiO2 and barium titanate - BaO.TiO2 and the study of their 
anticorrosion efficiency in epoxyester resin. Anatase modification of 
titanium dioxide - TiO2 was chosen as a pigments for comparison. 
Prepared mixed oxide pigments were characterized by X-ray diffraction 
analysis. Physical properties were measured for all pigments. Model 
organic coatings were prepared from all pigments. Anticorrosion efficiency 
of pigments was determined by the help humidity test, cyclic corrosion test 
in a combined chamber with salt mist and cyclic corrosion test in a 
condenser chamber in the SO2 atmosphere.     
Key words:   barium titanate, tausonite, corrosion, coatings 

 
 
Introduction 

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

are widely used.The protective properties of the organic films can be increased by 

the use of a suitable pigment; this improvement of the film anticorrosive performance 

is dependent on the kind, the fineness, the dosage of the pigments and their 

compatibility with the paint binder. Some pigments, like pigments based lead and 

pigments containing hexavalent chromium, have a detrimental influence on the 

environment and are considered as hazardous to health. Their use will be prohibited, 

even if they increase the protective film performance. Therefore, it is necessary to 

study new anticorrosive pigments [1]. 

 The mixed oxide pigments have been used as special non-toxic pigments, in 

organics coatings. Mixed oxides of perovskite structure (e.g. BaO.TiO2, SrO.TiO2) 

have been extensively studied for their technical importance and fundamental 
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interest in physics. According to their diverse properties, these materials has many 

industrial applications [2]. Main crystallographic and chemical demand for ideal 

perovskite structure is valence cation A (earth element) and B (transition element) [3] 

overall 6+. Ideal perovskite structure is cubic. Further possible structures are 

orthorhombic and tetragonal [4, 5]. The cubic-to-tetragonal transition that takes place 

on cooling from elevated temperatures may be associated with the formation of a 

ferroelectric phase and a polarized domain structure [6]. BaTiO3 with a perovskite 

structure is a strong dielectric material, which has far reaching applications in the 

electronics industry for transducers, actuators, and high-k dielectrics, and is mostly 

used to make multilayer ceramic capacitor (MLCC)materials as well [7]. 

 Pigments on the base of mixed oxides metals applied in coatings can improve 

protective properties of coating. Mechanical properties of organic coating like 

elasticity, ductility and impact strength with no change. These characterictics were 

found at organic coating containing pigments with spinel structure (ferritic pigments 

CaO.Fe2O3 or ZnO.Fe2O3) and pigments of rutile modification like Mg2TiO4 [8]. There 

were published some works which show very good properties of organic coating 

containing CaTiO3[9]. 

 

Figure 1. Crystallic structures of barium titanate 

Experimental 

Preparation and characterization of pigment 

SrTiO3 is usually synthesized by a solid-state reaction of strontium carbonate 

and titanium dioxide [10]. BaCO3 (Lachema Brno) respectively SrCO3 (Aldrich 

GmbH) and anatase modification of TiO2 (Precheza Přerov) were chosen as starting 

raw materials for the synthesis. Thermal decomposition of BaCO3 (SrCO3) was the 

first step of reaction - equation 1. Further reaction proceeded in solid phase following 
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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.  

23 COBaOBaCO +→           (1) 

22 .TiOBaOTiOBaO →+          (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 pigments (after CSN EN ISO 787- 9) and determination of water-borne 

substances content at ambient conditions (after CSN EN ISO 787- 3) were measured 

for characterization of pigments in powdery state. The dry powder pigments were 

characterized by X-ray diffraction analysis. The surface and shape of pigment 

particles were studied by means of SEM (JEOL-JSM 5600 LV scanning electron 

microscope, Jeol, Japan). 

Preparation of coatings 

A model paint based on epoxyester resin (Spolchemie Ústí nad Labem, dry 

mass = 52%) containing synthesized BaTiO3 was prepared. The paint with TiO2 

(Precheza Přerov a.s.) was prepared as comparison paint. The pigment volume 

concentration (PVC ) in coating was selected on 10 %. The ratio PVC/CPVC = 0.3, 

where CPVC is critical pigment volume concentration, was adjusted by the help of 

filler [11] Plastorit micro (Luzenac Naintsch Mineralwerke GmbH).  

Model paints were built - up on steel panels with dimensions of 152x102x0.8 

mm and 152x76x0.8 mm. The coatings were put on by box applicator blade with slot 

200 μm. Cuts about size 8 cm were respectively made on the panels for corrosion 

test in distance 1 cm from margins. 

Anticorrosive tests 

The coatings were exposed to different corrosive environment (atmosphere 

containing SO2 and condensing water vapors, combined chamber with salt mist and 

in chambers with devaporation of water) for 1650 hours. The evaluation of corrosion 

processes after exposure followed methods derived from standards A1 ASTM D714-
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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).  

Value of overall efficiency (A) is in interval 0- 100. Overall assessment was 

extracted from Heubach [12].  Equation 3 for overall anticorrosive efficiency A for all 

anticorrosion  tests is:  

3
AAA

A 321 ++
=       (3) 

 

Results and discussion 

Properties of pigment 

Prepared pigments were identified by X-ray difraction analysis (fig.2,3), 

specific mass and oil consumtion of pigments were measured at all pigments. CPVC 

was calculated form measured values. Results are presented in Table 1.  

Table 1 

pigment oil consumtion (g/100g of 
pigment) 

specific mass 
(g.cm-3) 

CPVC 
(%) 

BaTiO3 23.75 5.38 42.12 
SrTiO3 23.73 4.87 44.59 
TiO2 26.41 4.64 43.14 

 

The surface of pigment particles, which was studied by electron microscope is 

presented (fig. 4,5). 

The pH factor of aqueous leach of BaO.TiO2 and SrO.TiO2 are close to 8.7 

respectively 8.6 and for TiO ~ 7.2. The value of specific conductivity was for 

BaO.TiO2 ~ 157 μS/cm, SrO.TiO2 ~  180μS/cm  and  384 μS/cm and for TiO2 . The 

content of water - soluble matter for BaO.TiO2 and SrO.TiO2 are 0.44% and 0.66%. 

The content of water - soluble matter for TiO2 is 7.28% From the measured values 
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mentioned above we can conclude on higher disposition of coatings with TiO2 on 

formation of osmotic blisters in damp atmosphere. 

 
Figure 2. X-ray difraction analysis of synthesized pigment SrO.TiO2  
 

 
Figure 3. X-ray difraction analysis of synthesized pigment BaO.TiO2  
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Figure 5. SEM SrO.TiO2   

                      

Figure 4.SEM BaO.TiO2   

 
Anticorrosion properties  

In the humidity test was achived better overall anticorrosive protection for 

coating containing mixed oxide pigments: BaO.TiO2 (~91.6), SrO.TiO2 (~83.3) than 

coating with TiO2 (~48.3). In cyclic corrosion test in a combined chamber with salt 

mist was the highest overall anticorrosive efficiency ascertained at film with BaO.TiO2 

(~96.7). Similar result was achieved at coating SrO.TiO2  content (~95). The worst, 

but still very good, anticorrosive efficiency was measured at coating containing TiO2 

(~80).  In cyclic corrosion test in a condenser chamber in the SO2 atmosphere all 

coatings embodied similarly anticorrosive efficiency: BaO.TiO2 (~83.3), SrO.TiO2 

(~80) and TiO2 (~76.7). Results of anticorrosive efficiency are presented in fig.4.   

There were ascertained very good corrosion resistance in the cut and in basis 

at all coatings containing mixed oxide pigments. The best anticorrosion eficiency was 

measured at coating with content barium titanante. Results shows good corrosion-
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inhibition properties of this SrO.TiO2 as well. At organic coatings containing mixed 

oxide pigments were lower disposition for production of blisters then at coatings 

containing TiO2. The reason was lower content of water - soluble matters of these 

pigments. Pigment containg the lowest content of water - soluble matters had the 

best corrosion resistance. 

Conclusion 

Mixed oxide pigments barium titanate (BaO.TiO2) and tausonite (SrO.TiO2) 

were 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. Model coatings 

on the epoxyester resin base were prepared. Anticorrosive efficiency of these 

coatings was studied as well. Very good anti-corrosive properties of coating 

containing BaO.TiO2 were found. From the results obtained, we can conclude that 

the mixed oxide pigments are potentially usable in ecological anticorrosive coatings. 
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LEHKÁ FUNKČNÍ PLNIVA PRO IZOLAČNÍ HMOTY 
 

LIGHT WEIGHT FUNCIONAL FILLERS FOR INSULATING COMPOUNDS 
 
Václav Zedník 
Václav Zedník – MINKO 
 

Shrnutí 
V izolačních hmotách jsou kromě jiných řešení, jimiž je možno dosáhnout 
izolačních vlastností, používány lehké kuličky. Částice plniva jsou duté 
nebo porézní s uzavřeným povrchem. Účelem nasazení těchto plniv je 
dosažení tepelně izolačních vlastností hmot, jejich vylehčení, zlepšení 
zpracovatelnosti a reologických vlastností, zlepšení rozlivu, zamezení 
stékání, zlepšení brousitelnosti, zlepšení zvukově izolačních vlastností, 
dosažení lepší objemové stability při teplotních změnách, omezení 
přenosu vibrací, zvýšení rázové pevnosti, dosažení větší odolnosti proti 
teplotním šokům, vyšší naplnění systému oproti jiným plnivům. Vzhledem 
k poměrně nízké objemové ceně neznamená použití těchto plniv 
významný nárůst výrobních nákladů, při použití dražších pojiv je dokonce 
možno dosáhnout snížení nákladů. 

Summary 
Light weight spheres is one of the solutions in production of insulating 
plasters, finishes, paints, prefabricates and many other products in the 
construction industry. Light weight spheres are hollow particles or porous 
balls with closed surface. These spheres improve insulating properties of 
final products, their rheology, workability, improve flowability, reduce sag, 
improve sanding, acoustic insulation, dimension stability, reduce 
vibrations, improve impact strength, improve resistance against thermal 
shock, allow to reach higher filling rate. Light weight spheres is economical 
alternative due to relatively low volume cost and in case the high cost 
resin is used in formulation light weight spheres could even reduce 
production cost. 

 
 

S rostoucími cenami energií stoupá poptávka po stavebních hmotách a 

nátěrech s izolačními vlastnostmi. Vyšší cena těchto materiálů ve srovnání s běžnými 

stavebními materiály je kompenzována právě úsporami ve spotřebě energie. Dá se 

předpokládat, že poptávka po těchto materiálech bude dále stoupat nejen s cenami 

energií, ale také v reakci na dotační programy (například program „Zelená 

úsporám“). 
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V izolačních hmotách a nátěrech se používají vedle běžných plniv, především 

karbonátů nebo kaolínů, také funkční plniva. Ta je možno v zásadě rozdělit do dvou 

skupin: anizometrická plniva, jež mají zejména funkci armovací, a izometrická lehká 

plniva, která mají především funkci izolační. 

 

Anizometrická funkční plniva 

Vzhledem k tématu příspěvku věnujeme těmto plnivům jen okrajovou 

pozornost. Tato plniva totiž (až na výjimky) nijak nepřispívají k izolačním vlastnostem 

hmot a nátěrů. 

Jak již bylo uvedeno mají tato plniva zejména armovací funkci. Jejich částice 

mají tvar destiček nebo jehlic, případně vláken. Jako příklad je možno uvést slídu, 

wollastonit, skleněná vlákna, plastová vlákna. Jejich použitím je eliminován vznik 

kontrakčních trhlin a dalších defektů v hmotách a nátěrech. Důvodem použití těchto 

plniv může být také zlepšení mechanické odolnosti a otěruvzdornosti a u venkovních 

hmot a nátěrů také zlepšení odolnosti proti povětrnostním vlivům. Některá tato plniva 

se používají rovněž ke kontrole lesku / matu nátěrů. Dávkování se pohybuje do 10% 

váhových, typicky 3-7%. 

 

Izometrická lehká plniva 

Tato plniva jsou nositeli izolačních vlastností hmot a nátěrů. Jedná se o plniva 

s kulatým tvarem částic a s nízkou efektivní hustotou. 

• Efektivní hustota je hustota samotných částic bez pórů mezi nimi. 

• Nízká efektivní hustota těchto plniv je způsobena buď tím, že se jedná o duté 

kuličky nebo o porézní kuličky s uzavřeným povrchem. 

• Velikost částic těchto plniv se pohybuje od jednotek mikrometrů po milimetry. 

• Jejich tepelná vodivost je 0,09 W/(mK) nebo nižší. 

• Vyrábějí se na bázi vodního sklad, skla a keramiky. 

• Duté kuličky neplní ve hmotě pouze funkci „izolantu“, ale mají i další funkce a 

dávají hmotám na jejich bázi další žádoucí vlastnosti. 
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Díky kulovitému tvaru částic mají tato plniva pozitivní vliv na reologii hmot, ve kterých 

jsou použity, zlepšují jejich rozliv a usnadňují aplikaci. Díky nízké hustotě vylehčují 

hmotu a omezují její stékání na svislém povrchu. V důsledku nízké efektivní hustoty 

mají hmoty s vyšším podílem těchto plniv tepelně izolační a zvukově izolační 

vlastnosti. Duté kuličky ve hmotě zlepšují rázovou pevnost a snižují přenos vibrací. 

Zlepšují objemovou stabilitu při změnách teploty a jsou odolné proti teplotním šokům. 

Snižují smrštění při vytvrzování systémů. Kulovitý tvar částic s minimálním povrchem 

navíc umožňuje dosáhnout vyššího stupně plnění než s jinými plnivy. To má pozitivní 

vliv na snižování množství pojiva a tím i VOC. V případě, že jsou v receptuře použity 

dražší typy pojiv, je možné s použitím těchto plniv snížit výrobní náklady. 

Vlastnosti různých typů dutých kuliček jsou uvedeny v tabulce 1. 

 
Kuličky na bázi vodního skla 

Jsou to duté kuličky, poměr tloušťky stěny k průměru částice je cca 1:10. 

Velikost částic se pohybuje od cca 50µm po 200µ, horní hranice typicky kolem 

150µm. 

Výhodou (ale ne vždy) těchto plniv je jejich velmi nízká efektivní hustota, 

v některých případech nižší než 200kg/m3. Další výhodou je bílá barva. V některých 

aplikacích je výhodná jejich snadná brousitelnost. 

Nevýhodou je velmi nízká pevnost v tlaku a střihu, což komplikuje nejen jejich 

zapracování do hmoty, ale i následné rozmíchání hmoty před aplikací. Nevýhodou je 

rovněž omezená stabilita ve vodním prostředí a také poměrně vysoká cena.  

Typickou aplikací těchto kuliček jsou kromě kompozitů a umělých vápenců 

také těsnění, samonivelační hmoty a tmely a stěrky. 
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Tabulka 1: Porovnání vlastností lehkých 
plniv      

        

    Q-Cel 7019 Sphericel 60P18 B-sphere Omegabubbles 
CS 

Omegashpere 
WSG Kerabims 1-2mm 

Efektivní hustota kg/m3 190+20 600+50 350-410 650-750 700 800 
Sypná hmotnost kg/m3 100 250-350 210-250 300-400 350-450 340-460 
Barva   bílá bílá bílá bílá šedobílá šedá 
Velikost částic µm do 120 2-32 23-115 250-500 do 500 1000-2000 
Tepelná vodivost W/(mK) 0,09     0,05 <<0,09 0,09 
Pevnost v tlaku Mpa 3,4 40 15 10-12 25 12 
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Kuličky na bázi skla 

Tato plniva je možno rozdělit do tří kategorií. 

• První z nich jsou mikrokuličky na bázi skla svými vlastnostmi (efektivní 

hustota, pevnost, velikost částic) obdobné mikrokuličkám na bázi vodního 

skla. 

• Druhou skupinou jsou mikrokuličky, jejichž částice jsou velmi malé (d90 

v nižších desítkách µm). Pokud vezmeme v úvahu již dříve zmíněný fakt, že 

poměr stěny dutých kuliček k jejich průměru je cca 1:10, je zřejmé, že se 

zmenšující se velikostí částic se zmenšuje poměr mezi volným prostorem 

uprostřed částice a hmotou stěny. Z tohoto důvodů mají extrémně malé duté 

mikrokuličky poměrně vysokou efektivní hustotu. 

Dva výše uvedené typy mikrokuliček mají v izolačních hmotách marginální 

význam a používají se ve speciálních aplikacích. Nicméně s rostoucími cenami 

energií a stále tvrdšími požadavky na snižování VOC nachází již typ druhý typ 

(menších) kuliček uplatnění v nátěrech. Možnou aplikací jsou například kvalitní a 

dražší střešní nátěrové hmoty. 

• Třetí skupina skleněných kuliček je od předchozích naprosto odlišná. Původně 

byly tyto porézní kuličky s uzavřeným povrchem vyvinuty jako alternativa ke 

keramickým dutým kuličkám s nižší, nicméně stále dobrou žárovzdorností. 

Vyrábí se v zrnitostech od nižších stovek µm do 4mm. 

Jejich výhodou je bílá barva, kontrolovaná velikost částic, dobrá chemická odolnost a 

poměrně nízká cena. 

Efektivní hustota od 400 do 750 kg/m3 (podle velikosti částic) je optimální pro 

zapracovávání do různých systémů, kuličky totiž neplavou tolik, jako duté kuličky na 

bázi vodního skla s efektivní hustotou kolem 200kg/m3. 

Typickou aplikací jsou fasádní systémy, venkovní i vnitřní nátěry, vyrovnávací stěrky 

a tmely. 
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Keramické mikrokuličky 

Tyto duté kuličky jsou tvořeny hlavně směsí mulitu a křemičitého skla. 

• Velikost částic je do 500µm, ale dodávají s v různých zrnitostech. Efektivní 

hustota je kolem 700kg/m3. 

• Výhodou keramických dutých kuliček je vysoká pevnost v tlaku a střihu, 

vysoká odolnost proti chemikáliím, vysoká žárovzdornost a nízká cena. 

• Nevýhodou je šedá barva a špatná brousitelnost. 

• Tyto kuličky se používají zejména v lepidlech, tmelech a stěrkách, 

žárovzdorných hmotách, ve fasádních systémech a nátěrech, v litých 

podlahách a podlahovinách. Stále častěji nacházejí uplatnění také 

v lehčených prefabrikátech. 

Porézní keramické kuličky s uzavřeným povrchem 

Jedná se sklokeramické částice, které mají charakter pěny, jejich povrch je 

uzavřený. 

• Vyrábějí se ve velikostech od 0,5 do 4mm. Jejich efektivní hustota se 

pohybuje v rozmezí od 650 do 950 kg/m3. 

• Výhodou je optimální efektivní hustota, mechanická a chemická odolnost, 

nízká cena. 

• Nevýhodou je šedá barva. 

Tyto kuličky se používají zejména v lehčených betonových prefabrikátech a 

lehčených omítkovinách. Postupně jsou však nahrazovány skleněnými a 

keramickými kuličkami. 

 

Vliv použití lehkých kuliček na výrobní náklady 

Ceny lehkých kuliček jsou samozřejmě vyšší než ceny běžně používaných 

plniv jako je např. vápenec. Na druhou stranu je ovšem nutno mít na paměti, že se 

jedná o funkční plnivo a proto je správné porovnávat jejich ceny s cenami jiných 

funkčních plniv, jako je mastek, wollastonit nebo slída. 
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Kilogramová cena keramických kuliček je o 50-200% vyšší než cena jiných 

běžných funkčních plniv, kilogramová cena skleněných mikrokuliček je řádově vyšší. 

Pokud však porovnáme ceny plniv přepočítané na objem, dostaneme 

pozoruhodné výsledky (tabulka 2). 

 

Tabulka 2: Porovnání kilogramových a objemových cen plniv 

Plnivo Kč/kg kg/m3 Kč/l 
Q-Cel 165,00 Kč 190 31,35 Kč 
Omegabubbles 27,00 Kč 700 18,90 Kč 
Omegaspheres 27,00 Kč 700 18,90 Kč 
Mastek 10,00 Kč 2700 27,00 Kč 
Wollastonit 25,00 Kč 2900 72,50 Kč 
Slída 18,00 Kč 2700 48,60 Kč 
Baryt 10,00 Kč 4400 44,00 Kč 
Vápenec 3,00 Kč 2700 8,10 Kč 

 
 

Při přepočtu na objem jsou keramické mikrokuličky nejlevnějším funkčním 

plnivem a levnější než skleněné mikrokuličky je pouze mastek. Objemová cena 

keramických kuliček je přitom zhruba na polovině mezi objemovou cenou vápence a 

mastku. 

Kulový tvar částic s minimálním povrchem navíc umožňuje vyšší naplnění 

systému než při použití jiných plniv. Například při nahrazení mastku skleněnými 

mikrokuličkami je možno dosáhnout trojnásobně vyššího PVC při zachování stejné 

viskozity, v případě nahrazení vápence dvojnásobného PVC (graf 1). V případě 

použití dražších pojiv je proto možné paradoxně dosáhnout snížení výrobních 

nákladů použitím dražších plniv, která však umožní snížit obsah pojiva v receptuře. 
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Zkušenosti ukazují, že náhrada mastku keramickými mikrokuličkami se vyplatí 

i v případě těch nejlevnějších pojiv. Pokud by měl být mastek nahrazen skleněnými 

mikrokuličkami, začíná se tato alternativa ekonomicky vyplácet při ceně pojiva 35,-

Kč/kg a více. V případě náhrady vápence keramickými mikrokuličkami je možno o 

této záměně z čistě nákladového hlediska uvažovat při cenách pojiv 50,- Kč/kg a 

více. Uvažovat o úspoře výrobních nákladů náhradou vápence skleněnými kuličkami 

je možno při cenách pojiv na 65,-Kč/kg 

Možnosti úspory nákladů závisí samozřejmě na konkrétní receptuře. Z tohoto 

důvodu má tabulka číslo 3 pouze demonstrativní charakter, nicméně velice 

přehledně ukazuje, jak je možno při dané viskozitě měnit stupeň naplnění hmoty 

s použitím různých plniv a jaký je dopad na cenu směsi. 

Důvody nasazení lehkých kuliček však zůstává především dosažení 

žádoucích vlastností hmot, zejména tepelně izolačních vlastností, zvukově izolačních 

vlastností, snížení hustoty, zlepšení zpracovatelnosti a reologických vlastností, ve 

zvláštních případech zlepšení objemové stability, pohlcování vibrací, odolnosti proti 

teplotním a mechanickým šokům. Jen minimální růst nákladů na recepturu, případně 
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dokonce její zlevnění bývá pouze vítaným vedlejším efektem použití těchto 

speciálních plniv. 

 
Tabulka 3 Stupeň naplnění systému a náklady na suroviny pro různé typy plniv 
 
2000 mPas      
  % obj. Hustota(g/cm3) kg Cena Kč/kg Náklady 
Pojivo 86,50% 1,16 1,0034 65,00 Kč 65,22 Kč
Mastek 13,50% 2,7 0,3645 10,00 Kč 3,65 Kč
Náklady celkem         68,87 Kč
Hustota (g/cm3)   1,3679       

      
Pojivo 76,50% 1,16 0,8874 65,00 Kč 57,68 Kč
Vápenec 23,50% 2,7 0,6345 3,00 Kč 1,90 Kč
Náklady celkem         59,58 Kč
Hustota (g/cm3)   1,5219       
      
Pojivo 62,00% 1,16 0,7192 65,00 Kč 46,75 Kč
Skleněné kuličky 38,00% 0,2 0,076 165,00 Kč 12,54 Kč
Náklady celkem         59,29 Kč
Hustota (g/cm3)   0,7952       

      
Pojivo 66,85% 1,16 0,77546 65,00 Kč 50,40 Kč
Keramické kuličky 33,15% 0,7 0,23205 27,00 Kč 6,27 Kč
Náklady celkem         56,67 Kč
Hustota (g/cm3)   1,00751       
      
      
5000mPas      
  % obj. Hustota(g/cm3) kg Cena Kč/kg Náklady 
Pojivo 78,50% 1,16 0,9106 65,00 Kč 59,19 Kč
Mastek 21,50% 2,7 0,5805 3,00 Kč 1,74 Kč
Náklady celkem         60,93 Kč
Hustota (g/cm3)   1,4911       

      
Pojivo 64,00% 1,16 0,7424 65,00 Kč 48,26 Kč
Vápenec 36,00% 2,7 0,972 4,00 Kč 3,89 Kč
Náklady celkem         52,14 Kč
Hustota (g/cm3)   1,7144       

      
Pojivo 53,50% 1,16 0,6206 65,00 Kč 40,34 Kč
Skleněné kuličky 46,50% 0,2 0,093 165,00 Kč 15,35 Kč
Náklady celkem         55,68 Kč
Hustota (g/cm3)   0,7136       
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Pojivo 57,00% 1,16 0,6612 65,00 Kč 42,98 Kč
Keramické kuličky 43,00% 0,7 0,301 27,00 Kč 8,13 Kč
Náklady celkem         51,11 Kč
Hustota (g/cm3)   0,9622       
      
      
8000 mPas      
  % obj. Hustota(g/cm3) kg Cena Kč/kg Náklady 
Pojivo 75,00% 1,16 0,87 65,00 Kč 56,55 Kč
Mastek 25,00% 2,7 0,675 3,00 Kč 2,03 Kč
Náklady celkem         58,58 Kč
Hustota (g/cm3)   1,545       

      
Pojivo 62,00% 1,16 0,7192 65,00 Kč 46,75 Kč
Vápenec 38,00% 2,7 1,026 4,00 Kč 4,10 Kč
Náklady celkem         50,85 Kč
Hustota (g/cm3)   1,7452       

      
Pojivo 51,00% 1,16 0,5916 65,00 Kč 38,45 Kč
Skleněné kuličky 49,00% 0,2 0,098 165,00 Kč 16,17 Kč
Náklady celkem         54,62 Kč
Hustota (g/cm3)   0,6896       

      
Pojivo 54,65% 1,16 0,63394 65,00 Kč 41,21 Kč
Keramické kuličky 45,35% 0,7 0,31745 27,00 Kč 8,57 Kč
Náklady celkem         49,78 Kč
Hustota (g/cm3)   0,95139       
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UTILIZATION OF ZnXMgYAl2O4 CORE-SHELL SPINELS IN ORGANIC 
COATINGS  

 

VYUŽITÍ ZNXMgYAl2O4 SPINELŮ V ORGANICKÝCH POVLACÍCH 
 

David Veselý, Andrea  Kalendová, Roman Otáhal, Pavlína Slivková 
Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Compounds, Department 
of Paints and Organic Coatings, Faculty of Chemical Technology, University of 
Pardubice, Czech Republic 
 

Summary 
Anticorrosion pigments were synthesized by reaction of metal aluminum lamellar 
particles with ZnO and/or MgO at 800 – 1,150 ºC producing a thin spinel layer that is 
chemically bonded to the metal core of the pigment particles. The synthesized 
anticorrosion pigments were used to prepare epoxy coatings that were tested upon 
application for their anticorrosion properties and resistance against a chemical 
environment. All of the synthesized pigments exhibit good anticorrosion efficiency in 
epoxy coatings.  
Keywords: pigment, coating, spinel, lamellar particle 

 
 
Introduction 

Significant protective factor is the adhesion [1-4] of the created protective 

coatings. Adhesion to the base as well as the mutual adhesion of the individual 

layers is closely connected with phenomena such as creation of osmotic blisters, 

peeling off and cracking of the paints. The improvement of the mechanical properties 

of the paints by means of appropriate non-isometric pigments increases the 

resistance of the coatings in the event of temperature changes and mechanical 

stress [5, 6].  

Experimental 

The synthesized pigments represent compounds based on mixed oxides in the 

form of a functional layer on a medium of metal nature and non-isometric shape. In 

this case, the medium and the starting material entering a reaction are the lamellar 

particles of aluminum powder. The protective and active layer on a pigment particle 

(i.e. medium) is provided by spinel MgAl2O4 and a number of other derived oxides 

created by the isomorphic substitution of Mg2+ cations with Zn2+ cations in the original 
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lattice of spinel MgAl2O4. A large number of spinel pigments of the ZnxMgyAl2O4/Al 

type, where x+y=1, has also been formulated. The final product then consists of a 

core richer in the aluminum content and of a respective spinel layer.  

Determining the morphology of pigment particles  

The surface and shape of pigment particles was studied by means of the 

JEOL-JSM 5600 LV electron microscope.  

Formulation of  the model paints with synthesized spinel pigments 
In order to identify their anticorrosive efficiency and mechanical properties, the 

synthesized pigments were applied into a solution of epoxy, medium-molecular 

weight resin of solvent and water-borne type. The volume concentration of the tested 

pigment (PVC) in a paint was identical for all the pigments (10 vol.%). Using the 

anticorrosion-neutral filler of barium sulfate (the mineral barite), the volume 

concentration of the pigment in paints was optimized to the constant value of the 

PVC/CPVC ratio = 0.3 (CPVC – critical pigment volume concentration).  

Formulation of paints based on epoxy resin of solvent type  

Epoxy resin of solvent type was used as a binder. To improve dispersion, the 

EFKA 5044 dispersion agent in an amount of 0.5 wt.% was used. 

Immersion test of the chemical resistance of the paints  

This is a cyclic test where one cycle runs for 24 hours. The samples were 

immersed into the solution sodium chloride acidified with acetic acid and added with 

hydrogen peroxide. The time of exposure was 16 hours at a temperature of 

37±0.5°C. Upon removal from the solution, the samples were rinsed with distilled 

water and let stand in the air at a laboratory temperature of (23 ± 2°C) for a period of 

8 hours. The samples underwent a total of 4 testing cycles. To prove their efficiency, 

the pigments must be able to enhance the chemical resistance of the binder, 

especially against substances with oxidation effects, peroxide radicals, chloride ions, 

and acidic ions causing the decay of polymer bonds. 

Corrosion test evaluation methods  

The evaluation of coatings after exposure to the corrosion tests followed methods 

based on the D 714-87, ASTM D 610, and ASTM D 1654-92 standards. 
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Results and discussion 

The overall anticorrosion efficiency values of solvent epoxy resin-based 

coatings and of water-borne epoxy resin-based coatings are very similar. There is no 

known situation in which the anticorrosion properties of a water-borne binder would 

be markedly behind a solvent-based binder. In either binder, the lowest efficiency 

was displayed by a comparison pigment - kaolin. It can be concluded that the spinel 

pigments in model paints ensure excellent protection against corrosion in an 

artificially made cut. The active layer on the particles combined with their lamellar 

shape enhances protective efficiency in an environment with high humidity. In either 

binder type, the efficiency of pigment ZnAl2O4/Al in a condensed humidity 

environment is greater than that of pigment MgAl2O4/Al. The substitution of a part of 

MgO with ZnO in the elementary lattice improves the efficiency of mixed pigments 

Zn2+-Mg2+ in both types of binders. The optimum ZnO: MgO ratio changes depending 

on the type of corrosion environment or on the type of binder. Maximum anticorrosion 

efficiency in a paint of type A is provided by the ZnO : MgO ratio of 0.6 : 0.4. The 

spinels ensuring the best results are Zn0.6Mg0.4Al2O4/Al in a solvent epoxy-based 

binder and all the spinels containing Zn2+ in a water-born-based binder.  Table 1 

features the results of determining the anticorrosion efficiency of the pigments in a 

condensed humidity environment.  

Compared to their efficiency in other types of corrosion environments, the 

overall anticorrosion efficiency of the synthesized pigments in the acidic environment 

of SO2 is reduced. However, compared the efficiency of metal aluminum, the 

efficiency of the synthesized pigments is substantially greater. The organic coatings 

based on solvent epoxy resin with the content of comparison pigments displayed a 

decrease in efficiency, with the poorest result being achieved with a coating 

pigmented with standard comparison kaolin. Laboratory-synthesized pigments 

exhibited greater quite even results of anticorrosion efficiency. The best properties 

were detected in pigments Zn0.4Mg0.6Al2O4/Al and Zn0.6Mg0.4Al2O4/Al. The 

anticorrosion efficiency of the organic coatings pigmented with the synthesized 

spinels was nearly 100 % higher than that of the comparison pigments. The 

synthesized pigments in the SO2 environment markedly outperform the comparison 

pigments in anticorrosion efficiency. Comparing the efficiency of the simple spinels 
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ZnAl2O4/Al and MgAl2O4/Al, we can see that the anticorrosion efficiency of 

MgAl2O4/Al is greater in both types of binders in the SO2 environment. 

Table 1 presents the results of evaluating the properties of pigmented coatings 

exposed by immersion to a chemical environment. 

 
Table 1 Anticorrosion properties of organic coatings based on solvent epoxy resin 
(coating A) and water-borne epoxy resin (coating B) in a chemical environment; (DFT 
= 90 ±2 μm). 

Film blistering [dg.] Corrosion in cut 
[mm] 

Area corrosion 
[%] Pigmented 

coating  
Coating A Coating B Coating A Coating 

B 
Coatin

g A 
Coating 

B 

Synthesized pigments 
MgAl2O4/Al - 6M 0-0.5 0-0.5 3 10 

Zn0.2Mg0.8 Al2O4/Al - 6F 0-0.5 1-2 0.3 10 

Zn0.4Mg0.6Al2O4/Al - - 0-0.5 5-7 0.3 16 

Zn0.6Mg0.4Al2O4/Al - 8F 0-0.5 0.5-1 1 33 

Zn0.8Mg0.2Al2O4/Al - 8F 0-0.5 1-2 10 33 

ZnAl2O4/Al - 4M 0.5-1 2-3 16 16 

Comparison pigment 
Kaolin 8D 6D 1-2 5-7 16 10 

Lamellar 
aluminum 8F 6D 2-3 1-2 33 100 

 
The organic coatings were subjected to four cycles of chemical resistance 

testing. The test results suggest the high chemical resistance of the anticorrosion 

pigments thanks to their surface finish provided by a functional oxidation layer. The 

research of the chemical composition of the spinel layer on an aluminum carrier 

implies that the chemical resistance and anticorrosion efficiency of the organic 

coatings pigmented with spinel gradually decreases along with an increases in the 

Zn2+ content. On the contrary, the chemical resistance and anticorrosion efficiency of 

the spinels increases along with the greater representation of Mg2+. The best results 

were displayed by organic coatings based on solvent epoxy resin pigmented with the 

anticorrosion pigments Zn0.2Mg0.8Al2O4/Al and Zn0.4Mg0.6Al2O4/Al. In the case of 

organic coatings based on water-borne epoxy resin, there was a similar tendency 

towards the rising anticorrosion efficiency of the pigments depending on the 
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increasing content of Mg2+ in the functional oxidation layer. There were also a greater 

number of anticorrosion efficiency failures in organic coating pigmented with a 

comparison pigment – aluminum powder alone. When comparing the chemical 

resistance of the simple spinels ZnAl2O4/Al and MgAl2O4/Al, we can see that 

MgAl2O4/Al in both types of binders displays better stability and therefore is more 

efficient in view of chemical resistance. 

Based on this test results we can conclude that the formulated layer of the mixed 

oxides on the carrier’s surface protects this aluminum carrier, which is demonstrated 

by the greater anticorrosion efficiency of all of the synthesized pigments when 

compared to metal aluminum alone. 

Conclusion 

This research studied the anticorrosion properties of the epoxy paints 

containing pigments produced by the reaction of the lamellar particles of metal 

aluminum. During the first phase, the surface of the aluminum particles undergoes 

oxidation to Al2O3 to enter subsequent reaction with ZnO and/or MgO at 800 – 1,150 

ºC to create a thin layer of spinel that is chemically bonded to the metal core of the 

pigment particles. Mixed layers of spinel created by the combination of Zn-Mg cations 

of varying molar ratios were also synthesized. The following core shell pigments were 

also synthesized: MgAl2O4/Al; Mg0.8Zn0.2Al2O4/Al; Mg0.6Zn0.4Al2O4/Al; 

Mg0.4Zn0.6Al2O4/Al; Mg0.2Zn0.8Al2O4/Al; and ZnAl2O4/Al.  
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ANTICORROSION PROPERTIES OF FERRITES WITH NONISOMETRIC 
PARTICLES  

 

ANTIKOROZNÍ VLASTNOSTI FERITŮ S NEIZOMETRICKÝMI ČÁSTICEMI 
 
Eva Matějková, Štěpán Obrdlík, David Veselý 
Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular compounds, Department of 
Paints and Organic Coatings, Faculty of Chemical Technology, University of 
Pardubice, Czech Republic 

 
Summary 

The pigments based on mixed metal pigments d. The pigments 
XxZnyFe2O4 with particles with a lamellar shape were synthesize. The 
other type of synthesized ferrite pigments were core-shell anticorrosion 
pigments where a layer corresponding to this composition 
XxZnyFe2O4/core was applied onto the core – muscovite. The synthesized 
anticorrosion pigments were used to formulate alkyd paints that were 
tested in corrosion atmospheres.  
Keywords: ferrite, muscovite, specularite, anticorrosion coating, 
nonisometric particle, core-shell pigment. 

 
 

Introduction 

As experimental knowledge implies, the mere barrier protection of both non-

pigmented and pigmented coatings with barrier pigments does not suffice to achieve 

the high protective efficiency required of metal anticorrosion protection in an 

aggressive environment [1, 2]. The most efficient anticorrosion metal protection 

solution is offered by the formation of complex protecting coating systems consisting 

of a base paint with the content of nontoxic anticorrosion pigments of inorganic 

nature and of a top coat that ensures pronounced barrier effects and contains 

substances preventing the decomposition of a binder exposed to UV radiation [3-6]. 

Pigments with physical effects are chemically non-reactive particles that are also 

marked as inactive or passive. The pigments are, for example, ferric mica or glass 

flakes. In a paint film, the particles of these pigments run parallel to the substrate 

surface, thus preventing water and oxygen from direct access to the base [7-10]. The 

working mechanism of these lamellar pigments of nonisometric nature is thus the one 

based on prolonging the path of the diffusion environment penetrating the film from 
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its surface to the base. Their presence in an organic coating improves the adhesion 

of the paint film to the base substrate as well as a number of other physical-

mechanical properties such as elongation at break, elongation resistance, etc. [10-

18]. Another positive effect is the reflection of UV radiation, which, to a certain 

degree, protects the organic binder in the top paint layer.  

Experimental 

Were prepared type lines of ferrite pigments with the combination of bivalent 

cations Zn-Ca and Zn-Mg and with variable molar ratios. Iron trioxide was chosen as 

a source of trivalent cations creating the cubic lattice of ferrite.  Silver-gray 

specularite was selected to serve as a key substance in the preparation of the line of 

XxZnyFe2O4 ferrites (where X=Ca, Mg, x+y=1) of a lamellar type. Structurally, this is 

hematite α-Fe2O3 with the high lamellarity of particles; thus providing the final 

pigment with the nonisometric lamellar character of the particles. Magnesium 

carbonate, calcium carbonate, and zinc carbonate were employed as sources of the 

bivalent cations of Mg, Ca and Zn.  

 Muscovite (Kal2(OH)2(AlSi3O10)) was used as a starting substance for the 

preparation of the line of XxZnyFe2O4/core ferrites (so-called core-shell pigments) with 

lamellar particles. Muscovite served as a lamellar carrier (core) of chemically inert 

nature. High-temperature synthesis was applied to this inert carrier (core) to create a 

layer of chemically active ferrite XxZnyFe2O4 (where X= Ca, Mg, x+y=1). Red 

hematite α-Fe2O3 s with isometric particles was selected as a source of ferrous 

cations for this ferrite layer. Magnesium carbonate, calcium carbonate, and zinc 

carbonate were employed as sources of the bivalent cations of Mg, Ca and Zn.  

Identification of the anticorrosion effects of ferrites in paints  

To identify their anticorrosion efficiency, the synthesized pigments were 

applied to a solution of binders that are commonly used for the production of paints 

ensuring protection of metal materials. Alkyd resin modified with flaxseed oil with 

50% of dry matter (manufacturer: Spolchemie a.s., Ústí nad Labem, Czech Republic) 

was used as a binder in model testing coatings.  All of the paints were formulated as 

model paints, free of the content of binders and/or additives that might adversely 

affect the final efficiency of the paint. The pigment volume concentration (PVC) of the 

tested ferrite in a paint was set to PVC = 10 vol. %. The formulated paints were 
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added to a constant value of PVC/CPVC = 0.25 by means of an inert filler (barium 

sulfate). During dispersion, the alkyd-based paints were added with 0.3 mass % of an 

additive preventing the creation of crusts (Exkin II) and 0.5 mass % of Co-octoate 

functioning as a siccative. The paints were prepared in a pearl mill. Prior to 

application onto testing panels, all of the paints were diluted with solvent to achieve 

suitable application viscosity. 

Laboratory corrosion tests  

Corrosion test with the general condensation of water   

During this test the samples were exposed to the permanent effects of 

condensing distilled water at a temperature of 38°C. The samples were evaluated 

after 800 hours of exposure. 

Cyclic corrosion test in the presence of condensed H2O and SO2  

Exposure to this corrosion environment took place in 24-hour intervals: 8 

hours of distilled water condensation at a temperature of 36°C with the SO2 content 

and 16 hours of drying at a temperature of 23°C. The samples were evaluated after 

800 hours of exposure. 

Cyclic corrosion test in the presence of salt mist and humidity condensation  

During this test, the samples of the paint films were exposed to the effects of 

the 5 % solution of NaCl at a temperature of 35°C. Spraying was carried out at 12-

hour intervals: 10 hours of salting, 1 hour of distilled water condensation at a 

temperature of 40°C, and 1 hour of drying at a temperature of 23°C. The samples 

were evaluated after 600 hours of exposure. 

Results and discussion 

Figures 1a-b feature the SEM images of various magnifications that display 

the particles of the synthesized nonisometric lamellar ferrites. Figures 2a-b show 

SEM images of various magnifications that display the particles of the synthesized 

nonisometric core-shell ferrites.  



 140

 
(a) (b) 

Fig. 1 SEM micrographs of the morphology of the particles of the synthesized 
lamellar ferrites and the detailed images of their surface: (a) MgFe2O4,  
(b) ZnFe2O4. 
 

 
(a) (b) 

Fig. 2 SEM micrograph of the morphology of the particles of the synthesized core-
shell pigments and the detailed images of their surface: (a) ZnFe2O4/KAl3Si3O11, 
mag. 5,000x, (b) MgFe2O4/KAl3Si3O11, mag. 1,500X. 
 
Evaluation of the anticorrosion efficiency of the synthesized ferrites  

The results of the corrosion results in an atmosphere with the general 

condensation of water are indicated in Figs 3 and 4. During the exposure of the 

coatings in this corrosion test, the lamellar ferrites display better anticorrosion 

efficiency than the core-shell ferrites. The paints pigmented with the core-shell 

ferrites exhibited a greater tendency to create blisters and to corrode in an artificially 

prepared testing cut.  

 Comparisons of the lamellar ferrites with regard to the combinations of the Mg-

Zn and Ca-Zn cations serve to detect the relatively stronger anticorrosion effects of 

the ferrites that contain the Mg-Zn combination. The best anticorrosion effects are 

provided by lamellar pigment Mg0.2Zn0.8Fe2O4. Simple lamellar ferrite ZnFe2O4 shows 

very good efficiency too. Anticorrosion pigment Mg0.2Zn0.8Fe2O4 exhibited high 
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anticorrosion efficiency in both of its tested forms; i.e. in the form of lamellar particles 

as well as in the form of a core-shell pigment. The Zn or Mg cation combined with 

another cation at a certain ratio brings a marked increase in anticorrosion efficiency. 

The ZnO:MgO ratio of 0.8 : 0.2 was identified as an optimum ratio of bivalent cations 

in both core-shell and lamellar ferrites. The order of anticorrosion efficiency in simple 

ferrites increases as follows:  ZnFe2O4  >  CaFe2O4   >  MgFe2O4. 
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Fig. 3 The total anticorrosion efficiency of coatings depending on the type of 
nonisometric lamellar ferrite after 800-hour exposure in a condenser chamber with 
this expression of blistering degree (DFT= 90±5μm):  A/1 MgFe2O4; A/2 
Mg0.8Zn0.2Fe2O4; A/3 Mg0.6Zn0.4Fe2O4; A/4 Mg0.4Zn0.6Fe2O4; A/5 Mg0.2Zn0.8Fe2O4; A/6 
ZnFe2O4; A/7  Ca0.2Zn0.8Fe2O4; and A/8 CaFe2O4. 
 

The tests of the coatings in salt mist identified Mg0.2Zn0.8Fe2O4 - of both the 

lamellar and core-shell type – as the most anticorrosion effective. With regard to the 

anticorrosion efficiency of the core-shell ferrites with the Zn-Mg combinations of and 

the ferrites with the Ca-Zn combination, pronouncedly better properties were 

displayed by the ferrites with the Mg-Zn combinations. Even this corrosion tests 

detected that the best anticorrosion ratio of 0.8: 0.2 is provided by the ratio of the 

ZnO:MgO bivalent cations in both the lamellar ferrites and in the core-shell ferrites. 

Greater protection against corrosion in a cut is exhibited by the lamellar ferrites rather 

than the core-shell ferrites. The capacity of the core-shell ferrites with the Ca content 

to protect a base from corrosion is comparable with the same capacity of the lamellar 
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ferrites. The lamellar ferrites with the Ca-Zn content appear to have less 

anticorrosion efficiency than the Mg-Zn lamellar ferrites. Compared to the lamellar 

ferrites with the Ca content, the core-shell ferrites with the Ca content are less 

efficient. 

The evaluation of the tests performed in an extensively humid environment 

with the SO2 content clearly indicate that Mg0.2Zn0.8Fe2O4 - of both the lamellar and 

core-shell type – provides the best anticorrosion efficiency. The lamellar type of the 

Mg0.2Zn0.8Fe2O4 ferrite is somewhat more efficient than the 

Mg0.2Zn0.8Fe2O4/KAl3Si3O11 core-shell ferrite type.  The most efficient anticorrosion 

pigments of the ferrite type in the SO2 environment are those whose ratio of the ZnO 

: MgO bivalent cations is 0.8: 0.2. The anticorrosion efficiency of the core-shell 

ferrites with the Ca content is comparable with the same capacity of the lamellar 

ferrites with the Ca content. In general, the lamellar ferrites with the Mg-Zn are more 

efficient than the ferrites with the Mg-Zn content. 
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Fig. 4 The total anticorrosion efficiency of coatings depending on the type of core-
shell ferrite after 800-hour exposure in a condenser chamber with this expression of 
blistering degree (DFT= 90±5μm): B/1 MgFe2O4/KAl3Si3O11; B/2 
Mg0.8Zn0.2Fe2O4/KAl3Si3O11; B/3 Mg0.6Zn0.4Fe2O4/KAl3Si3O11;  B/4 
Mg0.4Zn0.6Fe2O4/KAl3Si3O11; B/5 Mg0.2Zn0.8Fe2O4/KAl3Si3O11; B/6 
ZnFe2O4/KAl3Si3O11;  B/7 Ca0.2Zn0.8Fe2O4/KAl3Si3O11; B/8 CaFe2O4/KAl3Si3O11. 
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Conclusion 

Were synthesized the lamellar, tabular particles of the Zn, Ca and Mg ferrites 

as well as core-shell ferrites whose core consisted of the nonisometric particles of 

muscovite. The application of the synthesized pigments in alkyd paints proved the 

anticorrosion properties of these special types of ferrites. The following findings were 

made:  

- The lamellar ferrites display greater anticorrosion efficiency than the core-shell 
ferrites.  

- The combination of the Mg-Zn bivalent cations in a ferrite-based pigment results 
in better anticorrosion efficiency than that provided by the Ca-Zn combination.  

- Mg0.2Zn0.8Fe2O4  is the lamellar pigment with the best anticorrosion effects. 
- Anticorrosion pigment Mg0.2Zn0.8Fe2O4 had high anticorrosion efficiency in both of 

its tested forms; i.e. in the form of lamellar particles as well as in the form of a 
core-shell pigment  

- The optimum combination of the Zn and Mg bivalent cations is 0.8 : 0.2. 
- The anticorrosion efficiency of simple ferrites increases in this sequence: ZnFe2O4  

>  CaFe2O4   >  MgFe2O4.  
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The global player  Toyal

Toyal EuropeToyalToyal EuropeEurope

Sinjo Works SinjoSinjo Works Works 

Hino PlantHino PlantHino Plant

Toyal AmericaToyalToyal AmericaAmerica

 
 

Toyo Group main business :
- atomized powder
- aluminium paste 
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AluminiumAluminium PowderPowder
Hino PlantHino PlantHino Plant

No.1 cyclone No.2 cyclone
Dust collector

Raw materials Melting Classifying Classifying Suction

Product

 
 

AluminiumAluminium PastePaste
Sinjo WorksSinjoSinjo WorksWorks

Aluminium Powder

Oleic acidM.S

Ball mill

Oil  tank

Screen

Tank

Magnetic Filter

Filter Press

MixerSolvent

製品
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leafing & non-leafing paste

LEAFING PASTE NON-LEAFING PASTE

Typical properties
•High ability to reflect light

•Barrier protection 
•Only silver colour

•Coatings can be rubbed off
•Over coating difficult

Typical properties
•Orientation in the 

paint film
•Completely resistant 

to rubbing
•Over coating is no problem

•Combination with colour pigments
possible.

Applications

⌦ Corrosion protection
⌦ Decorative coatings

Applications
⌦ Automotive paints 
⌦ Can and coil coating
⌦ All metallic effects

 
 

4 major factors that effect the appearance 
of aluminum pigments

• 1) PARTICLE SHAPE
• 2) PARTICLE SIZE 
• 3) PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
• 4) PARTICLE SURFACE

 



 149

PARTICLE SURFACE

• Special milling processes increase the 
polishing effect on the aluminum flake 
particles.

• Example :our F 5XX series are polished

 
 

PROPERTIES
(Within the same family)

Granulometry Sparkling Tinting Flop Whiteness
Strength
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NEW GRADE
Intelligent Silver series

This new grade was developed by using This new grade was developed by using 
our special milling technology and our special milling technology and 
having finerhaving finer--silky, sophisticated silky, sophisticated 
brightness color. brightness color. 

（（D50 was  measured by MICROD50 was  measured by MICRO--TRACK HRATRACK HRA XX--100)100)

GradeGrade D50  D50  
((μμmm))

HP  HP  
(cm(cm22/g)/g)

6320NS6320NS 1414 1000010000

Typical propertyTypical property

6360NS6360NS 1212 1600016000

6370NS6370NS 99 1700017000

6340NS6340NS 1313 1400014000

White and sophisticated color

 
 

81XX

F 7XX

F5XX

SDXX

63XX

Standard

Flo
p

Brig
htn

ess

W
hit

en
ess

76XX
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Chrome effect by Moonlight silver

（D50 were measured by Microtrack HRA X-100）

D50 Thickness Aspect Ratioµ）

MS-750 8 300 270

6360NS 10 2500 40

Grade

PropertiesProperties

Metasheen 10 300 300

NV %

40

70
10

The Moonlight Silver Series are extremely thin Al 
flakes developed by Toyal’s state-of –the-art 
milling  technology, which provide liquid-metal 
appearance similar to that of vacuum metallised
flakes.

The MS750 has a thickness similar to that of  the 
PVD flake (Metasheen). Common AL Flakes

Moonlight SilverMoonlight Silver
Crosssection of paint film (model)

Regular gradeMoonlight Silver
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- Liquid Metal -

• Brightness
• Chrome-Like
• High Flip-Flop
• Dense and Smooth

- Non Flop-

• Low Flip-Flop
• Homogeneous
• Whitish
• Silky

Paint film appearance of the Moonlight Silver 
depends on the way of coating

Thin Layer Coating Normal Coating

Thin Layer Normal

Chrome effect by Moonlight Silver  

 
 

Moonlight  Silver  Works Best...

• When a smooth substrate/primer 
coat is used.

• When low pigment levels and low 
resin solids are used.

• In a low viscosity system, aiding 
flake orientation.

• With low dry film thickness for 
best optical effect.
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Resin coated pigments
FZ/FZH Series - Description

Pigments coated by a highly crosslinked polymer 
layer

Dedicated to plastic coating
Especially one coat application

Also used in coil coating

 
 

Pre-polymerization

Deposition and growth 
of the pre-polymer 

Polymerization

Dense and smooth resin 
layer on the surface

SEM Photograph   (x30,000)SEM Photograph   (x30,000)

Process for resin coated Alpastes
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Resin coated pigments
FZ / FZH Series - Features

1. Excellent adhesion against paint vehicle 
2. Excellent Alkali and Acid stain resistance
3. Excellent insulation property at a high voltage

1. Excellent adhesion against paint vehicle 
2. Excellent Alkali and Acid stain resistance
3. Excellent insulation property at a high voltage

5660NS FZH5660

Peeled parts

Breakdown Voltage of Metallic paint
（Electrode distance 10cm　　Aluminium content　　7.5phr）
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Non treatment
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5% NaOH – 16 h 5% HCl – 16 h

 
 

Color Map of FZ type Al-paste
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Treated aluminium pigments
for waterborne applications

 
 

Structure of the Aluminium paste
WXT Type  

Surfactant

Passivation by 
phosphoric 
acid

Dispersant (Surfactant)
To improve dispersibility 
in water or binder.
To give better appearance.  

In the past we used  APEO type surfactants (WXO) 
but we replaced them by POE alkyl ether type surfactants
(WXT new 2008), which are less hazardous to human beings.

Hydrophilic solvents can be also used to improve the 
dispersibility in water.

  



 156

Silica Coated Aluminum Flakes
(EMERAL- serie)

Characteristics
• Very stable against water, acids and alkalis because of the
• dense inorganic layer of silica on the surface. 
• Small luster change after the treatment.
• Harmless against environment and human beings.

Al Flake

SiO2 layer                              
(Dense and transparent)

SEM photograph (X 30000)

 
 

Coarse grade1960PMEMR-D 762E

Medium Corn 
Flake1848PMEMR-D   161

Coarse grade1855PMEMR-D   125

Coarse grade1650PMEMR-D 767E   

Coarse grade
Dark Flopp1965PMEMR-D 5422

Medium fine grade
High Brightness1253PMEMR-D 6340

Fine grade1050PMEMR-D 5660

FeaturesD50
(Micrometer)

NV (%)
Mixed 

Solvent
Grade Name

Al Typical Data for Silica Coated Flakes
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-+++DPMMo 
CompoundWJA

-+++PMPhosphoric 
AcidWXT

-++++++PMSilica EMERAL

+++++MS/IPAPhosphoric 
AcidWXO 

Dispersibility
in Water

Humidity 
test

Adhe-
sionGassing

Mixed 
Solvent

Treatment Series

Performance :  excellent   ++>+>->-- poor

Types of the Treatment

 

Test result (Gassing-1coat)
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To Avoid
-These pales : 

-Use pales like :

-Avoid High speed shearing < 500 and1000 rpm >
-Avoid direct incorporation into binder / always
make pre-dispersion.

 

SEM photographs of shear stressed pigments
(enlargement ca. 16.000 times)

Damaged aluminium pigment after inserting too high shear force

Damage symptoms
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Interference Colored Al Pigments
CHROMASHINE CHROMASHINE seriesseries

Welcome to the world 
of special effect pigments !

 

Structure of CHROMASHINE

(Function of the Each Layer)
1) Aluminum Flake (Base) : To give metallic appearance and hiding power

2) Refraction Layer : Media for light interference. (The low refraction index to give color flop)  

3) Intermediate Layer: To control structure of the next layer

4) Secondary Reflective Layer: To enhance interference color by increasing reflection on the top the 
flake 

5) Protective Layer: To protect metal particle layer for improving the paint film performance such  
as humidity resistance, chemical resistance and durability against weathering.

1) Aluminum Flake (Base) 2) Refraction Layer 3) Intermediate Layer

4) Secondary Reflective Layer 5) Protective Layer
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Product Line for 
“CHROMASHINE   R” Series

Image of the 
AppearanceShade ColorHi-light 

Color
NV
(%)

Particle 
Size

（μm）
Grade Name

GreenGold7020CRS GD 20-R

GreenGold6813CRS GD 10-R

Light BlueLight Green6813CRS GR 10-R

VioletDark Blue6813CRS BL 10-R

70

70

70

Light BlueLight Green20CRS GR 20-R

20

20 VioletDark BlueCRS BL 20-R

Light GreenOrangeCRS OR 20-R

TM

 
 
 
 

Acrylic Urethane System (2 Coat, Solvent Borne)

Paint Film Performance Test Results

Delta E*45 AppearanceDelta E*45 Appearance Gloss
Retantion

Adhesion after
Humidity test

CRS BL 20-R 0.5 Good 0.4 Good 100% 100/100

CRS GR 20-R 0.4 Good 0.2 Good 100% 100/100

CRS GD 20-R 0.5 Good 0.2 Good 100% 100/100

CRS BL 10-R 0.4 Good 0.1 Good 100% 100/100

Humidity Resistance
(in 100%RH at 40C for 10 days)

Acid Resistance
(0.1N H2SO4aq. 55Cx4H?

Alkali Resistance
(0.1N NaOHaq. 55Cx4h?

Grade
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Interference Colored Al Pigments
CHROMASHINE CHROMASHINE seriesseries

REGULATORY :REGULATORY :
REACH registered

Worldwide registrations :
EINECS (Europe)

TSCA (USA)

AICS (Australia)

DSL (Canada)

ENCS (Japan)

IECSC (China) 

KECI (Korea)

F.D.A. / Substances of animal origin : under study

MSDS MSDS and Specification Sheet availableand Specification Sheet available
 

 
 
 

Interference Colored Al Pigments
CHROMASHINE CHROMASHINE seriesseries

•Target applications : 

•Coatings and inks

•Target markets : 

•Teletronics, Cosmetic packaging, small appliances …

•Value :

•All in One concept : Chromaticity combined with 
Hiding power

•Unique visual effects
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OEM and refinish body car
ALPATE 8160 NAR

7620 NS, 7640 NS, 7670 NS

ADVANCED GRADES

 
 
 
 

Interior motor caps

FZ/FZH for chemical resistance
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Excellent results made with hightech series: 
automotive, HIFI, mobile phone, 
household electrical appliance…

SD 80 :
Whiteness

6370 NS :
Ultra high 
Brightness

F 560 :
Very high 
Brightness

 
 

Possible Applications for MS 750
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COIL COATING

8160 NAR

F 798

XI 1227

 
 

CAN COATING

Alpate F 560, 6370 NS, SD 80…
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ANTICORROSIVES  FOR  ENVIRONMENTAL  FRIENDLY  PROTECTIVE  
COATINGS 

 

ANTIKOROZNÍ PIGMENTY PRO OCHRANNÉ EKOLOGICKÉ POVLAKY 
 

Kirmaier L., Adler M., Pápaj P 
Heubach GmbH, Germany, SINDAT s.r.o., Praha, Česká republika 

 
 

Summary 

There is an alternative to the huge drawback of VOC content in 

solventborne coatings for more than two decades now. Of the available 

low VOC content paint technologies to date, only high solids or waterborne 

formulations are currently practical propositions for protective coatings.  

 

There has been a lot of progress and increasing interest in waterbased 

coatings technology during the last two decades.  

 

Corrosion inhibitors are significantly influenced by the desired application 

performance as well as the resin used.   

 

The further development of active anticorrosive pigments and 

combinations with organic inhibitors, as well as suitable binders, are 

essential for the protection of metals with waterborne coatings.  

 

Waterborne coatings can cause corrosion to substrates which they are 

applied to in form of flash/ early-rusting.  

 

The lecture will introduce a new powder organic corrosion inhibitor which 

combines the properties of a high performance organic corrosion and 
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highly effective flash/early rust inhibitor especially for water borne coatings 

on a variety of substrates.  

 

This “2 IN 1 SOLUTION” is a major advantage over a lot of other available 

inhibitors providing only flash/early rust inhibition or temporary protection.  

 

Furthermore the talk demonstrates the performance of assorted inorganic 

and organic anticorrosive pigments in low VOC and waterborne resin 

systems.  
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PANI AND INORGANIC PIGMENTS AS ADVANCED CORROSION 
INHIBITORS IN ORGANIC COATINGS 

 
PANI A ANORGANICKÉ PIGMENTY JAKO PERSPEKTIVNÍ INHIBITORY 

KOROZE V ORGANICKÝCH POVLACÍCH 
 
Andrea  Kalendováa, Helena Kukačkováa, Jaroslav  Stejskalb 
a Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice,  Czech Republic 
b Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech 
Republic, 162 06 Prague 6, Czech Republic 

 
Summary 

Were studied the anticorrosion properties of the coatings containing the 
combination of polyaniline with selected chemically acting pigments as 
well as the combination of PANI with Zn-dust. Epoxy resin of bisphenol 
type hardened with a polyamide-based curing agent was used as a binder. 
In order to examine the synergic effect of PANI / anticorrosion pigment in 
epoxy coatings we tested Zn3(PO4)2.2H2O with an acidic aqueous extract, 
Ca3(BO3)2 with a basic aqueous extract and SrCrO4 with a neutral aqueous 
extract. Polyaniline (PANI) was synthesized by chemical oxidation 
polymerization in laboratory conditions. Comparison of the results of 
corrosion tests completed in the atmosphere of SO2 and of NaCl revealed 
that the PANI + Zn3(PO4)2.2H2O combination corresponded with an 
increase in the overall efficiency of anticorrosion coatings. Both these 
pigments display the acidic pH of the aqueous extract, which may lead to 
very high anticorrosion efficiency. The investigation of the total 
anticorrosion efficiency of the PANI + Zn-dust combination found out that 
the PANI combination with a volume concentration (PVC) of 5% and Zn-
dust (PVC/CPVC = 0.65) achieves high anticorrosion efficiency. 
Keywords: Pigment, Coating, Corrosion, Anti-corrosion, Paint, Polyaniline.  

 
 
1. Introduction  

Polyaniline ranks among electrically conducting polymers. Its high electric 

conductivity and chemical flexibility make it suitable for a number of applications [1, 

2]. In the course of polymerization, polyaniline has the ability to create thin 

conducting films with very good adhesion on various base materials [3]. If it were 

proven to retain its inhibiting properties even in a paint film, it would be advisable to 

apply this polymer in organic binders where it would function as an organic corrosion 

inhibitor or an anticorrosion pigment. Therefore, it is important to prove its corrosion-
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inhibition properties in organic coatings applied on metal bases and to identify if and 

how this substance affects the other qualities of the paints. 

Chemical structure and form forms of polyaniline 

Polyaniline (PANI) is a macromolecular substance formed from constitutional 

aniline units. A polyaniline chain can contain hundreds to thousands of these units, 

thus being a polymeric material. Polyaniline is synthesized by the polymerization of 

aniline and creates a structure that connects oxidized and reduced structural units as 

shown in Fig. 1. 

N

H

N

H

NN
y 1-y

 
Fig.1. Polyaniline structure [4] 

 
Polyaniline can be prepared in five basic forms mutually differentiated by the 

degree of oxidation or protonation. Every form has a characteristic chemical 

structure, stability, color, and electric properties. The anion in the polyaniline 

structure is derived from an acid used during protonation. The most frequently used 

are inorganic acids [4, 5], for instance, hydrochloric acid, sulfuric acid, or phosphoric 

acid. The protonated emeraldine form of polyaniline is relatively stable and, except 

concentrated sulfuric acid, is insoluble in any solvent. The acids used during 

polymerization can be replaced with organic acids. Polyaniline prepared in this way 

becomes soluble in some organic solvents. 

2. Experimental  

2.1. Laboratory synthesis of polyaniline 

Polyaniline was prepared at laboratory temperature in the aqueous solution of 

ammonia peroxodisulfate (Merck), being an oxidizing agent, and aniline (Merck) 

dissolved in diluted phosphoric acid. A weighed amount of aniline was dissolved in 

diluted phosphoric acid while agitated continuously. Once perfectly dissolved, 

potassium peroxodisulfate dissolved in distilled water was added. The mixture was 

stirred for 60 minutes until the complete precipitation of the reaction compound. The 

individual stages of this process were accompanied by the color changes of the 

reaction compound. Polyaniline was created in the form of both a precipitate and a 
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film that covered the walls of the reaction container. The precipitated mixture was 

covered with filtration paper and let alone at laboratory temperature until the next 

day. The following day the mixture was filtered through free filtration on a paper filter. 

After separating mother liquor, the product was poured over with diluted phosphoric 

acid. The separated layer of polyaniline phosphate was thus deprived of the residues 

of the monomer and of the oxidizing agent. The so prepared product of polyaniline 

phosphate (hereinafter referred to as ‘PANI’) was washed with acetone, air-dried and 

then dried at 60 ºC in an oven. 

2.2.  Investigation of the properties of PANI in organic coatings and the choice of 

appropriate anticorrosion pigments  

The practical application of PANI powder is derived from the examination of 

the entire system in the binder of a paint film. The paint film is a composite material 

consisting of the polymeric matrix of a film-forming substance, binders, pigments and 

other additives required for the creation of a cross-linked film. This is why PANI is not 

used alone in paints used in practical applications. All of these substances can affect 

the behavior and properties of PANI, in both positive and negative ways. Therefore, it 

is interesting to study its properties in pigmented paints combined with other pigment 

powders, especially those of inorganic nature. It is precisely the anticorrosion 

pigments that appear suitable for the potential application of PANI in paints designed 

to protect metal materials. If a synergic effect were created between PANI and a 

corrosion-inhibition pigment, the resulting protective function of the paint would be – 

regarding their anticorrosion efficiency – greater than when using only one 

component of the inhibition system.  

3. Results and discussion  

3.1.  Evaluation of the physical-chemical properties of powder pigments and PANI 

powder 

Conductivity χ was performed for a period of 28 days under constant exposure 

conditions (21oC). The values of aqueous suspensions conductivity determined after 

the first day of exposure (χ1) and after 28 days of exposure (χ28) are given in Table 2. 

To determine the specific density of the extracts were prepared 10%-suspensions of 

the tested pigments and of tested PANI in redistilled water. Maximum conductivity 

was achieved with a suspension containing polyaniline PANI. This conductivity of this 
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aqueous suspension of polyaniline was several times the conductivity values 

exhibited by the other pigments. During the measurements the conductivity of the 

aqueous extracts increased depending on the release of soluble substances from the 

pigments.  

Table 1. Properties of the tested pigments and PANI 

Marking  Pigment / PANI Formula  Color  Specific density 
(g/cm3) 

Oil absorption  
(g/100g) 

CPVC 
(%) 

PANI Polyaniline 
powder  See Fig. 1 Green  1.54 191.5 24.0 

A Zinc phosphate  Zn3(PO4)2.2H
O White  3.27 22.5 52.8 

B Calcium 
metaborate  Ca3(BO3)2  White  3.07 18.6 61.9 

C Strontium 
chromate  SrCrO4 Yellow  3.86 28.4 45.9 

D Zinc dust  Zn-dust  White  3.27 22.5 52.8 
 

In order to determine the pH value of the aqueous suspensions of the 

pigments we used 10%-suspension of the pigments in redistilled water. The 

determination was performed for a period of 28 days under the same conditions as 

the measurement of specific conductivity. The measured pH values of the aqueous 

extracts ranged from 1.4 to 9.6. As expected, the maximum pH values of the 

aqueous extract were achieved with Ca3(BO3)2. On the other hand, the aqueous 

extract containing PANI displayed values within the strongly acidic pH area.  

The weight losses of the testing steel panels placed in the aqueous extracts of 

the pigments depend on a pigment’s ability to inhibit a corrosion process. In this test, 

the most conclusive criterion to evaluate the inhibition properties of the pigments is 

the corrosion loss of steel in a pigment extract related the corrosion loss of steel in 

pure water. The least corrosion loss of steel was exhibited by the extract of the 

SrCrO4 pigment.  

3.2. Evaluation of the corrosion tests of the pigmented coatings  

Cyclic corrosion test of coatings in a chamber with salt mist  

The NaCl environment is less corrosive for the coatings containing Zn-dust. 

On the other hand, the acidic environment of SO2 exhibits partial dissolution of the 

particles of metal zinc. The evaluation of the creation of osmotic blisters in a cut 

detected the highest efficiency of the coatings containing the combination of 

PANIPVC=5% + Zn-dust (PVC/CPVC = 0.65), followed by the coatings containing Zn–
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dust (PVC/CPVC = 0.65) and by the coatings containing the combination of 

PANIPVC=10% + SrCrO4 (PVC/CPVC =0.45). The best resistance against corrosion in 

an artificially made cut was displayed by the coating with the combination of 

PANIPVC=5% + Zn-dust (PVC/CPVC = 0.65). The effects of the electrochemical 

mechanism and of the synergic effect of the PANI + Zn-dust system facilitated the 

creation of highly efficient anticorrosion protection in the coatings. The maximum 

calculated total anticorrosion efficiency was detected in the paint film with the content 

of Zn-dust (PVC/CPVC = 0.65) and in the paint film with the combination of 

PANIPVC=5% + Zn–dust (PVC/CPVC = 0.65). Compared to the coatings containing 

only chemically active anticorrosion pigments, high anticorrosion efficiency was 

detected in the paint film pigmented with PANIPVC=10%. 

To achieve the optimum effect of two mutually complementing pigments, 

electrochemically-active PANI and chemically active anticorrosion pigments it is more 

convenient to employ a lower volume concentration of polyaniline. 

• PANIPVC=5% + Zn–dust (PVC/CPVC = 0.65). 

4. Conclusions 

 The synergic effect of PANI with some other inorganic pigments was proven 

with regard to their anticorrosion efficiency in epoxy coatings. The observations and 

knowledge obtained during our research can be summarized as follows: 

• When in the NaCl mist environment, PANI provides higher efficiency than 

anticorrosion pigments of non-metal nature. Zn-dust proves more efficient only 

when PVC values are higher.  

• The differences in the anticorrosion efficiency of the PANI + Ca3(BO3)2 

combination were well balanced. This implies a certain effect provided by the 

buffer contained in the combination. 

• The PANI + Zn-dust combination reached very high efficiency in an 

environment containing SO2 as well as in the corrosion environment of NaCl. 

• PANI + Zn-dust created a synergic effect in the SO2 environment, as the 

efficiency of their combination is higher than that of the PANI particles alone or 

of the Zn-dust particles. 
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• The synergic effect of increased anticorrosion efficiency (in all corrosion 

environments) was displayed by PANIPVC=10% + Zn3(PO4)2.2H2O (PVC/CPVC = 

0.45). 

• When in the NaCl mist environment, PANI is more efficient than non-metal 

anticorrosion pigments. 

• In case of low-pigment paints in which the application of Zn-dust is not 

appropriate, it is more efficient expose PANI to NaCl. 

• When heavy-duty corrosion protection requiring the use of zinc-filled coatings 

has to be applied, it is advisable to employ a paint system containing 

PANIPVC=5% + Zn-dust (PVC/CPVC = 0.65). The extra advantage of such 

paints is their better surface hardness and easier applicability. 
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VITAMIN E  -  NETOXICKÝ ANTIOXIDANT 
PRO NA VZDUCHU SCHNOUCÍ  NÁTĚROVÉ HMOTY 

 
VITAMIN E – NON - TOXIC ANTIOXIDANT 

FOR AIR - DRYING COATING 
 

Jarmila Násadová1,2, Andréa Kalendová2 

1Synpo,akciová společnost, Pardubice, Česká republika 
2Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Česká republika 
 

Summary 
Antioxidants are necessary parts of the composition of coatings. Their 
usage is compromise between the limitations of surface formation of 
polymeric substances and maintaining a reasonable speed under the 
application of paint drying. The European Commission reclassified the 
most widely used antioxidant Methyl ethyl ketoxime as a hazardous 
carcinogenic substance of 3rd category. Therefore Vitamins E were tested 
as non-toxic alternatives of Methyl ethyl ketoxime. 
Key words: anti-skinning agent, antioxidant, air-drying coating, Vitamin E 
 
 

Úvod 

Při skladování nátěrových hmot zasychajících oxypolymeračním pochodem se 

na jejich povrchu vytváří škraloup. Použití prostředků proti tvorbě škraloupů je jistým 

kompromisem mezi omezením povrchové tvorby polymerních látek a udržením 

přiměřené rychlosti zasychání nátěru podle potřeb zákazníků. Methyl ethyl ketoxim 

(MEKO), který se používá již přes 50 let, Evropská komise překlasifikovala jako 

nebezpečnou látku s nutností používat označení jako karcinogenní látka 3. kategorie. 

Zpřísněné požadavky na manipulaci s dosud nejúčinnějším prostředkem proti tvorbě 

škraloupů  vedou k tendenci k hledání náhrady za MEKO.  

Cílem výzkumu je využití Vitaminů E (DL-alfa-tokoferol, směs tokoferolů) jako 

antioxidantů pro nátěrové hmoty, zhodnocení jejich účinnosti a navržení přiměřené 

kombinace zdravotně  nezávadných a technicky účinných aditiv. 
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Hodnocený systém: 

Alkydové pryskyřice jsou užívány pro široké spektrum typů nátěrových hmot, 

od základových barev, přes antikorozivní vrchní nátěry, až po speciální typy 

tixotropních nátěrů. Mezi důvody vedoucí k používaní alkydových pryskyřic patří 

příznivá cena, dobrý poměr cena/užitné vlastnosti, využití obnovitelných surovin. 

Pro hodnocení  netoxických antioxidantů bylo vybráno alkydové pojivo  AP 1 

(55% roztok alkydové pryskyřice modifikované 40% sojového oleje).  Jako možné 

náhrady za MEKO byly testovány dva typy Vitaminu E a současně dva komerčně 

dostupné typy netoxických antioxidantů. Standardem pro hodnocení byl vždy systém 

s doporučeným množstvím MEKO. Příprava nátěrových hmot a jejich hodnocení bylo 

prováděno podle ČSN EN ISO norem. 

Vybrané antioxidanty pro hodnocení: 

• MEKO – Methyl ethyl ketoxim 

• Vitamin E1 – směs tokoferolů 

• Vitamin E2 – DL-alfa tokoferol 

• NA – netoxický antioxidant 

 

Výsledky hodnocení: 

Alkydové pojivo AP1 bylo hodnoceno v laku. Množství přídavku Vitaminů E 

bylo optimalizováno s ohledem na stabilitu a viskozitu. Pro komplexní lakařsko-

technologické hodnocení byly vybrány systémy s obsahem  0,5 a 1 %hmot. na 

formulaci laku Vitaminu E1 a s obsahem  0,1 a 0,2 %hmot. na formulaci laku 

Vitaminu E2. Laky s vytipovaným obsahem Vitaminů E1 a E2 jsou uloženy při 

standardních laboratorních podmínkách (23°C, 50% r.v.) a v intervalu 1, 3, 6, 12 a 24 

měsíců je sledován jejich vliv na stabilitu laků (měření viskozity a obsahu netěkavých 

složek laků). 
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Tabulka 1.  Vliv antioxidantů na lakařsko-technologické hodnocení 

ALKYD AP 1  (ONL = 55,3 % hm.)
 Značení SYNPO VY-15 VY-16 VY-17 VY-18 VY-19 VY-47 VY-48 VY-49 VY-50 
 Co-sikativ (%hm./suš. pojiva) 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 8,15 5,43 8,15 
 MEKO (%hm./formulaci) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vitamin E1 (%hm./formulaci) 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0
 Vitamin E2 (%hm./formulaci) 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0
 Antioxidant NA 3 (%hm./suš. pojiva) 0 0 0 0 0 5 5 0 0
 Antioxidant NA 4 (%hm./formulaci) 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Viskozita        (mPa.s) 3140 3220 3230 3620 3620 2310 2400 2900 2860 

I 1,25h 1,25h 1,25h 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 1,5h 
II 7-24h 7-24h 1d 7-24h 7-24h 4d 1d 1d 1d
III 1d 1d 2d 7-24h 7-24h 5-7d 4d 4d 4d
IV 2d 5d 5d 17d 17d 5-7d 5-7d 10d 4d

 Zasychání nátěrů 
 (doba – hodiny, dny) 
  
  
  V >28d >28d >28d >28d >28d >28d >28d >28d >28d 

1 9,5 9,8 2,9 8,4 7,9 4,8 4,3 3,2 2,9
7 16,4 14,4 10,8 15,2 15 12,3 12,9 4,7 14,3 
14 24,9 22,3 14,4 25,2 26,5 23 19,3 11,4 21,8 

 Tvrdost kyvadlem  (%) 
 po dnech zasychání 
  
  28 32,8 28 22,9 32,1 31,9 29,5 31,4 27,5 33,7 
 Tloušťka filmu (µm) 50 50 50 45 45 40 40 40 40
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Tabulka 2.  Vliv antioxidantů na mechanické vlastnosti 

ALKYD AP 1  (ONL = 55,3 % hm.)
 Značení SYNPO VY-15 VY-16 VY-17 VY-18 VY-19 VY-47 VY-48 VY-49 VY-50 
 Co-sikativ (%hm./suš. pojiva) 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 5,43 8,15 5,43 8,15 
 MEKO (%hm./formulaci) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0
 Vitamin E1 (%hm./formulaci) 0 0,5 1 0 0 0 0 0 0
 Vitamin E2 (%hm./formulaci) 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0
 Antioxidant NA 3 (%hm./suš. pojiva) 0 0 0 0 0 5 5 0 0
 Antioxidant NA 4 (%hm./formulaci) 0 0 0 0 0 0 0 2 2
 Viskozita        (mPa.s) 3140 3220 3230 3620 3620 2310 2400 2900 2860 

7 2 1 2 3 3 1 1 2 1
 Přilnavost (stupeň) 

28 3 2 2 2 2 3 4 3 4
8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 Odolnost hloubení  

(mm) 28 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8
7 <5/20 5/40 5/40 5/30 <5/30 40/<5 60/<5 60/<5 <5/<5 

 Odolnost úderu (cm) 
28 <5/30 <5/20 <5/30 <5/40 <5/30 <5/20 <5/15 <5/20 <5/20 
7 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 Ohybová zkouška 

 (průměr trnu – mm) 28 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3
 Tloušťka filmu (µm) 50 50 50 45 45 40 40 40 40
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Graf 1. Vliv náhrady netoxického antioxidantu na tvrdost kyvadlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2. Vliv náhrady netoxického antioxidantu na skladovací stabilitu 
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Přídavek Vitaminu E1 měl negativní vliv na průběh zasychání (stupeň IV 

pomalejší) a na hodnoty tvrdosti kyvadlem (Graf 1). Pokles hodnot tvrdosti kyvadlem 

byl úměrný zvyšujícímu se obsahu Vitaminu E1. Náhrada antioxidantu neměla vliv na 

mechanické vlastnosti hodnoceného laku (Tabulka 2). Z doposud získaných výsledků 

(6 měsíců po uskladnění) vyplynul pozitivní vliv Vitaminu E1 na stabilitu laků (Graf 2).   

 

 

 

Graf 3. Vliv náhrady netoxického antioxidantu na tvrdost kyvadlem 
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Graf 4. Vliv náhrady netoxického antioxidantu na skladovací stabilitu 

 

Přídavek Vitaminu E2 měl negativní vliv na zasychání (stupeň IV pomalejší). 

Ostatní hodnocené veličiny (tvrdost kyvadlem, přilnavost, odolnost ohybu, úderu a 

hloubení) byly srovnatelné se standardem (Tabulka 1, Tabulka 2). Z doposud 

získaných výsledků (6 měsíců po uskladnění) vyplynul pozitivní vliv Vitaminu E2 na 

stabilitu laků (Graf 4).   

 

 

Závěr 

Přídavky Vitaminů E1 a E2 měly vliv na průběh zasychání (stupeň IV 

pomalejší). Vitamin E1 měl negativní vliv na hodnoty tvrdosti kyvadlem. Pokles 

hodnot tvrdosti kyvadlem byl úměrný zvyšujícímu se obsahu Vitaminu E1. Vitaminy 

neměly vliv na mechanické vlastnosti laku. Z doposud získaných výsledků (6 měsíců 

po uskladnění) vyplynul pozitivní vliv Vitaminů E1 a E2 na stabilitu laků.   
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Netoxické antioxidanty (NA 3, NA 4) měly negativní vliv na dobu zasychání 

hodnocených laků. Optimalizací (zvýšením množství) sikativačního systému bylo 

dosaženo srovnatelného průběhu zasychání jako při použití MEKO.  

Bude sledován vliv netoxických antioxidantů NA 3 a NA 4 na stabilitu laků, 

v další etapě bude nahrazen toxický sikativ na bázi kobaltu, pro hodnocení budou 

využity sikativy na bázi manganu a vanadu. 
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ACETALS  FOR  COATING  INDUSTRY 
 

ACETALY PRO PRŮMYSL NÁTĚROVÝCH HMOT 
 
Michel Beaujean,  Petr Blažek 
Lambiotte & Cie S.A., 18, avenue des Aubepines, B-1180 Brussels, Belgium 
m.beaujean@lambiotte.com 
BlaVo Chemicals s.r.o., petr.blazek@blavo.cz, www.blavo.cz 
 

Souhrn 
Acetaly jsou novou třídou rozpouštědel  vyráběných v průmyslovém 
měřítku. Mají vynikající toxikologické a ekotoxikologické profily. Acetaly 
mají velmi nízké maximum přírůstkové reaktivity (MIR), zanedbatelný 
potenciál globálního oteplování (GWP), nulový potenciál poškození 
ozonové vrstvy (ODP) a vykazují příznivé atmosférické chování. Nejsou 
označovány z důvodů toxikologických a ekotoxikologických obav. Acetaly 
vyráběné firmou Lambiotte (metylal, etylal, propylal, butylal, TOU 
(2,5,7,10-tetraoxaundecan), 2-etylhexylal, 1,3-dioxolan a glycerol formal) 
mají body varu od velmi nízkých až po velmi vysoké. Obvykle mají 
vysokou až velmi vysokou rozpouštěcí schopnost. V závislosti na produktu 
jsou plně mísitelné, nemísitelné nebo částečně mísitelné s vodou. Acetaly 
našly v poslední době  řadu použití v průmyslu nátěrových hmot: např. 
jako rozpouštědla pro různé barvy a nátěry, účinné látky v odstraňovačích 
nátěrů a v odstraňovačích graffiti. 
Klíčová slova: acetaly, metylal, etylal, propylal, butylal, TOU (2,5,7,10-
tetraoxaundecan), 2-etylhexylal, 1.3-dioxolan, glycerol formal, barvy, 
nátěry, metalízové laky, aerosolové nátěry, mořidla na dřevo, UV 
vytvrzované epoxidové pryskyřice, UV vytvrzované laky, PU disperse, 
odstraňovače nátěrů, odstraňovače graffiti 
 

 
Úvod 

 Nátěrové hmoty jsou vyráběny z pryskyřic, pigmentů, aditiv a rozpouštědel. U 

mnoha rozpouštědel jsou různé obavy: toxikologické, ekotoxikologické, VOC, apod. 

Acetaly jsou novou třídou průmyslově dostupných rozpouštědel. Tento článek 

popisuje vlastnosti acetalů a jak tyto vlastnosti pomáhají řešit formulační problémy. 

Jsou popsány příklady některých aplikací. 
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Acetaly a jejich vlastnosti 

Identifikace acetalů 

 Acetaly jsou kyslíkatá organická rozpouštědla obsahující vazbu  C-O-C-O-C. 

Nejsou étery. 

 Nejdůležitější acetaly vyráběné Lambiotte&Cie S.A. jsou uvedeny v tabulce 1 

spolu s jejich vzorcem, CAS, EINECS a REACH preregistračním číslem. 

 

Tabulka 1: Nejdůležitější acetaly vyráběné  Lambiotte &Cie S.A.  

Acetal Vzorec CAS  
EINECS  
 
 

REACH pre-
registrace 

Metylal  CH3-O-CH2-O-CH3 109-87-5 
203-714-2 

05-2114573727-
35-0000 

Etylal 
 

CH3-CH2-O-CH2-O-CH2-CH3 462-95-3 
207-330-6 

05-2114573897-
26-0000 

Propylal CH3-(CH2)2-O-CH2-O-(CH2)2-CH3 505-84-0 
208-021-9 

05-2114682994-
28-0000 

Butylal CH3-(CH2)3-O-CH2-O-(CH2)3-CH3 2568-90-3 
219-909-0 

05-2114647185-
46-0000 

TOU CH3O-(CH2)2-O-CH2-O-(CH2)2-
OCH3 

4431-83-8 
224-631-8 

05-2114647348-
40-0000 

2-Etylhexylal CH3-(CH2)3-CH(C2H5)-CH2-O-CH2-
O-(C2H5)CH-(CH2)3-CH3 

22174-70-5
244-815-1 

05-2114647404-
50-0000 

1,3-Dioxolan 
 

O

O

 

646-06-0 
211-463-5 

05-2114573396-
38-0000 

Glycerol 
formal 

1)                                       2) 

  
O O

OH

                

O O

CH2OH

 

1) 
4740-78-7 
225-248-9 
 
2) 
5464-28-8 
226-758-4 

 
05-2114652458-
40-0000 
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Bod varu 

 Body varu acetalů jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2: Body varu acetalů 

 
Acetal Bod varu  (°C) (760 torr) 

Metylal 42.3 
Etylal 88 

Propylal 137.2-137.6 
Butylal 180.5 
TOU 210 

2-Etylhexylal 290 
1,3-Dioxolan 74.75 

Glycerol formal 191-195 
 
Rozpouštěcí schopnost 

 Acetaly mají obecně vysokou rozpouštěcí schopnost. 1,3-dioxolan and TOU 

jsou považovány  za  rozpouštědla s nejvyšší rozpouštěcí silou. Nicméně rozpouštěcí 

schopnost  závisí na látkách, které mají být rozpouštěny. Ve specifických případech  

mohou mít  ostatní  acetaly  vyšší rozpouštěcí schopnost než 2 v.u.Rozpouštěcí 

schopnost  acetalů se využívá pro výrobu formulací s vysokým obsahem pevné látky. 

Rozpouštěcí schopnost je stanovována dvěma metodami:  Kauri-butanol indexy a 

rozpouštědlovými parametry. Kauri-butanol index měří rozpouštěcí schopnost  k  tzv. 

Kauri gumě . Čím vyšší je index rozpouštědla, tím vyšší je rozpouštěcí schopnost. 

Tento index se mění s typem použité  Kauri gumy. Kauri-butanol indexy acetalů jsou 

uvedeny v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Kauri-butanol  indexy  acetalů 

Kauri-Butanol index 
(ASTM D 1133-90) 

měřený s Kauri gumou 
 

Acetal 
4938 4939 

Metylal (bezvodý) 101 164 
Etylal 92 120 

Propylal 73 94 
Butylal 62 75 
TOU > 200 > 200 

2-Etylhexylal 31 33 
1,3-Dioxolan > 218 > 207 

Glycerol Formal 71 74 
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 Parametry rozpustnosti acetalů jsou uvedeny v tabulce 4. 

 

Tabulka 4: Parametry rozpustnosti acetalů 

Acetals δt δd 
(disperse) 

δp  
(polarita) 

δh  
(vodíková vazba) 

Metylal 18.24 14.83 6.01 8.76 
Etylal 17.06 14.87 4.67 6.95 

Propylal 16.84 15.11 3.95 6.32 
Butylal 16.23 14.70 3.43 5.96 
TOU 18.74 15.16 6.09 9.19 

2-Etylhexylal     
1,3-Dioxolan 22.07 16.95 7.85 11.76 

Glycerol Formal 25.79 16.37 11.99 19.63 
Parametry jsou vyjádřeny v  MPa1/2 

 
Misitelnost 

 Acetaly jsou plně mísitelné s většinou organických rozpouštědel. Dioxolan, 

TOU a glycerol formal jsou plně mísitelné s vodou. Metylal a  etylal jsou částečně 

mísitelné s vodou. Propylal je velmi slabě mísitelný s vodou. Butylal and 2-etylhexylal  

nejsou mísitelné s vodou. Tabulka 5 popisuje mísitelnost acetalů s vodou. 

Mísitelnost acetalů s vodou je využívána pro výrobu vodných formulací se 

sníženým obsahem VOC. 

 
Tabulka 5: Mísitelnost  acetalů  s vodou 

Acetal Rozpustnost acetalu ve 
vodě  
(%) 

Rozpustnost vody v acetalu  
(%) 

Metylal 32.3 4 
Etylal 6.33 1.21 

Propylal 0.40 0.45 
Butylal Nerozpustný 0.24 
TOU Plně mísitelný Plně mísitelný 

2-Etylhexylal Nerozpustný Nerozpustný 
1,3-Dioxolan Plně mísitelný Plně mísitelný 

Glycerol Formal Plně mísitelný Plně mísitelný 
 

Acetaly, které jsou částečně mísitelné nebo nemísitelné s vodou, se stávají 

plně mísitelnými s vodou v přítomnosti alkoholů, zvláště etanolu. Tabulka 6 uvádí 

procento etanolu potřebné k získání plné mísitelnosti. 
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Tabulka 6: Procento etanolu potřebné k získání plné mísitelnosti acetalu s vodou  

Acetal Procento etanolu potřebné k získání plné mísitelnosti acetalu s vodou

Metylal 9 
Etylal 28 

Propylal 40.5 
Butylal 54 

Povrchové napětí 

• Povrchová napětí acetalů jsou uvedena v tabulce 7. 

• Nízká povrchová napětí acetalů jsou využívána ke zlepšení smáčivosti. 

• Metylal a etylal silně snižují povrchové napětí vody, jak je uvedeno v tabulce 8 a 9. 

Tabulka 7: Povrchová napětí acetalů  

 
Acetal 

Povrchové napětí 
(mN/m) 
(25°C) 

Metylal 21.20 
Etylal 21.62 

Propylal 23.43 
Butylal 25.20 
TOU 31.5 

2-Etylhexylal 25.2 
1,3-Dioxolan 34.3 

Glycerol Formal 44.49 

Tabulka 8: Povrchová napětí směsí voda- metylal 

Složení 
Voda Metylal 

Povrchové napětí 
(v mN/m, at 25°C) 

100 / 72.26 
95 5 50.68 
90 10 43.45 
80 20 34.16 
70 30 25.73 

Tabulka 9 : Povrchová napětí směsí voda- etylal 
 

Složení 
Povrchové napětí 
(v mN/m, at 25°C) 

Voda Etylal  
100 / 72.26 
99 1 50.78 
98 2 46.13 
97 3 41.66 
96 4 38.42 
95 5 36.4 
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Etylal snižuje povrchové napětí vody vice než metylal. 5% etylalu ve vodě 

snižuje povrchové napětí vody stejně jako přibližně 20 % metylalu nebo jako 20 – 30 

% etanolu. 

Viskosita 

 Viskosity acetalů jsou uvedeny v tabulce 9. 

 

Tabulka 9: Viskosity acetalů 

Acetal 
Kinematická viskosita 

(E-7 m2/s) 
(25°C) 

Metylal 3.71 
Etylal 5.07 

Propylal 7.70 
Butylal 10.83 
TOU 15.32 

2-Etylhexylal 28.46 
1,3-Dioxolan 5.53 

Glycerol formal 117 

 

V binárních směsích voda – acetal, metylal a etylal zvyšují viskositu vody, jak 

je uvedeno v  tabulce 10 a 11 

 

Tabulka 10: Viskosita směsí voda - metylal 

Voda Metylal Viskosita 
(v  E – 7 m² / sec) 

100 / 9 
90 10 10.83 
80 20 12.82 
70 30 13.98 

 

Tabulka 11: Viskosita směsí voda - etylal 

Voda Etylal Viskosita 
(v  E -7 m² / sec) 

100 / 9 
95 5 11 
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 V binárních směsích voda - 1,3-dioxolan viskosita sleduje křivku ve tvaru 

zvonu. To znamená, že přídavek až do vice než 60 % 1,3-dioxolanu ve vodě  zvyšuje 

viskositu vody, jak je uvedeno v tabulce 12. 

 Nicméně v ternárních směsích voda – etanol - acetal, metylal, etylal a 1,3-

dioxolan se při náhradě etanolu drasticky snižuje viskosita, jak je uvedeno v tabulce 

12 pro dioxolan. 

 

Tabulka 12: Viskosita směsí voda-1,3-dioxolan v E-7 m²/sec při 25°C  

Složení      
Etanol 100     
Viskosita 14.31      
Voda 
Etanol 
Dioxolan 

20 
80 
/ 

20 
60 
20 

20 
40 
40 

20 
20 
60 

20 
/ 
80 

Viskosita 20.34 15.7 12.3 9.76 8.11 
Voda 
Etanol 
Dioxolan 

40 
60 
/ 

40 
40 
20 

40 
20 
40 

40 
/ 
60 

 

Viskosita 24.92 18.4 13.9 10.5  
Voda 
Etanol 
Dioxolan 

60 
40 
/ 

60 
20 
20 

60 
/ 
40 

  

Viskosita 25.06 16.6 11.3   
Voda 
Etanol 
Dioxolan 

80 
20 
/ 

80 
/ 
20 

   

Viskosita 18.41 10.5    
Voda 
Etanol 
Dioxolan 

100 
/ 
/ 

    

Viskosita 9     
 
 Na druhé straně přídavek acetalů k organickým rozpouštědlům nebo 

polymerním materiálům snižuje jejich viskositu. 

Vypařovací rychlost 

 Vypařovací rychlosti jsou uvedeny v tabulce 13. Vypařovací rychlosti jsou 

porovnány s butylacetátem. Vypařovací rychlosti nízkovroucích produktů jsou také 

porovnány s dietyléterem. 
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Tabulka 13: Vypařovací rychlosti acetalů 

Vypařovací rychlost (DIN 53170) 
Srovnána s    

Acetal Dietyléther Butylacetát 
Metylal 1.36 0.11 
Etylal 3 0.25 

Propylal 14 1.25 
Butylal Není k dispozici 5.54 
TOU Není k dispozici 17.38 

2-Etylhexylal Nevypařuje se  Nevypařuje se 
1,3-Dioxolan 3.60 0.29 

Glycerol Formal Není k dispozici Není k dispozici 
 

 Ve vodných aerosolech metylal silně snižuje dobu sušení. 

 Ve vodně alkoholických směsích s konstantním množstvím  vody zvyšuje 

náhrada etanolu etylalem vypařovací rychlost směsi v kapalném stavu. Typické 

složení voda-etanol-etylal 14.93/22.68/62.38 se vypařuje rychleji než čistý etanol  

(4.1 oproti 7.5). 

 

Další vlastnosti 

Další vlastnosti jsou uvedeny v Tabulce 14 

 

Tabulka 14: Další vlastnosti acetalů 

Acetal 
Tlak par 

ASTM D 323-modifikováno 
(bar, 20°C) 

Hustota 
(g/cm3) 
(20°C) 

Bod tání 
(°C) 

Metylal 0.40 0.861 - 104.8 
Etylal 0.17 0.83 - 66 

Propylal <0.02 0.8338 - 97.3 
Butylal < 0.02 0.8354 - 58.10 
TOU 0.0225 0.9921 < -65 

2-Etylhexylal <0.0001 0.8490 < -65 
1,3-Dioxolan 0.09 1.06 - 95 

Glycerol formal 0.0003 1.215 Není k 
dispozici 
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Toxikologie - Ekotoxikologie 

 Acetaly mají velmi dobře dokumentované profily. Výsledky jsou velice dobré. 

Např. TLV nebo MAK hodnota metylalu je 1 000 ppm. Žádný z acetalů není značen 

z toxikologických důvodů. 

Vykazují také dobré ekotoxikologické profily. Např. WGK (třída ohrožení vod v 

Německu) metylalu a butylalu je 1. Žádný z acetalů není značen z ekotoxikologických 

důvodů. 

Atmosférická chemie 

 Atmosférická degradace acetalů je plně prozkoumána. Měřené rychlosti 

reakce s OH radikálem, která zahajuje atmosférickou degradaci, jsou obecně velmi 

pomalé. Rychlosti jsou mnohem pomalejší než by se očekávalo dle výpočtů, jestliže 

by acetaly byly uvažovány jako étery. Tudíž  možné emise pouze způsobí mírný 

příspěvek ke tvorbě troposférického ozonu. Potenciál fotochemické tvorby ozonu       

( POCP) je nízký. Maximum přírůstkové reaktivity (MIR) je také nízké, např. 1,04 pro 

metylal. Potenciál globálního oteplování (GWP) je zanedbatelný. Potenciál poškození 

ozonové vrstvy (ODP) je nula.  

V důsledku nízkého tlaku par nižšího než  0.0001 bar při 20°C není 2-

etylhexylal  VOC dle obecné evropské regulace VOC (Directive 1999/13/CE, March 

11th 1999). 

Hydrolýza  

Acetaly jsou v neutrálních a alkalických podmínkách stabilní, ale za podmínek  

vodné kyselosti mohou hydrolyzovat. Avšak vykazují velmi nízkou rychlost hydrolýzy: 

po 1 roce  při pH nad 4 nebyly u metylalu nalezeny žádné stopy  hydrolýzy. Při 

nižších pH rychlosti zůstávají pomalé. 

Peroxidy 

Metylal netvoří žádné peroxidy. Metylal tudíž není stabilizován. Ostatní acetaly 

mohou tvořit  nízkou hladinu peroxidů a jsou stabilizovány. 

Značení 

Žádný z acetalů není označován z toxikologických nebo ekotoxikologických 

důvodů. Metylal, etylal a 1,3-dioxolan jsou označovány jako velmi hořlavé produkty. 
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Patří do evropské střední skupiny hořlavosti. Propylal je označován jako hořlavý. 

Butylal, TOU, 2-etylhexylal a glycerol formal jsou nehořlavé. 

 

Acetaly ve formulaci barev a nátěrů 

Metylal  v metalízových lacích 

 Metylal je pomocné rozpouštědlo v metalízových lacích na bázi hliníkovém 

pigmentu, jak je uvedeno v tabulce 15 

 

Tabulka 15: Příklad složení metalízového laku 

Metalízový lak  (Nízkoaromátový) 

Hliníkový pigment Stapa 4 aluminium 13.0% 

Alkylové pojivo Uralac OS 332 30.9 % 

Pryskyřičné pojivo Norselene SP 110 18.5 % 

Aditivum Luaktin  0.3 % 

Sušidlo Nuodex Cobalt 6 fl 0.3 % 

Rozpouštědlo Solvesso 100 24 % 

Rozpouštědlo Metylal (technický) 13.0 % 

 

Metylal může být nahrazen 1,3-dioxolanem. 

Metylal v nitocelulózových nátěrových hmotách 

Metylal je dobrým rozpouštědlem pro nitrocelulózu. Je vynikající náhradou 

dietyléteru v nátěrových hmotách na bázi nitrocelulózy. 

Metylal v barvivech pro mořidla na dřevo 

Metylal je jedním z rozpouštědel užívaných ve formulacich metalokomplexních 

barviv pro barvení mořidel na dřevo ( ZAPON od firmy BASF) 
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Metylal (nebo metylal a dioxolan) v aerosolových nátěrech 

Metylal je vynikající rozpouštědlo pro aerosolové formulace. Je kompatibilní se 

všemi hnacími médii. Metylal přináší vysokou rozpouštěcí schopnost, velmi jemný 

rozprach a vysokou vypařovací rychlost. Příklady formulací jsou uvedeny v tabulkách 

16 a 17 

 

Tabulka 16:  Příklad složení aerosolové nátěrové hmoty s metylalem 

Aerosolový nátěr 
Pigment  Stapa 4 9.35 % 
Pryskyřice Norsolen S125 13.30 % 
Pryskyřice Uralac OR 311 W60 22.25 % 
Aditivum  Urad DD81 0.20 % 
Sušidlo Nuodex Co 0.20 % 
Rozpouštědlo Acusol GC 500 17.25 % 
Rozpouštědlo Metylal 18.35 % 
Hnací medium Dimetyléther 19.1 % 

 
Tabulka 17:  Příklad složení aerosolové nátěrové hmoty s metylalem a dioxolanem 

Aerosolový nátěr 
Pigment  Fiesta T 7.0 % 
Pigment  Titanium dioxide 4.0 % 
Pryskyřičné pojivo Neocryl B723 4.0 % 
Reologické aditivum Bentone 34 1.0 % 
Rozpouštědlo Exxsol D40 10.0 % 
Rozpouštědlo Dioxolane 18.0 % 
Rozpouštědlo  Metylal 18.0 % 
Hnací medium Dimetyléther 38.0 % 

 

Butylal jako smáčecí činidlo 

Butylal se používá jako smáčecí činidlo v nátěrových formulacích. 

Glycerol formal v UV vytvrzovaných epoxidových pryskyřicích 

Glycerol formal je reaktivní  ředidlo pro UV vytvrzované epoxidové pryskyřice 

užívané jako  nástřiky  ohebných kovových  tub. 

TOU v UV vytvrzovaných lacích 

 TOU je reaktivní ředidlo v UV vytvrzovaných lacích. 
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TOU v PU disperzích 

TOU je náhrada NMP v PU disperzích. 

Odstraňovače  nátěrů 

 Acetaly jsou suroviny pro odstraňovače nátěrů v pastách a v aerosolech. 

 Nejúčinnější pastový odstraňovač nátěru je oznaćován D3. Jeho složení je 

uvedeno v  tabulce 18. 

Table 18: Složení pastového odstraňovače nátěrů  

Složení % w/w 

Metylal 

Dioxolan 

Shellsol D70 

Parafin 

Methocell 311 

24 

68 

  4 

  2 

  2 

 

 Obrázek  1. uvádí srovnání odstraňování jednosložkového polyuretanového 

nátěru s D3 a metylenchloridovým odstraňovačem  v  počátku a  po 90-ti vteřinách. 

                   
 
 
 
Počátek 
 
           
         
           Po 90 vteřinách 
  
 
    D3 
 

 

 

Obrázek 1: Odstraňování jednosložkového polyuretanového nátěru s D3 a 

metylenchloridovým odstraňovačem. 
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Odstraňovače graffiti 

 Acetaly jsou suroviny pro netlakované (aktivační pumpa) a tlakované 

(aerosolové) odstraňovače graffiti. 

 Mísitelnost acetalů s vodou a ostatními organickými rozpouštědly umožňuje  

přípravu vodných a rozpouštědlových formulací. 

 Tato mísitelnost  umožňuje upravovat i rozpouštěcí schopnost a agresivitu 

acetalů vůči natřenému povrchu  zanechávajíce jej nedotčeným. 

 Příklad vodného odstraňovače graffiti s aktivační pumpou (AG 3) je uveden v 

tabulce 19. 

 

Tabulka 19: Vodný odstraňovač graffiti s aktivační pumpou 

AG 3 složení % w/w 
Metylal (technická čistota) 
Dioxolan (technická čistota) 
Dowanol PM 
Voda 
Forafac 1110D 

20.0 
30.0 
14.9 
35.0 
   0.1 

 

 Obrázek 2 uvádí odstraňování kontinuálním postřikem graffiti realizované 

aerosolem od Kurt Vogelsang – Německo na kovovém povrchu natřeném alkydem. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 2: Odstraňování graffiti na kovovém povrchu natřeném alkydem 
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Závěr: 

Acetaly jsou bezpečná a k životnímu prostředí šetrná rozpouštědla se 

zajímavými fyzikálně-chemickými vlastnostmi. Pomáhají zvládat formulační 

problémy. 
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LIQUID RHEOLOGY CONTROL ADDITIVES FOR THE PAINT 
INDUSTRY 

 
TEKUTÁ REOLOGICKÁ ADITIVA PRO NÁTĚROVÝ PRŮMYSL 

 
 

Carsten Nagel 
BYK GmbH - Germany 
Distributor for Czech Republic and Slovakia - Polychem composite CS s.r.o. 
 
 

Summary 
Modern water-borne paints mostly comply with recent environmental 
requirements but demand extensive rheology controlling techniques to 
provide the same perfect application properties typical of traditional 
solvent-borne alkyd paints. To get the same brushability, spatter 
resistance and smooth leveling these water-borne systems need 
adjustment by a high shear thickener. However, normal application 
methods involve both low and high shear stresses; usually,              a 
combination of a high and a low shear thickener are used to create an 
optimum rheology behavior. 

 
Key words:  additives, paint industry, water-borne coatings 

 
 
INTRODUCTION 

BYK-420, Rheology Additive for Thixotropic Flow Control in Water Born 
Systems and Pigment Concentrates 

     BYK-420 belongs to the product family of "liquid thixotropic additives". The 

product is characterized by its easy handling, with the result that, by simply stirring,   

a homogeneous distribution in the formulation is achieved. Consequently a strong 

thixotropic flow with a strong shear thinning effect is guaranteed and the processing 

is not negatively affected during the application. BYK-420 is also suitable as a "post 

additive" for subsequently adjusting the viscosity of the coating, and its very distinct 

anti-settling properties improve storage stability. Its use to prevent settling is 

therefore widespread in aqueous pigment concentrates.  
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BYK-425, Rheology Additive for Pseudoplastic Flow Control in Water Borne 
Systems 

     BYK-425 has proved to be particularly effective in the thickening of binder-rich 

formulations, creating a shear thinning, pseudoplastic flow behavior. The main 

advantage is the possibility of applying large layer thicknesses without runners and 

sagging, thereby guaranteeing improved coverage in pigmented systems in one easy 

step. Using BYK-425 in combination with BYK-420 will also allow required flow 

behavior of paints and coatings to be optimized.  

     The special chemical composition of BYK-425 guarantees universal effectiveness 

and advantages in the behavior of a variety of different applications. Besides paint 

and coating formulations, BYK-425 will be used in surfactant-containing systems 

such as detergents and fabric softeners for rheological adjustments. Furthermore it 

can be applied for paper coating. 

BYK-428, Rheology Additive with Newtonian Flow Performance for High Shear 
Adjustment in Water Borne Systems 

     The use of high and low shear thickeners in water-borne systems is essential in 

order to achieve a performance similar to that of traditional solvent-borne alkyd paints 

with regard to brushability, spatter resistance and leveling. BYK-428 is a new 

rheology modifier suitable for controlling high shear viscosity in aqueous coatings.  

     BYK-428 is an easy-to-use, liquid high shear thickener that generates Newtonian 

flow behavior, while simultaneously, BYK-428 ideally complements many low shear 

thickeners for water-borne systems. It can be combined with any of the standard low 

shear rheology additives on the market, e.g. BYK-425.  

AQUATIX-8421, Rheology Modifying Wax Emulsion to Improve Orientation           
of Effect Pigments in Water-borne Coatings 

     The shift from solvent- to water-borne coatings called for wax additives that unfold 

their effects in aqueous systems. The first generation met these expectations but 

showed no impact on the rheological properties of coatings. The result was quite 

often an insufficient effect pigment orientation which is after all a key criterion for this 

type of paint system. Therefore BYK developed a new wax emulsion that controls the 

rheology of effect pigment coatings and consequently delivers an excellent optical 
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performance. The action of AQUATIX-8421 is so powerful that no extra rheology 

modifier is needed. 

 

RESULTS 

BYK-420, Rheology Additive for Thixotropic Flow Control in Water Born 
Systems and Pigment Concentrates 
 

      
Homogenous, rapid incorporation:       Inhomogeneous incorporation: 

      excellent thickening effect                     no thickening effect 

        homogenous, no particles               inhomogeneous, particles 
 

Figure 1.  BYK-420: Rheology Control in Aqueous Systems. 

 

 
Figure 2.  Effective Thickening of Pure Water. 
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BYK-425, Rheology Additive for Pseudoplastic Flow Control in Water Borne 
Systems 
 

 
 

Figure 3.  Urea modified Urethane BYK 425, Association and Hydrogen Bonding. 

 

 
 

Figure 4.  Strong Effect with Resin. 
 

BYK-428, Rheology Additive with Newtonian Flow Performance for High Shear 
Adjustment in Water Borne Systems 
 

Product Profile: 
Solution of a hydrophobically modified polyuretane 

Active Substance:  25 % 
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Solvents:  Water / Ethoxylate 

Special note:  VOC-free, APEO-free 

 
Mechanism: High Shear versus Low Shear Thickener 
 

        High Shear Thickener              Low Shear Thickener 

 

 

 

 

    

       BYK-428                 BYK-425  
Greater number of hydrophobic   Small number of hydrophobic groups. 

groups; calculated on total structure.  Larger hydrophobic groups result in 

Small hydrophobic groups form   strong network formation at low shear. 

a weak network.      

=>  Network formation is faster      =>  Network formation is  slow under  

      even under high shear.          high shear and immediately  

                   destroyed as shear increases. 
 Newtonian      Pseudoplastic 

 

 
 

Figure 5.  Low Shear/High Shear Effect. 
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AQUATIX-8421, Rheology Modifying Wax Emulsion to Improve Orientation           
of Effect Pigments in Water-borne Coatings 
 

 
     without rheology modifier     with AQUATIX 8421 
 

Figure 6.  Excellent Optical Performance with AQUATIX 8421. 

 

 
 

Figure 7.  Due to the Liquid Delivery Form AQUATIX 8421 is ready to Use and Easy 
to Incorporate. 
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CONCLUSION 
 

BYK-420, Rheology Additive for Thixotropic Flow Control in Water Born 
Systems and Pigment Concentrates 
 

• Improves anti–settling  

• Improves anti-sagging 

• No influence on flow and pump properties, especially of pigment concentrates 

• No influence of pigment stabilization 

• Easy to incorporate (liquid), practical performance test possible  

• Effectiveness independent of pH 

• No temperature control for activation 

• Less water sensitivity 

 

BYK-425, Rheology Additive for Pseudoplastic Flow Control in Water Borne 
Systems 
 

• Thickener with broad universal compatibility in various aqueous binder 

systems  

• Post addition possible 

• Easy to handle 

- no pH adjustments necessary 

- can be diluted with water 

• No negative influence on film properties 

• VOC-free, APEO-free 

• No higher costs compared to common thickeners 

• Dependant on system two to three times more effective  

 
BYK-428, Rheology Additive with Newtonian Flow Performance for High Shear 
Adjustment in Water Borne Systems 
 

• Provides excellent brushability with improved leveling 

• Newtonian flow behavior 

• No negative influence on gloss 

• Excellent color acceptance and rub-out stability 
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• Guarantees spatter resistance 

• VOC and APEO-free 

 
AQUATIX-8421, Rheology Modifying Wax Emulsion to Improve Orientation       
of Effect Pigments in Water-borne Coatings 
 

• First rheology modifying wax additive for water-borne coatings 

• No additional rheology modifier necessary 

• Improves orientation (flip flop) of effect pigments 

• Reduces cloudiness / mottling 

• “Ready to use” - no pre-dilution required 

• Easy to incorporate - only low shear forces needed 

 

     ANTI-TERRA®, BYK®, BYK®-DYNWET®, BYK®-SILCLEAN®, BYKANOL®, 

BYKETOL®, BYKOPLAST®, BYKUMEN®, DISPERBYK®, DISPERPLAST®, 

LACTIMON®, NANOBYK®, SILBYK® and VISCOBYK® are registered trademarks 

of BYK-Chemie. AQUACER®, AQUAFLOUR®, AQUAMAT®, CERACOL®, 

CERAFAK®, CERAFLOUR®, CERAMAT®, CERATIX® and MINERPOL® are 

registered trademarks of BYK-Cera.  

     This information is given to the best of our knowledge. Because of the multitude            

of formulations, production, and application conditions, all the above mentioned 

statements have to be adjusted to the circumstances of the processor. No liabilities, 

including those for patent rights, can be derived from this fact for individual cases. 

 

DISTRIBUTOR FOR CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA 
 

 
Polychem composite CS s.r.o. 
Valchařská 36  

614 00 Brno 

Phone:  +420 545 321 201 

Fax: +420 545 321 200 

Email: info@polychem-cs.cz 

www.polychem-cs.cz 
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ÚČINNOST BIOCIDŮ V NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH A OMÍTKÁCH 
 

EFFICIENCY OF BIOCIDES IN COATINGS AND PLASTERS  
 
Jaroslav Palcer, ACE Trade, s.r.o. 
 
 

Biocid je chemická látka, která dokáže zabít různé formy živých organismů. 

Biocidy jsou výrobky, které mají za úkol chránit produkt před biologickým napadením 

a růstem. 

Aktivita mikrobiálních činidel je často určována jako minimální koncentrace, 

která je nutná k zastavení růstu určených organismů tzv. „MIC“ nebo jako 

koncentrace, která ponechává nedetekovatelné množství přeživších organismů po 

specifickém čase působení tzv. „MBC“ – minimální baktericidní koncentrace, která 

obecně znamená účinnost zabití větší než 99,9 %. 
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0,06

0,04

0,02

MIC VALUE
MINIMUM INHIBITION CONCENTRATION

Germ 
A

Germ 
B

Germ 
C

Germ 
C

Germ 
D

Germ 
E

USE 
CONCENTRATION
IN PRACTICE

CONCENTRATION OF BIOCIDE (%)

TYPE OF
MICROORGANISM

X
X

X

X

X ADAPTION       SELECTION

 

 

Volný formaldehyd je velmi dobře účinný proti bakteriím a částečně účinný i 

proti houbám. Jeho účinek je velmi efektivní, ale krátkodobý, protože jeho 

koncentrace se rychle snižuje vedlejšími reakcemi a odpařováním. Formalín, což je 

obchodní označení pro vodný formaldehydový roztok, se ke konzervaci používá 

pouze zřídka. 
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Formaldehyd volný versus formaldehyd vázaný - i přesto, že formaldehyd je dnes 

veřejně diskutovanou látkou, tak je stále běžně používanou látkou. Používá se ve 

vázané formě, kdy jeho účinnost spočívá v uvolňování vázaných vazeb. 

V České republice platí pro koncentrace formaldehydu následující limity v ovzduší 

pracovišť: PEL – 0,5 mg.m-3, NPK - P – 1 mg.m-3. 

O-formaly jsou přípravky, směsi formaldehydu s alkoholy a glykoly, 

benzylalkoholem nebo etylenglykolem a butyldiglykolem. 

N-Formaly jsou kondenzační produkty formaldehydu a amidů jsou zpravidla 

stabilnější než O-formaly.  Díky tomu, že jejich uvolňování ve vodném prostředí je 

pozvolnější oproti O-formalům prodlužuje se tak jejich požadovaná účinnost. 

Isothiazolinony jsou důležitým biocidem zabraňujícím tvorbě biofilmů 

v chladících věžích, čímž zajišťují fungující výměnu tepla. Jsou ovšem také velmi 

důležité při konzervaci disperzních nátěrových hmot. Mezi nejznámější patří Chloro-

methyl isothiazolinone „CMI“ a methyl isothiazolinone „MI“. Obě látky jsou používány 

ve směsi a to v poměru 3:1 (CMI/MI). CMI je znám jako alergen pro lidský 

organismus. Běžná aplikační koncentrace je nižší, než aby způsobovala senzitivitu 

nebo dráždění koncových uživatelů. Limitní hodnota je rovna 15ppm. Ve skutečnosti, 

se tato kombinace aktivních látek ukázala jako bezpečná i pro aplikace 

v kosmetickém průmyslu. 

K udržení požadovaných vlastností produktů na bázi CMI je nutné po aplikaci 

produktu do formulace kontrolovat hodnotu pH. V žádném případě nemohou být 

používány alkalické roztoky jako např., dispergátor/ konzervační látka. Kombinované 

přípravky jako formaldehydové donory s isothiazolinonem zajišťují konzervační 

efektivitu. Formaldehydové donory také hlavně přispívají ke stabilizaci CMI. 

Podobně Benzisothiazolinone „BIT“ je další běžný isothiazolinonový derivát 

používaný pro konzervaci. Vzniká reakcí 2,2´-dithiodibenzamidu s hydroxidem 

sodným a následnou oxidací.  Díky jeho relativně vysoké stabilitě v alkalickém pH je 

hojně používán, ačkoliv BIT má jen velmi slabou fungicidní účinnost a je málo účinný 

proti všudy přítomným vodním mikroorganismům kmenů Pseudomonas. Oxidační 

činidla způsobují oxidaci Benzisothiazolinonu, mění ho v neúčinné cukry. S ohledem 

na výrazně se snižující účinnost jsou žádoucí vyšší používané koncentrace.  
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Bronopol je vyráběn syntézou reakce formaldehydu s nitromethanem 

v přítomnosti anorganických bází, aby se vytvořil řetězec 2-nitro-1,3-propan-diol, 

který dále reaguje s bromem a tvoří 2-bromo-2-nitro-1,3-propan-diol „Bronopol“. 

Bronopol je velmi často používanou alternativou bez formaldehydového konzervantu, 

ačkoliv v alkalickém prostředí se formaldehyd uvolňuje. V některých případech se 

může objevit zbarvení finálního produktu. Bronopol má vynikající účinnost proti 

bakteriím a specielně proti Pseudomonádám. Jeho účinnost proti plísním a houbám 

je omezená, proto se doporučuje jeho použití v kombinaci s fungicidem. 

2-N-Octyl-4-isothiazolin-3-one „OIT“ je vysoce účinný pro exteriérové 

aplikace.Charakterizuje se širokospektrální účinností proti kvasinkám a plísním. Ve 

vysokých koncentracích také účinný proti řasám. Běžně se dodává v kapalné formě. 

Nevýhodou je, že při vyšších hodnotách pH>10 existuje riziko hydrolýzy. Má relativně 

vysokou rozpustnost ve vodě, a to 480 mg/l. 

Formulace obsahující více než 500 ppm musí být označena větou R43. 
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Dichloro-n-octyl isothiazolinone  „DCIT” má zvýšenou účinnost proti 

zeleným řasám nebo cyano bakteriím. Je běžně používán i tam, kde je vyžadován 

fungicidní a protiplísňový účinek.  

Pyrithione sodíku „NaPT“ a Pyrithione zinku „ZnPT“ jsou látky, které se 

běžně používají v kosmetice ke konzervaci a také jako antimikrobiální činidla. Jejich 

účinek těchto spočívá v účinnosti na buněčnou stěnu hub, přidružené buněčné 

membrány a pohyb bakterií. Účinky těchto látek byly prokázány pomocí metody 

měření mikrobiální metabolické aktivity koncentrace ATP.  

Pyrithione zinku „ZnPT“ má širokospektrální účinek proti kvasinkám a 

plísním. Je speciálně účinný proti kmenům Alternaria. Částečně účinný proti kmenům 

aspergilus a řasám. Ve vyšších koncentracích se jeho účinek proti řasám zvyšuje. 

Velmi málo se rozpouští ve vodě, 8 mg/l. Existuje riziko zbarvení způsobené ionty 

kovů, např. Fe3+. Je náchylný na působení UV záření, ale má velmi dobrý 

toxikologický profil. Není evidován jako dráždivý. 

Carbendazime – methyl benzimidazol-2-ylcarbamate. Svoji důležitou 

fungicidní roli hraje v ošetřování napadených rostlin. V nátěrových hmotách je jedním 

z nejúčinnějších fungicidů pro ošetření FILMU. Má širokospektrální účinnost proti 

kvasinkám a plísním. Bývá kombinován s algicidními látkami. Vykazuje nižší účinnost 

proti kmenům Alternaria. Jeho výhodou je velmi nízká rozpustnost ve vodě, 8mg/l. 

Podléhá značení jako toxická látka, když jeho obsah ve formulaci je větší než 1000 

ppm. Měření Aden osine Triphosphate (ATP), molekula zajišťující přenos 

vnitrobuněčné energie u všech živých organismů.  A pomocí ní lze indikovat 

mikrobiální aktivitu (metodika  HACCP) 
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Požadavky na biocidní přípravky v nátěrových hmotách 

1) konzervace zvaná IN CAN (v obalu) chrání substanci v mokrém stavu 

2) konzervace zvaná FILM  - chrání substanci v suchém stavu 

3) výrobní hygiena – odpovídající a čisté výrobní prostory 

4) desinfekce – sanace kontaminovaného materiálu (nebo desinfekce zařízení) 

Požadavky na biocidy 

Je všeobecně známé, že mikroorganismy jsou schopny růstu téměř na každé 

v přírodě existující substanci. Velmi často jsou schopny danou substanci poškodit 

nebo i dokonce zničit. 

Konzervace má za úkol zastavit biologickou degradaci požadované substance na 

určenou dobu. Musíme tedy dodat konzervační látku za splnění podmínky biologické 

odbouratelnosti samotného biocidu. 

Konzervace IN CAN 

Do této kategorie spadá nepřeberné množství aplikací, kde konzervace IN CAN 

nachází uplatnění. Všeobecně lze říci, že využití je nutné nebo preventivní. 

Charakterizovat jako nutnost použití lze všude tam, kde dochází k jakékoliv 

biologické degradaci. S ohledem na technické využití můžeme vyjmenovat několik 

příkladů uplatnění tohoto typu konzervace: 

- textilní roztoky, výrobky domácí chemie, přísady do betonu, inkousty, 

barvy, omítky, lepidla, tmely, vstupní suroviny pro výrobu, atd. 

Ve všech produktech, kde je určitým způsobem zastoupena voda musíme mít 

kontrolu nad mikrobiologickou degradací jak během výrobního procesu, tak i během 

skladování. 
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Výrobní proces - kontaminační rizika 

Výroba     Skladování v tanku    Plnění    

Skladování Spotřeba Skladování 

 

 

 

 

Nejběžněji používané aktivní látky: 

n-formal 
o-formal 
CMI/MI 
Bronopol 
t-Butylhydroxiperoxide 
benzisothiazolone 
Iodopropinylbutylcarbamate 
Glutaraldehyde 
 

Kritéria pro výběr aktivních látek IN CAN 

Při výběru aktivních látek je potřeba vzít v úvahu několik hledisek, která nám 

pomohou zvolit nejvhodnější variantu. 

a) Jaký je základ finálního produktu? Je postaven na vodném nebo 

rozpouštědlovém systému? Tato otázka je podstatná pro kompatibilitu a 

      

      

  =yoke Rizzio contaminate   = be Ruzicka kontaminier
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dobrou rozpustnost biocidu v konečném produktu. Vodné systémy vždy 

potřebují In Can ochranu, aby se zajistila potřebná doba použitelnosti. U 

rozpouštědlových systémů In Can konzervace není většinou potřeba, jelikož 

organická rozpouštědla jsou sama o sobě biocidně účinná. 

b) Omezení pH. Jelikož některé aktivní látky jsou citlivé většinou na alkalické 

hodnoty pH, je důležité vědět hodnoty pH jak během výroby, tak během 

skladování. Pro In Can konzervační látky postavené na CMI/MI je maximální 

hodnota pH rovna 8,5 s ohledem n citlivost hlavní složky CMI 

(Chloromethylisothiazolone). Bronopol se začne při zvyšujících hodnotách pH 

rozkládat, ale i přesto jeho pozůstalé fragmenty zůstávají účinné.  

Aktivní látka BIT ( Benzisothiazolone) toleruje hodnoty pH až do 11. 

c) Otázka kompatibility s ostatními složkami. Dostatečná kompatibilita ve finální 

formulaci, např. v nátěrové hmotě, je velmi důležitá pro použité In Can 

konzervanty z toho důvodu, abychom byli schopni zaručit dlouhodobou 

ochranu produktu před mikroorganickým napadením. Je třeba předcházet 

vzájemnému působení s ostatními složkami. Selhání aktivní látky může být 

výsledkem špatné kvality vstupní surovin nebo díky chemickému původu 

ostatních složek formulace. Příklad: deaktivace CMI/MI siřičitany nebo 

nekompatibilita může způsobit vzájemnou reakci hořčíku (stabilizátor CMI/MI) 

a latexového polymeru. 

d) Maximální teplota. Jelikož jsou některé aktivní látky citlivé na vysoké teploty, 

je nutné, aby měl člověk přehled o limitních teplotách a to jak během výroby, 

tak i během skladování. Pro In Can konzervační produkty postavené na 

aktivní složce CMI/MI, je limitní hodnota teploty 60°C. Tato teplota se váže na 

hlavní skladovou CMI (Chloromethylisothiazolone). Na druhou stranu aktivní 

složka BIT (Benzisothiazolone) toleruje teploty až do 100°C 

e) Preference či odmítnutí aktivních látek? Určité aktivní látky mohou být 

neakceptovatelné pro zákazníka s ohledem na důvody již vyjmenované výše 

anebo díky jiným netechnickým požadavkům jako: 

- aktivní látky začínají spadat pod nechtěná značení jako například Xi, R43 

v případě, že hodnota CMI/MI překračuje hodnotu 15ppm (platí pouze 

v evropské unii) 
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- aktivní látka se stala veřejně diskutovanou, v těchto případech se jedná 

spíše o panické reakce než o vědecky podložená fakta. Z praxe můžeme 

uvést například formaldehydové donory. 

- Aktivní látka nemá speciální ověření pro specifickou aplikaci nebo pro 

danou zemi. 

f) Požadavky na organická rozpouštědla nebo na VOC. V některých případech 

zákazníci chtějí minimalizovat nebo úplně vyloučit organická rozpouštědla 

případně VOC z marketinkového či legislativních důvodů. Samozřejmě mohou 

být případy, kdy to jsou technické důvody. 

VOC -  volatile organic compound, znamená v překladu organická těkavá 

látka, definice říká, že to je každá organická látka, která má bod varu pod 

250°C, např. jako volný formaldehyd ( ne látka uvolňující formaldehyd). 

Organické rozpouštědlo- existuje mnoho interpretací, které říkají, která látka 

má být považována za rozpouštědlo. Podle zkušenosti z průmyslu do této 

kategorie spadají látky jako glykol, éter, mastné kyseliny, alifatické a 

aromatické uhlovodíky atd.. 

 

Kritéria pro výběr aktivních látek pro konzervaci FILMU  

Konzervant filmu by měl být účelně aplikován do různých druhů finálních 

formulací tam, kde zákazník vyžaduje mikrobiální ochranu finální aplikace v suchém 

stavu. V případě nátěrových hmot hovoříme o ochraně budov (fasád) nátěry, které 

jsou odolné proti estetickému poškození způsobeném plísněmi, řasami nebo jinými 

mikroorganismy, a to z hlediska její dlouhodobé ochrany. 

 

Mezi nejobvyklejší důvody mikroorganického poškození omítek se řadí: 

- nevhodně navržený projekt stavby – konstrukční chyby podporují 

mikrobiální růst 

- moderní typy staveb – isolační systémy podporují mikrobiální růst 

- pominutí okolního podmínek prostředí – průmyslové zóny, zalesněné 

plochy, návětrné strany atd. . 
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- nátěrový systém, respektive jeho složení je lákadlem pro mikroorganismy 

a je pro ně velmi vhodnou potravou 

- selhání ochranného mechanismu z důvodu nedostatečné dávky, 

nekompatibility konzervantu se systémem, nepodrobení formulace 

zátěžovému testu k ověření účinnosti biocidního přípravku 

 

Stejně tak jako při výběru konzervantu In Can, tak i v případě ochrany FILMU je 

třeba vzít v úvahu hlavní hlediska, která přímo anebo nepřímo ovlivňují účinnost 

přípravků na ochranu FILMU a zároveň vás nasměrují na vhodný produkt: 

 

a) Na jakém základě je produkt formulován – je důležité vědět, zdali se jedná o 

vodný nebo rozpouštědlový systém s ohledem na kompatibilitu 

s konzervantem filmu. Stejně jako finální výrobky, tak i konzervanty filmu jsou 

formulované na rozpouštědlovém nebo vodném systému. Obecné pravidlo 

říká, že do vodných systémů lze použít konzervant filmu buď na vodném 

základě, nebo i na rozpouštědlovém základě. Pro rozpouštědlové systémy 

musíme vybírat pouze z konzervantů na roupouštědlovém základě. Pro čiré 

(transparentní) formulace jsou pak vhodné konzervanty na rozpouštědlovém 

základě. Celková kompatibilita ovšem záleží na rozpustné polaritě ostatních 

surovin. 

 

b) Omezení pH. Jelikož některé aktivní látky jsou citlivé většinou na alkalické  

 hodnoty pH, je důležité vědět hodnoty pH jak během výroby, tak během 

 skladování. Pro konzervaci filmu leží obvyklá hranice u hodnoty pH = 10.  

 Zapříčiněná je kvůli aktivní složce Octylizothiazolonu (OIT), který je nestabilní  

 při ph>10. Existují samozřejmě i konzervanty, kde se můžeme pohybovat až 

 do hodnoty pH=10. 

 

c) Maximální teplota - protože některé aktivní látky jsou citlivé většinou vůči 

vysoké teplotě, je důležité znát teplotní omezení, jak během výroby, tak i 
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během skladování, ale i na aplikovaných plochách. Aktivní látky v In Can 

konzervačních přípravcích jsou většinou odolné pouze vůči nižším teplotám 

kolem 60°C. Oproti tomu aktivní látky určené k ochraně filmu jsou více odolné. 

Snášejí teplotu překračující  100°C. 

•  

d) Preference či odmítnutí aktivních látek? Určité aktivní látky mohou být 

pro zákazníka nežádoucí s ohledem na důvody již vyjmenované výše anebo 

díky jiným netechnickým požadavkům jako: 

- aktivní látka se dostala do veřejné diskuse, což je ve většině případů 

emocionální než vědecky podložené, např. Terbutryne, Carbendazim 

nebo Diuron (týká se pouze Evropy) 

- aktivní látka nemá povolení pro specifické aplikace nebo země 

- aktivní látka vede k nežádoucímu označení finálního produktu, např. Xi, 

R43, jestliže obsahuje OIT více než 500ppm (pouze pro Evropu) 

 

e) Požadavky na organická rozpouštědla nebo na VOC. Stejné jako při výběru IN 

CAN přípravku. 

 

f) Rozpustnost aktivních látek ve vodě. Charakteristika při výběru aktivních látek 

často přehlížená nebo pomíjená na úkor ceny a marketingových požadavků s 

ohledem na konečné prezentování a značení finálních výrobků.  

Účinná látka Rozpustnost ve vodě 

Carbendazim 8 mg/l 

Zinc pyrithion 8 mg/l 

Terbutryne 25 mg/l 

Diurone   35 mg/l 

3-Jodo-2-propynyl-butylcarbamate 150 mg/l 

2-n-Octyl-4-isothiazolin-3-one 480 mg/l 
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Zátěžové zkoušky  

Nedílnou součástí každého výrobce biocidů jsou zátěžové zkoušky. 

 

Testovací metoda SM-020 – FAKO Test 

Stanovení účinku chemických konzervačních přípravků ve vodných 
systémech 

Metoda k určení konzervačního účinku chemického konzervačního prostředku 

ve vodných systémech nátěrových hmot, lepidel a jiných vodných technických emulzí 

nebo disperzí.  

Princip 

S pomocí popsané metody se testuje účinnost chemického konzervačního 

prostředku za účelem konzervace samotného produktu In Can. 

Z nenakonzervovaných vzorků se připraví jednotlivé šarže, do kterých jsou přidány 

rozdílné koncentrace testovaných konzervačních látek. 

Provedení 

Do skleniček s širokým hrdlem a uzávěrem (LDPE) se naváží po 50 g 

testovaného materiálu. Poté se do těchto šarží přidají různé koncentrace 

konzervačních látek. Vzorky, které byly zaslány ke zkoušce již v nakonzervovaném 

stavu, jsou podrobeny zkoušce bez další dávky biocidů. Jako kontrola růstu zárodků 
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slouží srovnávací nenakonzervovaný vzorek. Po dvou dnech od přidání konzervační 

látky se infikují vzorky 0,2 ml inokulačním roztokem skládajícím se z následujících 

testovacích organismů. Titr tohoto roztoku je přibližně 109 zárodků/ml. 

 

Bakterie Grampositivní Kocuria rhizophila ATCC 9341 

  Staphylococcus aureus ATCC 6538 

 Gramnegativní Entero Enterobacter gergoviae praktický zárodek

  bakterie Escherichia coli ATCC 11229 

  Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 

  Pseudo Pseudomonas ATCC 15442 

  monády Pseudomonas ATCC 17397 

  Pseudomonas putida ATCC 12633 

Kvasinky  Candida albicans ATCC 10231 

Plísně  Aspergillus niger ATCC 6275 

  Penicillium funiculosum ATCC 36839 

Testované vzorky jsou pravidelně 1 týdně inokulovány a natřeny na agar 

misky (trypton-soya-agar pro bakterie a sabouraud-dextrose-agar pro kvasinky a 

plísně). První nátěr musí být proveden bezprostředně před novou inokulací. 

Vyhodnocení mikrobiálního nárůstu nátěrů je provedeno po tří denní inkubaci při 

25°C. Nátěry s negativním nálezem se pro jistotu sledují ještě další dva dny a opět 

vyhodnocují. Vyhodnocení konservačního účinku jednotlivých koncentrací se provádí 

semikvantitativní metodou systémem od – přes + do + + +. Nárůst se diferencuje na 

bakterie, kvasinky a plísně. Test se provádí maximálně 6 týdnů tzn.6 inokulačních 

cyklů, respektive do dosažení maximálního nárůstu + + +. 

Vyhodnocení výsledků 

Vzorek je dobře konzervován, jestliže se na něm neprojeví po celou dobu 

testu v těchto v.j. laboratorních  podmínkách, napadení zárodky mikroorganismů. To 

znamená, že ani po 6. inokulačním cyklu testované vzorky nevykazují žádný nárůst 

zárodků. Na základě dlouhodobých zkušeností s touto testovací metodou lze takový 

výsledek vyhodnotit tak, že testovaný produkt bude mikrobiologicky stabilní 

minimálně po dobu dvou let. 
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Testovací metoda SM-022a – FAKO Test 

Suroviny nátěrových hmot v nátěrovém systému pro stavebnictví 

Stanovení odolnosti proti růstu plísní a hub 

Tato metoda byla použita FA 9 pro CEN Standard. 

 

Rozsah použití 

Laboratorní metoda pro stanovení odolnosti omítkových nátěrů vůči 

plísňovému napadení. Tato metoda používá omítkové nátěry na standardizovaném 

papíře jako zkušební substrát a Aspergillus niger (ATCC 6275), stejně jako 

Penicillium funiculosum (ATCC 36839), jako zkušební plísňovou houbu. Mohou být 

použity také čisté kultury ostatních příslušných druhů plísňových hub. 

Pokusy jsou prováděny na dextrózovém agaru. 

 

Vzorkování 

K testování jsou zavedeny do každých 50 g materiálu odlišné koncentrace 

fungicidu, aby byly dokončeny v oddělených dávkách a homogenizovány po dobu 3 - 

5 minut kbelíkovým míchačem. (Vzorky, které byly poslány k testování 

v předkonzervovaném stavu, nejsou připraveny s dalšími přídavky biocidů). 

 

Příprava testových desek 

90 x 270 mm nosné materiály vyrobené z papíru (Schleicher & Schüll č. 2589 

B/X 24078) jsou natírány zkušebním materiálem s mokrou vrstvou o síle 500 μm za 

použití lékařské špachtle. Síla filmu 500 μm byla zvolena tak, aby vykompenzovala 

rozdílné vyplachování z tenkého filmu a výsledky z nátahu a papíře byly 

representativní. Špachtle musí být široká nejméně 6,5 cm. Síla vrstvy vzorku omítky 

záleží na velikosti zrnek. Natřené nosné materiály, nazývané testovacími panely, 

jsou potom sušeny po dobu 5 dnů v horizontální poloze. 
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Příprava zkušebních panelů 

Příprava zkušebních panelů je navržena tak, aby simulovala odstranění 

mikrobiocidů v praktickém použití při působení atmosférických vlivů. 

Testovací panely jsou oplachovány proudící vodou o teplotě 15+ 5°C o průtoku 

1L/minuta. Panely jsou poté sušeny po dobu dvou dnů. Směr proudění přes 

oplachové sekce odpovídá 1000 + 500 cm2.  

Z takto připravených panelů jsou vyraženy kola o průměru 5 cm a jsou 

vystaveny sterilizaci zářením Co60 o síle nejméně 10 kGy. 

 

Očkování a inkubace 

Sabouraud-dextrose-agar ztužený v Petriho miskách je očkován s 0,2 ml 

smíšenou spórovou suspenzí (107 spór/ml) a stejnoměrně rozetřen s Drigalskiho 

špachtlí nebo zakřivenou sterilní skleněnou tyčinkou. Potom jsou připravené 

zkušební dílky pinzetou rovnoměrně položeny na naočkovaný povrch živného media 

(natřenou stranou nahoru). Ujistěte se, že zkušební dílky se dostanou do styku 

s živným povrchem celou svou plochou. Inkubace pak trvá 3 týdny při 28 ± 2 °C. 

 

Vyhodnocení 

Po jednom, dvou a třech týdnech jsou zkušební vzorky zkontrolovány kvůli 

růstu plísně. Ohodnocení je vizuální anebo - pokud je nutné vyloučit druhotnou 

infekci - s použitím zvětšovacího skla. Pokud je zpozorován na povlaku druhotný 

růst, který je dostatečně významný, aby ovlivnil odhad, nemůže být test zhodnocen a 

musí se zopakovat. Celkové ohodnocení je vytvořeno na základě zhodnocení třech 

paralelních zkušebních vzorků podle majoritního principu.  
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Stanovení odolnosti na nárůst plísní a hub 
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Následující stupnice tvoří základ pro ohodnocení vzorků: 

0 = zóna zcela bez nárůstu kolem testovaného vzorku až ke kraji agaru 

s nárůstem na okraji do 1%. 

1 = nárůst pouze na agaru od kraje do středu ( do 25%) 

2 = jednotlivé kolonie na testovaném vzorku ( 25-75%) 

3 = nárůst na povrchu testovaného vzorku (75% nebo více, ale ne celá plocha) 

4 = zcela pokrytý povrch testovaného vzorku (100%) 

0 => testovaný vzorek splnil požadavky na ochranu Filmu 

1-3 => omezená ochrana testovaného vzorku 

4 => bez ochrany, konzervace selhala. 

 

Přehled produktů firmy Schülke & Mayr 

• Nabídka přípravků určených pro IN CAN konzervaci je široká. Konečným 

uživatelům nabízí možnost výběru podle výše vyjmenovaných kritérií. 

 

 

• Přípravky lze podělit do jednotlivých kategorií podle složení aktivních látek. Pro 

odvětví nátěrových hmot mají přípravky obchodní označení Parmetol. Mezi 

nejběžnější a zároveň nejrozšířenější patří kombinace CMI/MI a donory 

formaldehydu, vázané na kyslík nebo dusík, popřípadě i kombinace obou. 

 

 

• Jiná kombinace CMI/MI je s bronopolem nebo s BIT, OIT. V našem sortimentu 

najdete i kombinaci Bronopol s OIT. Mezi nejnovější kombinace lze zařadit 

kombinaci BIT s aminovými deriváty. 
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• Pro systémy s vyšším pH, kde základní řady biocidů selhávají lze použít 

technickou řadu přípravků s označením Grotan. Z uživatelského hlediska jejich 

základní charakteristikou je stabilita v pH až do hodnoty 12. Z převážné většiny se 

jedná o aktivní látky, jejichž molekula při rozpadu uvolňuje formaldehyd tzv. 

„formaldehyde releasers“.  V této řadě výrobků najdeme i systémové čističe 

výrobních zařízení. Systémové čističe tvoří a jsou nedílnou součástí správné 

výrobní hygieny a výrobní praxe.  

 

 

• Nabídka přípravků pro ochranu FILMU není tak široká, jak je tomu u IN CAN 

konzervace, ale i z této nabídky lze vybírat tak, aby koncový uživatel měl možnost 

vybrat si přípravek podle dostupných kritérií na účinnou ochranu suchého filmu. 

 

• U kategorie přípravků určených na ochranu filmu rozdělujeme zda-li se jedná o 

aplikaci určenou na exteriér nebo systém určený pro aplikaci v interiéru. U 

přípravků určených pro interiér není vyžadována algicidní účinná složka. Druhé 

základní rozdělení je podle typu rozpouštědla. Pro zjednodušení přehledu jsou 

přípravky presentovány v níže uvedených schématech. 
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Závěr: 

Biocidní trh měl v minulosti během několika posledních desetiletí střední 

tendenci růstu. Průmyslový trh biocidů pro nátěrové hmoty očekává růst 6,3% ročně. 

Široká škála biocidů je dnes používána převážně ve vodných formulacích. 

Biocidy jsou stále používanější látkou koncových výrobců, jako 

v průmyslových aplikacích tak i ve výrobcích určených pro domácnosti. Varování 

z životního prostředí a regulace pocházející z biocidního zákona „BPD“ mají za úkol 

změnit strukturu trhu s biocidy po celém světě. Tvrdá omezení „BPD“ omezují 

používání biocidů, které mají toxické složení za účelem ničení mikroorganismů nebo 

jiných škůdců. Proto vlivem formování hlavního biocidního trhu jsou největší výrobci 

biocidů soustředěni na vývoj nových tzv. bezpečnějších formulací, aby měli možnost 

zvýšit jejich podíl na trhu a profitovali z růstu. Toto je velká výzva pro směřování 

vývoje do organické chemie a bio-chemie.   
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NOVÁ NEUTRALIZAČNÍ ADITIVA VANTEX-T A ADVANTEX FIRMY 
TAMINCO 

 

NEW NEUTRALIZING ADDITIVES VANTEX-T AND ADVANTEX FROM 
TAMINCO 

 
Petr Nováka, Kurt Buyseb 
aBiesterfeld Silcom, b Taminco  
 

Summary 
New types of alkylalkanolamines Vantex-T and Advantex from Taminco 
company can optimize pH value of waterborn coatings without any 
compromise. Advantex amine is an excellent pigment dispersant that is 
non-yellowing, low in odour, allows lower VOC levels and helps maintain 
biostability of paints. Vantex-T amine has been developed to enable 
production of very low odour paints with minimum VOC level providing 
enhanced film forming properties and remarkable paint stability. 
Key words: amine, low odour, low VOC coatings  

 
 
Úvod 

Společnost Taminco uvedením nových neutralizačních aditiv Vantexu-T a 

Advantexu následuje současné trendy, jako jsou nízké hodnoty VOC či minimální 

zápach (viz Graf 1.), v oblasti vodouředitelných nátěrových hmot. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. Srovnání intenzity zápachu různých aminů, Advantexu a Vantexu-T 
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          Vantex-T a Advantex  vzhledem k své chemické povaze a z ní vyplývajících 

fyzikálních vlastností (Tabulka 1.) přináší formulátorům nátěrových hmot celou řadu 

benefitů jako je vynikající dispergace pigmentů (snížení množství použitého 

dispergátoru), zlepšené filmotvorné vlastnosti, zvýšená odolnost proti vodě a otěru, 

vyšší hodnoty lesku (pokud požadováno), dlouhodobá stabilita, synergismus 

s biocidními přípravky vedoucí k lepší biostabilitě nátěrové hmoty. 

 

Tabulka 1. Fyzikální vlastnosti Advantexu a Vantexu 

   

Bod varu 199°C  274°C  

Tenze par (20°C) <0.1 mm Hg  <0.01 mm Hg  

Molekulová hmotnost 117.2  161.3  

pKa  10.03  8.91  
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TECHNOLOGICKY VYSPĚLÉ POJIVO A ADITIVUM PRO NÁTĚROVÉ 
HMOTY A OMÍTKY 

 
HIGH PERFORMANCE BINDER AND ADDITIVE FOR COATINGS 

AND PLASTERS 
 
Jaroslav Palcer 

 
 

Na úvod krátké představení společnosti Ercros Deutschland GmbH. 

Společnost byla založena v roce 1978 v Recklinghasenu, Německo jako společnost 

pod názvem Freihoff Chemie GmbH. V roce 1987 byla společnost Freihoff Chemie 

GmbH převzata 100% společností  Ercros Deutschland GmbH Germany, jako 

pobočka společnosti Ercros S. A. Španělsko. 

Ercros je mateřská firma průmyslové skupiny. Společnost se přetvořila do sedmi 

výrobních divizí. 

- Základní chemikálie: nejdůležitějšími produkty jsou etyl acetát, louh sodný a 

chloroform 

- Chemické meziprodukty: mezi hlavní patří formaldehyd, lepidla a pryskyřice, a 

pentaerythrite 

- Plasty – důležité produkty jsou polyvinyl chlorid a vinyl chlorid (monomer) 

o Farmaceutika: Erythromycin  phosphomycin 

- Zvířecí potrava: hlavní produkty jsou fosfáty a fytosanace 

- Disperze: výrobní závod v Německu vyrábí vodné a polyuretanové disperze 

- Ošetřování vody: bazénová chemie 

Divize „Disperzí“ je situována v Německu ve Vestfálsku. V této divizi nabízíme 

širokou škálu vodných disperzí pro další výrobní procesy.  
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Naše produkty jsou: 

- Čisté akryláty – hlavní aplikací jsou fasádní barvy, podlahové nátěry, mozaikové 

omítky, nátěry na dřevo a nábytek jakož i tiskařské barvy 

- Styren-akryláty – pro vnitřní a venkovní barvy, VOC free barvy, nátěry na kov a 

střechy. 

- Vinyl acetáty a ko- a terpolymery pro omítky, pololesklé a lesklé barvy a také pro 

protipožární nátěry 

- Tzv. high performance polyuretanové disperze pro různé aplikace, speciálně pro 

nátěry na dřevo, nábytek, parketové laky, nátěry na kov a plasty 

- Speciality – v našem sortimentu jsou také produkty jako dispergátory a záhustky 

Díky vysoké profesionalitě a úsilí zapálených zaměstnanců se zaměřením na 

týmovou práci máme velmi mladé portfolio produktů. Podíl produktů mladších deseti 

let je 30% a produktů mladších 5 let je 36%. 

Naše „know-how“ a výrobní flexibilita nám umožňuje vyvíjet nové 

produkty orientované přímo na požadavky zákazníků. Takové to zavádění nových 

procesů je velmi důležité pro další rozvoj a vývoj firmy.  

Prvním ze dvou výrobků, které blížeji představíme je pojivo, akrylátová 
disperze RA 111. 

RA 111 je postavena na čistém akrylátovém systému bez příměsi styrenu. 

MFT tohoto pojiva je nastaveno tak, aby při formulaci nátěrových hmot nebylo 

potřeba použít koalescentu. 

Tento parametr je výhodou, v porovnání s ostatními systémy na trhu jako např. 

Alberdingk AC 548 (MFT=14°C), Acronal 754 (MFT=14°C) nebo Acronal DS 6266 

(MFT=13°C). 

Většina součastných disperzí obsahuje emulgátory za účelem stabilizování systému 

pro přečerpávání, mísení a samotný výrobní proces u konečného výrobce nátěrové 

hmoty. Tyto povrchově aktivní látky jsou na jednu stranu velmi užitečné, ale na 

druhou stranu jsou citlivé na vodu. Zvyšují nasákavost vody nátěrových hmot. 

Je obzvláště důležité, mít toto hledisko na paměti, jestliže chceme použít disperzi na 

formulaci dekorativních mozaikových omítek. 
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 Zůstává tedy zásadní otázka, jakým způsobem je možné zachovat 

charakteristické vlastnosti čistého akrylátu a součastně snížit vstřebávání vody a 

nasákavost filmu. Jestliže toto vezmeme do úvahy, a součastně se budeme snažit 

snížit minimální filmotvornou teplotu, abychom docílili systému s nulovou hodnotou 

VOC, není tento úkol nikterak jednoduchý. 

 Nejvhodnějším řešení se ukazuje být kopolymerizace s vhodnými monomery. 

Vysledovat nejvhodnější povrchově aktivní systém je důležité, aby se dosáhlo co 

nejmenšího vstřebávání vody přes daný systém. Dalším důležitým kritériem je 

dosažení co nejmenší velikosti částic disperze. Díky malé velikosti částic docílíme 

vysoké hustoty během tvoření filmu, tak jak je tomu u disperze RA 111.  

Disperze RA 111 má relativně vysoký obsah sušiny a zároveň malou velikost 

částic. Vysoký obsah sušiny disperze je důležitý pro formulace výrobků z tohoto 

pojiva. Formulátor najde u tohoto pojiva další výhodu v podobě upravených 

reologických vlastností. To znamená, že například v oblasti nízkých střižných sil má 

disperze silně viskózní strukturu.  

A právě tyto vlastnosti jsou požadovány, jestliže pracujete na formulaci mozaikových 

omítek. 

 

Dekorativní mozaiková omítka 

1. Water    55,05

2. Tafigel PUR 61 Münzig  0,65

3. NH4OH 25%-ig   0,30

4. Parmetol A26 S&M  2,00

5. RA 111  Ercros Dispersion 150,00

6. Dehydran 1293 Cognis  1,00

7. Korosion Inhibitor L4 Halox  3,00

8. Dekorkies   788,00

       

     1000,00

Pro výrobu mozaikových omítek vysoké kvality je neméně důležitá i znalost 

výběru vhodné záhustky. 
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Všeobecně někteří výrobci používají deriváty bentonitu nebo celulózy. Výrobky 

této třídy mají dobré charakteristické vlastnosti, hlavně v oblasti nízkého vnitřního 

tření. Avšak jejich největší nevýhodou je vysoké vstřebávání vody a tím i snižování 

odolnosti proti nasákavosti filmu. 

Používání akrylátových záhustek, díky jejich hydrofilním vlastnostem, také 

není doporučováno. Dobré výsledky můžeme dosáhnout některými speciálními 

záhustkami na bázi aminoplastů, jako Optiflo H600E nebo Optigel RXM 6021, který 

je na bázi organicky modifikovaného smektitu.  

Avšak nejlepších vlastnosti, s ohledem na nízké vstřebávání vody, může nabídnout 

Tafigel PUR 61- PUR pseudoplastická záhustka. 

 

Fasádní nátěrová hmota 

1. Wasser    249,5

2. Calgon N 100%-ig BK Giulini Chemie GmbH & Co. OHG 0,5

3. Coatex P 90  Dimed GmbH  2,0

4. Parmetol A26  Schülke & Mayr GmbH  2,0

5. Acrysol RM 825 Rohm & Haas  3,5

6. Byk 034  Byk Chemie  3,0

7. NH4OH 25%-ig   1,0

      

8. Tiona RCL 595 Millennium speciality chemicals 180,0

9. Omyacarb 2 GU Omya GmbH  250,0

10. Plastorit 000  Luzenac  50,0

      

11. Acrysol RM 825 Rohm & Haas  3,0

12. RA 111  Ercros Dispersionen 255,5

      ======

     1000,0
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Závěr: 

Na závěr bych rád podkreslil skutečnost, že pouze čistě akrylátový systém 

zajistí velmi dobrou odolnost na povětrnosti. Vykonali jsme porovnávací zkoušku 

simulující povětrnostní podmínky po dobu 1000 hodin. Standardní styren akrylátová 

disperze proti čistě akrylátovému systému. Výsledek je znázorněn na snímku č. 9 

prezentace, z něhož je patrný výrazný rozdíl v narušení a degradaci filmu styren 

akrylátového systému oproti stabilnímu čistému akrylátu. 

Aditivum pro nátěrové hmoty a omítky - Ercrosol 1968 

Je všeobecně známo, že natahování omítek je problematické, jestliže teplota 

vzduchu klesne pod 15°C a zároveň vzroste relativní vlhkost vzduchu a 80%. Tyto 

podmínky budou mít za následek výrazné zpomalení zasychání omítek. 

Naše aditivum je formulované také na akrylátové bázi. Nabízí zrychlení zasychacího 

procesu během nepříznivých klimatických podmínek. Jsou to klimatické podmínky 

charakteristické v podzimním a zimním období. 

Díky speciálním vlastnostem Ercrosolu ENT 1968 je vytvoření filmu nátěrové hmoty 

nebo omítky výrazně kratší. 

Zimní omítka 

1. Water    148,50

2. Calgon N 100%-ig  BK Giulini Chemie GmbH 0,50

3. Pan IV  Ercros Dispersionen 2,00

4. Byk 033  Byk Chemie 1,50

5. Parmetol A26  S&M  2,00

6. Tylose MB 30.000   SE Tylose GmbH 2,00

7. NaOH 11%    0,50

 Pozice 1. Před připravit ; pozice 2-7 jednotlivě přimíchávejte  

      

8. Titan dioxide 595  Millennium speciality 30,00

9. Omyacarb extra CL Omya GmbH 9,00

10. Omyacarb 2 GU  Omya GmbH 34,00

11. Omyacarb 40 GU  Omya GmbH 190,00
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12. Omyacarb 130 GU  Omya GmbH 305,00

13. Calcilit 500 G  Alpha Calcit Füllstoff 152,00

14. Arbocell BE 600/30 J.Rettenmaier & Söhne 3,00

 Pozici 1-14 zhomogenizujte v disolveru  

      

15. RA 111  Ercros Dispersionen 120,00

 Pozici 15 přimíchejte     

      

16. ENT 1968  Ercros Dispersionen 22,25

 Pozici 16 za mírného míchání přidejte  

      =====

     1 022,25

 

Účinnost aditiva byla ověřena aplikační zkouškou. Vzorek desky odpovídající 

podkladu zateplovacího systému byl společně s omítkou podchlazen na teplotu 5°C. 

Po docílení této teploty následovala aplikace podchlazené omítky na podchlazený 

podklad. Bezprostředně po aplikaci byl testovaný vzorek uložen do komory na 24 

hodin při teplotě 5°C a 85% relativní vlhkosti vzduchu. Po 24 hodinách byl vzorek 

vyjmut z komory a bezprostředně po vyjmutí byl vzorek vystaven proudu vody ze 

sprchy po dobu 15 minut.   

Porovnání odolnosti omítky s aditivem Ercrosol 1968 a bez aditiva je jasně 

vidět na snímku č.7  presentace. Výsledek je zcela zřetelný a omítka bez aditiva 

Ercrosol 1968 vystavena tomuto zatížení vodní sprchou, byla téměř z naprosté 

většiny z podkladu odplavena, zatímco omítka s aditivem odolala proudu vody velmi 

dobře. 

 

Závěr: 

Aditivem Ercrosol 1968 lze nastavit standardní výrobkovou řadu, ale dává 

možnost i dodatečné adtivace přímo v místě a čase aplikace nátěrové hmoty. 
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CATALYTIC EFFECTS OF TRANSITION METALS OF THE SALTS OF 
ORGANIC ACIDS IN THE CROSS-LINKING OF ALKYDS 

 

KATALYTICKÝ EFEKT PŘECHODNÝCH KOVŮ SOLÍ ORGANICKÝCH 
KYSELIN PŘI SÍŤOVÁNÍ ALKYDŮ 

 
Andrea Kalendová1, Jarmila Násadová2 

1Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Compounds, Department 
of Paints and Organic Coatings, Faculty of Chemical Technology, University of 
Pardubice, Pardubice, Czech Republic  
2Synpo, a.s., Pardubice, Czech Republic 

 

Summary 
The study verified the possibility of using manganese as an active cation 
in catalytic curing reactions. The driers of Co-octoate, Mn-octoate with an 
active organic ligand, and mixed drier containing the salts of Mn, Ca, and 
Zn were employed in the cross linking reactions of alkyd.s The course of 
the cross-linking of alkyds was monitored on a model system of the 
reactions of drier with ethyl linoleate, using FTIR spectroscopy. Reaction-
rate constants corresponding to the first phase of cross linking were 
obtained. The final phase of the cross linking reactions was monitored by 
means of measurement the hardness of the created alkyd film depending 
on time. The highest efficiency was found with Co-octoate resulting in the 
development of the highest hardness of coatings. Mn-octoate and mixed 
driers show a steeper increase in film hardness than Co-drier, yet the final 
films are suppler. 
Keywords:  drier, alkyd paint film, paint drier, cobalt, manganese, ethyl 
linoleate, coating 

 
 

INTRODUCTION 

Alkyd resins are the polyesters of polyfunctional alcohols with polyfunctional carboxyl 

acids where at least one component is three or more-functional. The breakdown of 

hydroperoxides can be accelerated by the application of appropriate catalysts, so-

called driers [1-5]. The organic salts of transient metals [6-9] are used as catalysts of 

hydroperoxides breakdown. The metal ion takes part in catalytic reactions while the 

anion part of the molecule (most often it is 2-ethyl hexane acid, neodecane acid, or 

one of the naphthen acids) secures the dissolution of metal soap in the binding 

system.  Depending on the activity of the metal ion during the auto-oxidation reaction, 
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metals (or driers obtained from them) can be divided into primary and secondary 

metals. The primary driers are active during the breakdown of hydroperoxides, or 

they also accelerate the other stages of the auto-oxidation reaction. They can also 

operate as an oxygen carrier and thus affect its solubility and diffusion through a 

paint film; participate in initiation reactions between oxygen and active sites in the 

binder etc. The main representatives of the primary driers are cobalt, manganese, 

vanadium, and – at higher temperatures – also cerium and iron.  The secondary 

driers alone are ineffective. When used in such mixed systems, they improve, for 

example, the drying of the paint film throughout its entire thickness, enhance its 

overall hardness and mechanical resistance, modify its rheological properties etc. 

The best known secondary driers are zircon, calcium, barium, zinc, potassium, 

or previously also lead. Recent years have witnessed an increasing demand for low-

toxicity products, which puts certain very efficient, yet ecologically unsuitable driers at 

a disadvantage. At present, this tendency affects mainly the compounds of cobalt 

[10]. A search for their alternatives has suggested that they could be replaced by 

manganous driers in a compound with some nitrogeneous organic compounds that 

are capable of creating complex compounds with a metal ion [11]. The central atom 

of manganese in such complexes proves more efficient during catalytic auto-

oxidation reactions. Another possibility is the exploitation of the synergic effect of 

individual metals that provides a highly efficient drying system. 

EXPERIMENTAL 

This study concerns a comparison of the elementary qualities of Co and Mn-

based driers during drying and creation of an alkyd resin binder.  It presents findings 

made with drying metals as well as with their compounds containing a modifying 

component.  In addition to standard methods for evaluating the drying characteristics 

of the paints (i.e. the determination of the drying of paints, the measurement of the 

hardness of paints on glass by means of a pendulum device), we also employed 

methods involving identification of the activity of a drier during the initial phases of the 

auto-oxidation reaction (i.e. the measurement of auto-oxidation kinetics by means of 

FTIR spectroscopy on a model substrate of ethyl linoleate). The experimental data 

obtained provide a complex view of an auto-oxidation process as a whole [11]. 
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Materials 

Alkyd system 

ChS-Alkyd L 652 W 60 is a 60 % solution pentaerythritol and phthalic hydride-based 

of drying alkyd resin modified with flax oil in white spirit.  

Model system 

Industrial (65 %) ethyl linoleate (EL) (Sigma-Aldrich) is an ethyl ester of 9, 12–

octadecadienoic acid whose chain contains two isolated double bonds separated by 

one methylene group.  Technical ethyl linoleate contains residues of ethyloleate, 

ethylpalmitate, ethylstearate and peroxides. 

Driers 

Drier A - (Co-octoate): a simple drier containing the cobaltous salt of 2-ethyl hexane 

acid dissolved in white spirit, having the following properties: dark purple liquid, 

solution of cobaltous salt of 2-ethyl hexane acid in white spirit containing 10 wt. % of 

cobalt, soluble in common organic solvents, density  1.0 g/cm3 , dynamic viscosity at 

20 °C 300 mPas,  

Drier B - (Mn-octoate): a simple drier containing the manganous salt of 2-ethyl 

hexane  acid dissolved in white spirit, having the following properties, purple liquid, 

composition - solution containing 6% of manganese in the form of 2- ethyl hexane 

acid in white spirit, solubility - soluble in common organic solvents, density 0.958 

g/cm3. 

Drier C - (Mn-salt + org. ligand): a drier containing manganous organic salt and 

ligand 2,2´- bipyridyl in organic solvent, having the following properties, bright, dark 

brown liquid, composition - dipropylene glycol monomethyl ether (50 wt. %), organic 

salts of manganese (27.5 wt. %), white spirit  (10 wt.%), 2,2´- bipyridyl (10 wt.%),  2–

(2– butoxyethoxy) ethanol (2.5 wt.%), density at 20 °C  0.975 g/cm3 , soluble in 

common organic solvents, name/manufacturer: Nuodex CF550/Elementis Pigments, 

UK. 

Drier D - (Mn, Ca, Zn-salt + org. ligand): a cobalt-free drier whose primary drier is a 

manganous salt whose efficiency is enhanced by the presence of organic ligand.  

Simultaneously, the synergic effect provided by combination with the secondary 

driers of calcium and zinc is also exploited.   
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Methods 

Measuring the kinetics of the curing of films by means of FTIR spectroscopy 

FTIR spectra were measured by means of a spectrometer, Equinox 65 (Bruker 

Analytische Messtechnik, GmbH, Germany) fitted with an ATR extension for 

reflection technique-based measuring.  One mol of ethyl linoleate (65 %) were 

homogenised with a calculated amount of a drier solution at the molar ratio of 

EL/metal = 375/1.  This molar ratio aptly corresponds to the real dosing of driers in 

oxidation drying binders.  The formulated mixture was stirred thoroughly and its thin 

coat (0.3 mm ~ 200 μl of the mixture) was then applied on the plate of the ATR 

extension.  Subsequently, the models systems underwent infrared measurement 

lasting (according to the measured system) 200-500 minutes. 

Testing films preparation 

Alkyd resin ChS-Alkyd L 652 W 60 was weighed in order to make several paint 

films.  Using an analytical balance, the resin was added – with an accuracy of one 

thousandth of gram – with a respective drying system whose quantity derived from 

average values suggested by the manufacturer (0.05 wt % of metal in the dry matter 

of the binder) and that corresponded to a molar ratio of 375/1 that was chosen for 

FTIR measurement.  Upon weighing, the mixture was stirred thoroughly and its film 

was coated by an applicator with a 90 μm wide slit on a 10×20 cm previously cleaned 

glass plate.  The coatings were inserted in an air-conditioned chamber inside which a 

standard temperature of 23 °C was maintained. 

Determination of alkyd film drying 

The test identifies what time is required for achieving a certain degree of 

drying.  The individual stages of drying are identified in an ascending series. The 

determination is made at least 20 mm from the side of the coating and every test is 

always performed in a different area of the surface of the coating. Drying to degree 1: 

the surface of the coating (placed horizontally) is sprinkled with approx. 0.5 g of 

Balotin.  Balotin is poured on the coating surface with a diameter of 20 mm so that its 

individual balls are spread in one layer.  After 60 seconds, the coating under 

examination is inclined by approx. 20° and is gently painted over by several strokes 

of a brush.  Drying to the 1st degree is achieved in the event that all the balls fall off 

without leaving any traces on the coating surface. Drying to degree 2: A square of 
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cigarette paper is gently placed on the coating surface.  The square is then covered 

with a rubber disc whose centre is loaded with a 20 g weight.  After 60 seconds, the 

weight and the rubber disc are removed.  The tested coating sample is allowed to fall 

down freely from a height of 30 mm, with its longer edge facing down.  Drying to the 

2nd degree is achieved in the event that the square of the cigarette paper falls off 

when the coating sample falls down. 

Measurement of film hardness on glass 

An increase in film hardness was observed in the form of the time dependence 

of the hardness of the films applied on glass plates.  Determination was made by 

means of a pendulum device in a Persoz system. Measurement took place in a 

period of 1 to 60 days from the application of the paint films. During the 

measurement, the films were stored in an air-conditioned box at a temperature of 23 

°C and at a relative humidity of 50 %. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Kinetics of auto-oxidation by means of FTIR spectroscopy 

The efficiency of drying systems, especially during the first phase of auto-

oxidation reaction, can be observed by means of infrared spectroscopy using suitable 

model substrates.  The principle of measurement is derived from the very mechanism 

of the auto-oxidation process.  The first stage of auto-oxidation involves the splitting 

off of a hydrogen radical from an activated methylene group located between two 

double bonds on the chain of the fatty acid of a binder.  Afterwards, there is a 

reaction with oxygen and the simultaneous rearrangement of the double bonds to a 

more stable conjugated system (Figure 1).   
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Fig.  1  Rearrangement of the radical created after the splitting off of α-hydrogen 
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Figure 1 presents the results of the kinetic measurements of cobalt (drier A), 

manganese (drier B), the combination of manganese and 2,2’–bipyridine (drier C), 

and the combination of manganese, calcium, zinc and aromatic amine (drier D).  The 

compound of 2,2’–bipyridine and manganese is known to be a significant accelerator 

of the activities of manganous salts during auto-oxidation reaction, mainly due to its 

complexation ability with manganese, secondary driers (calcium and zinc) and 

aromatic amine producing a more complex drying system utilising both the synergic 

effect of individual metals, and the possibility to create a complex with metal ions by 

means of aromatic amine. 

Figure 2 shows a clear difference between the drying activity of cobaltous and 

manganous salts.  While the onset of auto-oxidation reaction occurs almost 

immediately after mixing reaction components in case of cobalt, manganese displays 

a relatively long inhibition period (Table I).  Similarly, the rate of auto-oxidation 

characterised by a reaction-rate constant is higher for cobalt.  However, if the 

compound of manganese with 2,2’–bipyridine is used instead of manganese, the 

inhibition period decreases to 10 minutes only and the reaction rate increases from 

the original 3.5×10-3 min-1 to 6.8×10-3 min-1.  This obviously implies a way to influence 

the activity of manganese with organic ligand.  With the compound of manganese, 

secondary driers and amine compound (drier D), the inhibition period is reduced to 

40 minutes.  The auto-oxidation reaction proceeds at a rate that is nearly the same 

as that of manganese alone (3.4×10-3 min-1).  A slower reaction can be due to several 

reasons.  The properties of the amine used may not be as good as those of 2,2’ – 

bipyridine.  One of the modifying components in this drying system is, among others, 

zinc that works rather as an oxidation reaction retarder and is used to prevent the 

excessive speed of the drying of top coating layers that induces surface buckling and 

other defects. The drying activities provided by the individual systems always depend 

on a specific composition. 

Table 1  Inhibition periods (IP) and reaction-rate constants (k) in drying systems 

System Drier A Drier B Drier C Drier D 
IP [min] 5 180 10 40 

k.103 [min-1] 4.5 3.5 6.8 3.4 
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Drying and hardness of alkyd films 

The tests of drying were performed on alkyd coatings with the above-

referenced drying systems.  The driers were dosed on the basis of average values 

suggested by their manufacturer; i.e. its specific amount was 0.05 wt. % in the dry 

matter of the binder.  Figure 3 compares the drying times of the lacquer films up to 

degrees 1 and 2. We can see, from Figure 3, that the films modified with the 

cobaltous drier dried most quickly. The compound of manganese with 2.2’–bipyridine 

(drier C) undergoes fast drying up to degree 1 (comparable to the cobaltous drier).  

However, compared to cobalt and manganese alone, it requires more time to reach 

degree 2.  Compared to the manganous drier, the mixed drier did not bring about 

obviously accelerated drying (drier D). 
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Fig. 2 Kinetic development of the first phase of the auto-oxidation of ethyl linoleate in 
a compound with driers: drier A (Co-octoate); drier B (Mn-octoate); drier C (Mn-
octoate + org. ligand); drier D (Mn, Ca, Zn - drier).  The components were dosed at 
the EL/metal ratio = 375/1. 
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Fig. 3  Drying time of alkyd films 
reaching degrees 1 and 2. The driers 
are dosed at 0.05 wt. % of metal in the 
dry matter of the binder. 

Fig. 4  Dependence of the hardness 
of the alkyd films on time during their 
drying.  

 

The development of the hardness of the paint films observed at a Persoz 

pendulum provides an insight into cross-linking reactions over a longer period of 

time.  The hardness of the alkyd films with the driers discussed herein was 

continually measured for a period of more than two months. The results of such 

measurements should reflect the effect of the secondary driers contained in a mixed 

drier (drier D).  Figure 4 (dependence of the relative hardness of the films on time) 

clearly shows a relatively rapid increase in the hardness of the film containing this 

drier.  Of all the manganous driers employed, this one displays the greatest increase 

in hardness after 60 days. Zinc contained in this mixed drier keeps the film open for a 

longer time, which is manifested by its slower drying (Figure 3) on the one hand.   

CONCLUSION 

Research into the drying effects of cobaltous and manganous salts identified 

that cobalt provides markedly better catalytic properties. Cobalt is extremely active at 

the beginning of auto-oxidation reaction (according to the results of FTIR 

measurements) as well as during the later stages of film curing.  After 60 days of 

measurements, the greatest hardness of all the monitored systems was displayed by 

the film containing cobaltous drier.  The catalytic abilities of manganese can be 

activated with organic ligand, e.g. 2.2’-bipyridine.  he properties of such a system 

during the initial stages of auto-oxidation are comparable to those of the driers of 

cobalt.  Slower curing during a later stage of auto-oxidation can be positively affected 
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by appropriate combinations with secondary driers.  In practice, where suppler and 

softer coatings are often required, Mn-driers offer an optimum solution. 
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VLASTNOSTI A FUNKCE VOSKŮ V NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 
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1.Definicia vosku

Vosky su zmesi organickych latok alebo coumpound
s nizkym bodom tuhnutia. Za normalnej teploty su
pevneho skupenstva.

Mozu to byt hydrokarbonaty, alkoholy, estery alebo
mastne kyseliny.

Vosky su rozpustne vo väcsine organickych
rozpustadiel a nerozpustne vo vode
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1.1.Typy voskov
Prirodne:
Zivocisne Beeswax, Shellac, Lanolin
Mineralne Montan, Ozokerite
Rastlinne Carnauba,  Candililla
Ropneho povodu Paraffin, Microcrystaline

Synteticke Manufacturing Methods
Fischer-Tropsch Polymerisation
Polyethylene Polymerization & Degradation
Polypropylene Degradation
Amide & bis-Amide Chemical Reaction
Low MW PTFE Polymerization & Degradation
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2. Formy voskov

Mikronizovany praskovy vosk
Mikronizacia mletim vo vzduchovych mlynoch

Disperzia vosku
Za studena mleta pasta alebo kvapalina,  pripravena
ako jemna disperzia v nosnom rozpustadle pouzitim
mlecich elementov (perlovy alebo gulovy mlyn)

Emulzie, zrazanie
Velmi jemna disperzia v nosnej kvapaline pripravena
Zrazanim roztaveneho vosku alebo tlakovou
emulzifikaciou
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Voskove emulzie

Emulzia vznika disperziou dvoch
nemiesatelnych alebo ciastocne miesatelnych
kvapalin
Alebo casto sa nazyva velmi jemna dispersia
tuhej latky v kvapaline emulziou, aj ked sa
jedna o suspenziu

Zdroj: Römpps Chemie Lexikon, 1981
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Sposoby vyroby emulzii

Atmosfericka emulzifikacia
“Vosk do vody“
“Stara“ technologia
Nizky vykon
Vhodna technologia pre vosky s nizkym bodom tavenia

Tlakova emulzifikacia
„Nova“ technologia
Rychlejsi prechod latky
Pre pripravu emulzii s vyssim obsahom tuhej latky
Pre pripravu voskovych emuzii s vyssim bodom tavenia
Vyssia kontrola velkosti castic
Vyssia kontrola a flexibilita vyroby
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Air Milling: Fluidized Bed Counter Flow Collision Type with Integrated Classifier

Mikronizacia
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Velkost castic

Laser Diffraction

Particle Size in µm

Emulsion
Precipitation
Dispersion
Micronisation

0,1 1,0 10 100
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Gloss / Flatting

Soft Feel

Water Repelency

Abrasion / Rub

Blocking

Scratch / Mar

Friction

Texturing

3. Pojmy v suvislosti s pouzitim voskov
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Slip Vlastnost alebo „pocit“, ktory suvisi so 
znizenim klznosti na povrchu substratu

"Soft and Silky" Dojem/pocit, ku ktoremu dochadza v 
dosledku dotyku – mäkost resp. 
zamatovost. Vlastnost, ktora sa typicky
vyzaduje u lakov na drevo

Oteruvzdornost Schopnost naterovej latky zostat v 
neporusenom/povodnom stave po
ucinosti trecich sil

Matovanie Schopnost znizit lesk/odraz svetla na 
povrchu nateru

Blocking lepenie dvoch povrchov pri
ukladani sa na seba

Scratch/Mar mechanicke porusenie
povrchu nateru ako dosledok
brusenia, suchania, skriabania a pod...

 
 
 
 



 246

C
oa

tin
gs

 &
 In

ks
 A

dd
iti

ve
s

PORO

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. – Peter Cagan , KNH, May  2009

4. Moznosti a limitacie pouzitia
voskov pri matovani naterovych
latok na drevo
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Dovody matovania lakov na drevo

Krytie nerovnalosti povrchu a male chyby laku
Dava nateru „teplejsi“ vzhlad
Moda

velka cast naterov dreva ma dnes
matne prevedenie
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Vplyv velkosti castic

Kazdy tuhy povrchovo aktivny aditiv ma 
urcite rozdelenie velkosti castic
Pre ovplyvnenie tej ktorej vlastnosti existuje
optimalnea velkost castic

Vecsie castice*         lepsia ochrana povrchu
Vecsie castice*         silnejsie matovanie
Mensie castice*        jemnejsi povrch (hmat a 
vzhlad)

*v urcitom rozsahu
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Velkost castic

Velkosti castic voskov firmy Lubrizol:
Standard:
- F-fineness: Dv50 ≤ 9µm, Dv90 ≤ 22µm
- SF-fineness: Dv50 ≤ 6µm, Dv90 ≤ 14µm
Nove, optimalne rozdelenie pre laky na drevo:
- LF-fineness: Dv50 ≤ 9µm, Dv90 ≤ 18µm

Lanco LF typy zabezpecuju najlepsiu kombinaciu pre 
optimalny vzhlad, matovaci efekt a ochranu povrchu
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1. Matovanie rozpustadlovych systemov

1.1 Konvencna alternativa: 
Aditiva na baze siliky

Vyhoda:
Vysoka efektivita

Nevyhoda:
Nizka odolnost proti oteru a poskriabaniu

Sedimentacia za tvorenia tvrdych usadenin

Nizka chemicka odolnost
prasnost
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1. Matovanie rozpustadlovych systemov

1.2 Konvecna alternativa:
Mikronizovany vosk alebo kombinacia

vosku so silikou

Vyhody:
• Vyrazne zvysenie odolnosti voci oteru a tvrdosti
• Ziadna alebo len velmi nizka sedimentacia
• Ciastocna stabilizacia siliky voskom
Nevyhody:
• Nizsia effektivita oproti silikagelu
• Prasnost
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1. Matovanie rozpustadlovych systemov

LZ produkt: LancoTM 1382 LF
– Mikronizovany PP compound vosk
– LF-fineness – optimalne rozdelenie castic

Vzhladom k chemickemu zlozeniu
o rozdeleniu castic zabezpecuje

universalnu ucinnost pri matovani, 
ochrane povrchu a vzhlade
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1. Matovanie rozpustadlovych systemov

Pre „Fine Tuning“ :

LancoTM PP 1362 D: podobny 1382 LF, trochu

„drsnejsi“
LancoTM 1588 LF: Ekonomicka alternativa, 
trochu menej efektivny
LancoTM 1400 SF: velmi jemny, mensi matovaci
efekt, vyborny vzhlad povrchu
LancoTM TF 1725: obsahuje PTFE, maximum
slip
LancoTM Glidd 5575: PE voskova disperzia, 
podobny
1588 LF, 45 % v Butylacetate
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1. Matovanie rozpustadlovych systemov

1.1. Nova alternativa:
Lanco LiquiMattTM 5730 and 5740

Kvapalny povrchovo aktivny aditiv, ktory kombinuje
vysoku matovaciu schopnost s excelentym
homogennym a zamatovym povrchom. 
Zabezpecuje sucasne zvysenu ochranu povrchu
a nizky zavoj (haze).
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1. Matovanie rozpustadlovych systemov

Lanco LiquiMatt 5730 or 5740
Vyhody

– neprasnost
– Lahka manipulacia a zapracovanie
– Moze byt pouzity ako post-aditiv , napr. Pre doladenie

matu alebo pridany dokonca tesne pred aplikacoiu
– 1 produkt namiesto 2
– Siroka kompatibility s väscinou rozpustadiel
– Vyborna stabilita
– Idealny produkt pre automaticke davkovacie zariadenia

Nevyhoda:
– Nizsia matovacia schopnost ako u cistej

kys.kremicitej
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1. Matovanie rozpustadlovych systemov

Technical  data of Lanco LiquiMatt
 compared to silica matting agents 

 
 
2pack PU 

Addition
% 

Gloss 
60° 

Haze 
  y 

Surface 
feel 

Scratch 
resistance 

Lanco LiquiMatt 5730 6.5 54 0.35 1 2-3 
Silica A 1 46 0.33 2 3-4 
Silica B 1 52 0.38 3 3-4 
Lanco Matt 2000 1 53 0.34 2 3-4 
Lanco LiquiMatt 5740 4 46 0.27 2 2 

 

 
1 = excellent; 6 = very poor
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2. Matovanie vodorozpustnych systemov

Obecne: Casto lahsie k matovatovaniu ako
rozpustadlove systeme
Z toho dovodu sa daju dosiahnut nizsie hodnoty
matu pouzitim voskov, za sucasneho zlepsenia
povrchovych vlastnosti (v porovnanim so 
silikou)
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2. Matovanie vodorozpustnych systemov

Neocryl XK 62 (Zeneca Resins) 32.50 
Neorez R-974 (Zeneca Resins) 32.50 
Water 13.60 
Butyl Cellosolve 5.00 
Lanco Thix PUR 21 1.00 
Water 10.00 
Antarol TS 709 0.05 
Water 5.00 
EFKA 3580 (EFKA) 0.25 
Preservative (Isothiazolinone, 1.5% in water) 0.10 
 100.00 

 

 

• LZ test system: 
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2. Matovanie vodorozpustnych systemov

LUBRIZOL:
LancoTM PEW 1555

LancoTM Glidd 6445

LancoTM 1588 LF

Mikronisovany, hydrophilny PE vosk
Homogenny povrch
Vyborna tvrdost
Vyborna odolnost voci vode
Antiblocking
Lahka zapracovatelnost

APE-free, PE voskova dispersia, 42% in H2O
Ucinok podobny PEW 1555

Mikronisovany PE wax
Ekonomicka alternativa k PEW 1555
Eventualne moze byt potreby vyssich otacok pri
zapracovavani
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2. Matovanie vodorozpustnych systemov

LancoTM LiquiMatt 6375
Vodna vosk/silica disperzia, approx. 
50 % NVC
Velmi efektivna, homogenne
matovanie

Dobra ochrana povrchu
Velmi dobra stabilita a kompatibilita
pumpovatelna
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2. Matovanie vodorozpustnych systemov

0

20

40

60

80

100

Addition level 2%, active

Control
PEW 1555
Glidd 6445
LiquiMatt 6375
Lanco Matt 2000
Aquaslip 658

•• Matovanie pri 60°, 100 micron wet film
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Zaver

Vosky su vhodne na matovanie rozpustadlovych a 
vodorozpustnych naterovych latok na drevo
Dosiahnuty mat je zavisly na systeme
Sucasne poskytuju vosky vyrazne zlepsenie
vlastnosti povrchu nateru – tvrdost, zamat, omak, 
voduodolnost...
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VODOU ŘEDITELNÉ EPOXIDOVÉ NÁTĚRY 
WATERBORNE EPOXY PAINTS 

 
Jiří Křivánek, Thorson Chemical Praha 
Miroslav Šenkeřík, Stavební výzkum Zlín 

 
Summary 

The paper discusses three formulation of waterborne Epoxy paints. There 
are based on waterborne hardener (Pointer Srl., Italy) and low molecular 
weight Epoxy resin (modified type). Universal white paint and anticorrosive 
paints for metal were prepared. Properties of these paints were tested in 
accredited testing laboratory (Stavební výzkum Zlín). All paints showes 
good mechanical properties, the paints with anticorrosive additive 
(Schwego Corrit) and Zinc Phosphate have good resistance in Salt spray 
test. 
Key words: waterborne Epoxy, hardener, anticorrosive agent, paint 
 
 

Úvod 

Vodou ředitelné epoxidové nátěry se s postupujícími požadavky na ekologii 

stávají stále zajímavějšími. Tento příspěvek vznikl ve spolupráci tří firem, jejichž 

charakteristiku uvádíme na začátku našeho příspěvku. 

Pointer Srl. je menší italská rodinná firma se sídlem poblíž Torína. Zabývá se 

výrobou a distribucí aminických tvrdidel pro epoxidové pryskyřice. Výrobky jsou 

zaměřeny jak na nátěrové, tak i na stavební a speciální aplikace. Řada výrobků je 

speciálně vyvinuta pro vytvrzování za snížené teploty, zvýšené vlhkosti nebo jiných 

ne zcela výhodných podmínek. Sortiment je tvořen následujícími skupinami výrobků: 

• Cykloalifatická tvrdidla 

• Alifatická tvrdidla 

• Mannichovy báze 

• Vodou ředitelná tvrdidla 

• Polyamidová tvrdidla 

• Speciality (urychlovače, speciální tvrdidla pro sklo a keramiku,) 
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Kromě standardního sortimentu je firma schopna podle požadavků vyvinout ve svých 

laboratořích i výrobky „na míru“ jednotlivým zákazníkům. Více informací je na 

www.pointersrl.it . 

Thorson Chemical Praha je obchodní společnost zabývající se importem  

exportem chemických výrobků. Podstatná část jejích aktivit je směrována do oblasti 

nátěrových hmot. Pro Českou republiku a Slovensko firma zastupuje následující 

dodavatele surovin a zařízení pro nátěrové hmoty: 

• DSM NeoResin (pojiva) 

• Fast & Fluid Management (tónovací stroje) 

• Cappelle (pigmenty) 

• Bernd Schegmann, Ashland (aditiva) 

• Biccs, Ralston (tónovací systémy) 

• Pointer (tvrdidla pro epoxidové pryskyřice) 

• Arichemie (pigmentové preparace) 

• Oliver + Battle (zařízení pro výrobu nátěrových hmot) 
Ve všech případech firma Thorson poskytuje jak obchodní tak i technický servis. 

Další informace jsou na www.thorson.cz . 

Stavební výzkum Zlín je společnost zaměřená na výzkumnou činnost (výzkum 

a vývoj na zakázku) a školící činnost (s oborem související legislativa jako např. 

REACH a dále systémy managementu kvality a pod.) a v poslední době i na 

zkušebnictví. Aktivity jsou zaměřeny do oblasti nátěrových a stavebních hmot a 

začátkem letošního roku společnost získala akreditaci ČIA pro svoji „Zkušebnu 

nátěrových hmot a průkazních zkoušek materiálů“. Akreditovány jsou zkoušky pro 

stanovení následujících parametrů: 

• viskozita, hustota, čas zpracovatelnosti, obsah VOC, zasychání 

• tvrdost, odolnost úderu, ohybu a hloubení 

• barevný odstín, barevná odchylka, lesk, krycí schopnost 

• tloušťka nátěru, mřížková zkouška 

• urychlené korozní zkoušky solnou mlhou, kondenzační vlhkostí, 
cyklické zkoušky a hodnocení degradace nátěrů 

• odolnost kapalinám a střídání teplot 

• zkušební metody pro protikorozní ochranu ocelových konstrukcí 
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Kompletní informace o zkušebních metodách včetně odkazů na příslušné normy jsou 

na www.stavebnivyzkum.cz . 

Popis experimentálních metod 

Nátěrové hmoty byly připraveny na laboratorním atritoru. Na vzorcích 

jednotlivých nátěrových hmot se stanovila viskozita podle ČSN EN ISO 2431 a 

netěkavé podíly podle ČSN EN ISO 3251. Nátěry byly po smíchání složek připraveny 

nátahem pravítkem na skleněné nebo ocelové desky. Nátěry byly kondicionovány při 

teplotě 23 ± 2 ºC a relativní vlhkosti 50 ± 5 % a  stanovila se u nich tloušťka suchého 

nátěru podle ČSN EN ISO 2808. Jednotlivé zkoušky a měření byly provedeny podle 

následujících norem: 

• stanovení výtokové doby podle ČSN EN ISO 2431 s tryskou 4 mm 

• stanovení času zpracovatelnosti podle ČSN EN ISO 9514 (stanovení lesku 
podle ČSN ISO 2813) 

• stanovení zasychání podle ČSN 67 3052 (neplatná norma) 

• stanovení povrchové tvrdosti nátěru tlumením kyvadla podle ČSN EN ISO 
1522 

• zkouška ohybem na válcovém trnu podle ČSN EN ISO 1519 

• zkouška rychlou deformací padajícím závažím podle ČSN EN ISO 6272  

• zkouška hloubením podle ČSN EN ISO 1520 

• stanovení přilnavosti nátěru mřížkovou zkouškou ČSN EN ISO 2409 

• korozní zkouška v umělé atmosféře solní mlhy podle ČSN EN ISO 9227 

• hodnocení degradace nátěru po korozních zkouškách podle ČSN EN ISO 
4628-2, 3, 4, 5 a ČSN EN ISO 12944-6 

 
Výsledky a diskuze 
Tabulka č. 1: Formulace nátěrových hmot 

Surovina / navážka (%) 1 2 3 
Epamine 202 W 17,4 17,4 22,0 
Schwego Foam 6303 0,6 0,6 0,6 
Schwego Wett 8075 0,5 0,5 0,5 
Zinkfosfát 9,2 - - 
Schwego Corrit - 0,9 - 
Titanová běloba 9,6 9,6 16,3 
Vápenec < 10 μ 17,4 20,2 - 
Mastek 9,2 9,2 - 
Propylenglykol 1,8 1,8 2,0 
Demi voda 34,3 37,1 42,4 



 258

Byly připraveny 3 různé vzorky nátěrových hmot, jejich složení je uvedeno 

v tabulce č. 1. 

Stanovení výtokové doby,  netěkavých podílů a zasychání je uvedeno 

v tabulce č. 2, přičemž u vzorku č. 1 byla výtoková doba příliš vysoká pro použitou 

metodiku. 

 

Tabulka č. 2: Vlastnosti nátěrových hmot 

parametr 1 2 3 

Výtoková doba (s) - 488 566 

Obs. netěkavých podílů (%) 62,4 58,7 49,2 

Zasychání stupeň 1 7 h 30 min. 7 h 30 min. 7 h 35 min. 

Zasychání stupeň 2 14 h 5 min. 14 h 5 min. 14 h 10 min. 

Zasychání stupeň 3 14 h 50 min. 19 h 30 min. 14 h  

Zasychání stupeň 4 25 h 35 min. 27 h 35 min. 28 h 10 min. 

Zasychání stupeň 6 27 h 50 min. 32 h 50 min. 32 h 40 min 

 

Nízkomolekulární epoxidová pryskyřice (kombinace A/F typ s reaktivním 

ředidlem, epoxidový ekvivalent 190 – 210 g/mol) se pro vytvrzení přidávala v poměru 

1:1 k Epamine 202W. Po smíchání složek došlo k poklesu viskozity na přijatelnou 

úroveň i u velmi viskózního vzorku č. 1.  

U všech nátěrů byly po 10 dnech vytvrzování za normální teploty stanoveny 

mechanické vlastnosti, výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 3. U mřížkové zkoušky 

jsou uvedeny 2 hodnoty, první je bez použití pásky, druhá s páskou. 

 

Tabulka č. 3: Mechanické vlastnosti nátěrů 

parametr 1 2 3 

Tvrdost (%) 30,1 35,3 40,6 

Tvrdost po 27 dnech (%) 35,2 45,4 56,6 

Odolnost ohybu (mm) 5 4 4 

Odolnost úderu (mm) 75 750 125 

Odolnost hloubení (mm) 7,8 8,7 9,9 

Mřížková zkouška 1/1 0/0 1/1 
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 Všechny  formulace vykazují celkem slušné mechanické vlastnosti, nátěry 

mají dostatečnou tvrdost, ale nejsou křehké.  Přinejmenším některé vlastnosti by 

pravděpodobně ještě bylo možné zlepšit doladěním formulací na konkrétně použité 

suroviny. 

Dále bylo u vzorku č.3 provedeno stanovení doby zpracovatelnosti, Výrobce 

tvrdidla Pointer uvádí přibližně 2 hodiny. Podle příslušné normy se u disperzních 

nátěrů stanovuje jako doba, po níž nátěr má jen poloviční lesk oproti původnímu.  Při 

měření po dobu 3 hodin se ovšem hodnota lesku pohybovala v rozmezí 93 – 90 %, 

čili tato metodika se ne zcela osvědčila. V dalším kroku budeme opakovat měření 

lesku a porovnávat naměřené hodnoty s korozními testy, které jsou logicky 

nejprůkaznější metodou. 

 Pro stanovení doby dotvrzení nátěru byl sledován vývoj tvrdosti nátěru u 

vzorku č. 3. výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 4. 

 

Tabulka č. 4: Vývoj tvrdosti nátěru (vzorek 3) 

Vytvrzování (dny) 3 5 7 10 12 14 27 

Tvrdost (%) 29,0 35,5 39,5 42,6 50,5 48,0 56,6 

 

 Na základě těchto průběžných výsledků byly vzorky vloženy do solné komory 

po 19 dnech od natažení nátěru a byly provedeny korozní zkoušky. Výsledky jsou 

uvedeny v tabulce č. 5. 

Nátěry byly hodnoceny průběžně a podrobnější údaje jsou k dispozici 

v protokolu ze zkušebny. Hodnoty uvedené pod údajem o délce zkoušky se vztahují 

k této době a první číslo vždy označuje množství a druhé velikost vad. Koroze plochy 

byla posuzována po odstranění nátěru 

Výsledky běžné nátěrové hmoty jsou samozřejmě podstatně horší, než u 

nátěrů antikorozních. Zajímavá je poměrně vysoká odolnost formulace č. 2 

s antikorozním aditivem Schwego Corrit, a to i proti vzorku se zinkfosfátem. Sice 

v tomto případě dvojnásob platí dřívější poznámka o doladění formulace a pečlivém 

výběru surovin, ale i tak je rozdíl dosti značný. 

 

 



 260

Tabulka č. 5: Výsledky korozních zkoušek nátěrů v solné mlze 

parametr 1 2 3 

Tloušťka nátěru (μm) 104 78 68 

Puchýře, první degradace (h) 72 144 72 

Délka zkoušky (h) 240 309 168 

Puchýře 5 (S4) 4 (S2) 5 (S4) 

Prorezavění Ri 1-2 Ri 2-3 Ri 1-2 

Praskání 1 (S3)c 1 (S2)a 0 (S0) 

Odlupování 0 (S0) 0 (S0) 0 (S0) 

Koroze podél řezu (mm) 1 1 3 

Koroze plochy (%) 30 8 80 

  

 

Závěry 

 Zkoumané formulace vykazují dobré mechanické vlastnosti i korozní odolnost. 

Vzhledem k tomu, že použitá pojiva neobsahují žádné těkavé látky, jdou tyto 

formulace velmi dobrou ekologičtější alternativou ke klasickým dvousložkovým 

epoxidovým nátěrům. 

 

Literatura: 

Firemní dokumentace Pointer Srl. 

Firemní dokumentace Bernd Schwegmann GmbH 

Citované normy v platném znění 
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PROBLÉMY ZKOUŠENÍ NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ URČENÝCH PRO 
OCHRANU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ A MOŽNOST PREDIKCE JEJICH 

CHOVÁNÍ V PRAXI NA ZÁKLADĚ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK 
 

PROBLEMS OF TESTING OF PAINTS WHICH ARE USED FOR THE 
PROTECTION OF STEEL CONSTRUCTIONS IN THE ATMOSPHERIC 
ENVIRONMENTS AND POSSIBILITY OF THE PREDICTION OF THEIR 

BEHAVIOUR IN ATMOSPHERIC CONDITIONS BASED ON THE RESULTS 
OF LABORATORY TESTS. 

 
Jarmila Benešová,  Miroslav Svoboda, Jaroslav Jarušek 
SVÚOM s.r.o., Praha, Česká republika 
 

Summary 
Corrosivity of atmospheres according to the Standard ISO 9223 is based 
on the wetted surface of the metal, concentration of the SO2 and 
atmospheric salinity, especially chlorides or loss of metal of the tested 
metal samples. This standard is very useful for the prediction of the 
corrosion of metals in atmospheric conditions. 
Corrosivity of atmospheres according to the Standard ISO 9223 is used for 
paints too but we have to keep in mind that the diffusion of SO2 and 
chlorides through paints to metal is very different. 
Prediction of behaviour of paints in atmospheric environments is usually 
based on the results of laboratory testing at 38°C – 40 °C and high relative 
humidity. In our country we do not have such conditions. Different 
conditions for the diffusion of the water through paints in the laboratory 
testing and in the atmosphere are not relevant for the prediction. In the 
laboratory testing it is suitable to use lower temperature and keep the high 
humidity. 

 
 

Korozní agresivitu atmosfér specifikuje norma Koroze kovů a slitin - Korozní 

agresivita atmosfér, Klasifikace ČSN ISO 9223. Tato norma uvádí klasifikace 

atmosférického prostředí které lze odvozovat z doby ovlhčení kovového povrchu, 

znečištění ovzduší oxidem siřičitým a vzdušnou salinitou způsobenou chloridy , nebo 

ze získaných korozních úbytků vystavených standardních vzorků. Norma neuvažuje 

vlivy konstrukčního uspořádání a provozu výrobků, které mohou ovlivnit jeho korozní 

odolnost. Tyto vlivy jsou vysoce specifické a nemohou být zobecněny. Tato norma 

necharakterizuje korozní agresivitu specifických provozních atmosfér například 
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v chemickém průmyslu. Údaje o znečištění a dobách ovlhčení typických pro tato 

prostředí nemohou být zobecněny. S touto normou úzce souvisí několik dalších 

norem. Jiné druhy znečištění jako oxidy dusíku, průmyslový prach, specifická 

znečištění (chlor, sirovodík, organické kyseliny a další) mohou vyvolávat  korozní 

jevy. Tyto druhy znečištění nejsou použity jako klasifikační kritéria. Klasifikace 

korozní agresivity atmosfér je vyjádřena ve stupních označených písmenem C a 

číslem, jak to ukazuje tabulka 1. 

Tabulka 1.  Stupně korozní agresivity atmosfér 

Stupeň Korozní agresivita 
C1 velmi nízká 
C2 nízká 
C3 střední 
C4  vysoká 
C5 velmi vysoká 

Norma uvádí klasifikaci korozní agresivity pro uhlíkovou ocel, zinek, měď a 

hliník. Jsou to nejdůležitější konstrukční materiály a také, kromě oceli, materiály pro 

kovové ochranné povlaky.   

V normách ČSN EN ISO 12944-2 a ČSN ISO 14713 Stupeň korozní agresivity 

C5 se rozděluje na C5-I velmi vysoká průmyslová a C5-M velmi vysoká přímořská . 

V současných našich podmínkách  lze považovat  dobu ovlhčení  v rozsahu 2500 – 

5500 hodin za rok, což odpovídá klasifikačnímu intervalu 4 (klasifikační intervaly jsou 

1 až 5). Tam, kde se nepoužívají posypové soli je obsah Cl- nepatrný,  také 

znečištění SO2 je  poměrně malé na většině našeho území1). 

Převážné množství ocelových povrchů není vystaveno atmosférickým vlivům 

bez vhodného ochranného povlaku. Norma ČSN EN ISO 12944-2 Nátěrové hmoty – 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy- Část 2 : 

Klasifikace vnějšího prostředí je součástí skupiny norem ISO 12944 jejichž 

předmětem je ochrana ocelových konstrukcí nátěrovými systémy. Norma ČSN EN 

ISO 12944 – 2 popisuje vliv okolních podmínek na ocelové konstrukce. Zahrnuje jak 

konstrukce vystavené atmosférickým vlivům a konstrukce vystavené vlivům vody a 

půdy.  

Pro různé atmosférické podmínky je uváděn systém kategorií korozní 

agresivity. Všechna uváděná prostředí jsou významná s ohledem na volbu 

ochranných systémů. Norma definuje kategorie  korozní agresivity atmosfér založené 
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na úbytku hmotnosti (nebo tloušťky) standardních ocelových vzorků a popisuje 

typická atmosférická prostředí, ve kterých jsou ocelové konstrukce exponovány a 

udává postup pro hodnocení korozní agresivity. Dále podává informace o některých 

speciálních korozních namáháních, která mohou být příčinou zvýšení korozní 

rychlosti, nebo zvyšují nároky na ochrannou účinnost nátěrových systémů. Korozní 

namáhání, které odpovídá určitému prostředí nebo kategorii korozní agresivity, je 

významným parametrem pro volbu vhodného povlakového systému protikorozní 

ochrany. Zkušenosti ukazují, že při relativní vlhkosti nad  80 % a teplotě nad 0 °C 

dochází k významné korozi oceli. K tomu je vhodné poznamenat, že přilnavost 

nátěru  ke kovovému podkladu značně závisí na relativní vlhkosti prostředí. Tak 

například při sledování přilnavosti nátěru na bázi dlouhého lněnoolejového alkydu 

k legované oceli došlo k dramatickému snížení přilnavosti  při relativní vlhkosti cca 65 

%. Při hodnotě relativní vlhkosti 100% došlo ke ztrátě 75 % výchozí hodnoty 

přilnavosti po cca 200 hodinách2). Pro dosažení optimální hodnoty přilnavosti je 

nutná přítomnost určitého minimálního množství vodní páry v prostředí, jemuž je 

nátěr vystaven. Při  hodnotě relativní vlhkosti blížící se nule lze u některých druhů 

nátěrů pozorovat snížení přilnavosti3).  Pro účely této normy se agresivita prostředí 

uvádí stejně jako v případě normy ČSN ISO 9223 s tím, že stupeň C5 se děli na C5-I 

velmi vysoká agresivita průmyslová a C5-M velmi vysoká agresivita, přímořská. 

Hodnoty úbytků použité pro stupně korozní agresivity jsou identické s údaji normy 

ČSN ISO 9223. Jinými slovy uváděná korozní agresivita prostředí je stejná v obou 

normách. V normě ČSN ISO 9223 se jedná o nechráněný kovový povrch.  

Předmětem našeho příspěvku je problematika ochrany povrchu ocelových 

konstrukcí vystavených atmosférickým vlivům organickými povlaky a možnost 

predikce na základě laboratorních zkoušek. Jedná se o povlaky zhotovené na čistém 

ocelovém podkladu. Je proto vhodné věnovat pozornost korozní agresivitě 

atmosférického prostředí ve vztahu k nátěrům na ocelovém povrchu. 

Je vhodné poznamenat, že miliony metrů čtverečních povrchů ocelových 

konstrukcí opatřených organickými povlaky po jejich zhotovení vyžadují za určitou 

dobu údržbový nebo celý obnovovací nátěrový systém. Lze se setkat s případy, kdy 

původní celý nátěrový systém nebo jeho značnou část odnesl čas a povrch 

konstrukce podléhal korozi jako nechráněná ocel. V takovém případě používané 

čistění drátěnými kartáči jako příprava pod nátěr nevytvoří vhodný podklad pro 
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obnovovací nátěr. Korozní produkty vytvářejí na značně zarezavělém ocelovém 

povrchu dvě vrstvy. Přilnavá (spodní) vrstva korozních produktů vzniklá 

v průmyslovém prostředí obsahuje  přibližně 1,5 krát více rozpustných síranů než 

vrstva vrchní4). 

Vrchní vrstva se dá za značného úsilí odstranit drátěnými kartáči, spodní 

nikoliv. Tyto vrstvy vznikaly v době, kdy v naší atmosféře bylo vysoké množství oxidu 

siřičitého obsahující rozpustné sírany, které mohou nerušeně podporovat korozi pod 

nátěrem, zhotoveným na neodstraněné spodní vrstvě korozních produktů. 

Jako přiklad velikosti spodní vrstvy korozních produktů je vhodné uvést čištění 

značně zarezavělého ocelového uhelníku drátěným kartáčem uskutečněného 

v laboratoři SVÚOM. Na tomto ocelovém uhelníku celkové množství korozních 

produktu obnášelo 248,7 g m-2. Usilovným čištěním drátěným kartáčem se podařilo  

odstranit 54,6 g m-2 korozních produktů. Spodní vrstva zakotvená v pórech a 

prohlubních značně zarezavělého ocelového nosníku obsahovala 194,1 g m-2 

korozních produktů. 

Zatím nejsou k dispozici nátěrové hmoty, které by poskytovaly žádoucí 

ochranu  zarezavělému ocelovému povrchu.   této oblasti bylo mnoho reklamních 

materiálů. Ekonomicky přijatelná technologie  přípravy zkorodovaného ocelového 

povrchu pod nátěr stále ještě čeká na řešení. Totéž se vztahuje na odstraňování 

starých poškozených nátěrů.  

V dostupné technické literatuře nejsou výsledky experimentálních podkladů 

umožňujících vyslovit hodnověrnou predikci na základě laboratorních zkoušek o 

chování nátěrů v přírodních podmínkách zhotovených na zkorodovaném podkladu.  

Pravděpodobně je možné za hodnověrné kritérium považovat možnost 

propracovat podmínky predikce na základě změny průběhu přilnavosti nátěru 

stanovené  při laboratorních zkouškách a v terénu dle toho, že difúze vody nátěrem 

je určujícím faktorem pro ztrátu jeho přilnavosti. 

Norma ČSN ISO 9223 je jistě dokonalá ve vztahu k nechráněnému kovovému 

povrchu a ochranným kovovým povlakům. Umožňuje pro praktické aplikace 

věrohodně volit nechráněný kovový materiál a také materiál opatřený kovovými 

povlaky pro konkrétní technické aplikace. 
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Trochu jiná je situace v oblasti ochranných organických povlaků. Jako přiklad 

lze vzít agresivní prostředí solné mlhy. Ocelový vzorek opatřený nepórovitým 

epoxidovým nátěrovým systémem může být vystaven v tomto prostředí velmi dlouho, 

než dojde k jeho poškození. Je přitom vystaven v prostředí jehož agresivita je jistě 

stupně C5. Ocelový vzorek nechráněný povlakem by potvrdil velmi brzy agresivitu 

tohoto prostředí specifikovanou normou. Vysvětlení je nutno hledat v pronikání 

chloridových iontů organickými nepórovitými povlaky. Pomocí radioizotopů 22Na a 
36Cl bylo zjištěno5), že rychlost pronikání sodíkových  a chloridových iontů volnými 

epoxidovými nátěrovými filmy je menší než 0,005 mg cm2h-1.  Také nepórovitými 

nátěrovými filmy jiné báze, například alkydovými chloridové ionty pronikají  cela 

nepatrně6). Vzhledem k různému typu organických pojiv používaných pro 

zhotovování ochranných konstrukčních nátěrů je obtížné přijmout zobecňující 

kritérium. Lze počítat s tím, že nepórovitý nátěrový systém, prakticky ověřený je 

značnou překážkou pro pronikání chloridových iontů nátěrem k ocelovému podkladu. 

To značně omezuje kritéria stupně agresivity prostředí ve vztahu k těmto nátěrům 

stanovená dle obsahu a spadu chloridů v atmosféře. Zde je ještě další problém. 

Uhlíkové konstrukční oceli od různých výrobců, jsou-li dle garantovaného  

chemického složení a fyzikálních parametrů stejné, budou se chovat v korozním 

prostředí do značné míry stejně. U nátěrů k tomu, žel zatím taková specifikace není a 

pravděpodobně dlouho ještě nebude k dispozici. Potvrzuje to příklad z Holandska7) 

s epoxidovými nátěrovými systémy a další práce věnovaná vlivu teploty na 

vytvrzování epoxidových povlaků8. Holandské poznatky jsou následující: čerstvý 

epoxidový povlak obsahuje několik dní po zhotovení 0,5 % hm. těkavých látek, ale 

také kolem 27 % hm. látek, jejichž body varu jsou v rozmezí 200°C až přibližně 475 

°C. Během tříleté expozice ocelových konstrukcí opatřených epoxidovými nátěrovými 

systémy polovina těchto látek se odpařila, což vedlo k jejich smrštění a rozpraskání.  

Roztažnost epoxidového zkoušeného nátěru je vlivem teploty větší než oceli. 

Ve sklovitém stavu je 4 x větší a v elastickém stavu 10 x větší. Hodnota Tg 

epoxidového nátěru po zhotovení byla 31 °C a 55 °C po stárnutí. Propracovaný 

zkušební postup vhodný pro volbu nátěrových systémů pro tyto konkrétní podmínky 

zahrnoval působení záření xenonové výbojky a střídaní teploty od +40 °C do – 15 °C, 

působení záření xenonové výbojky a střídání teploty od – 15 °C do +75 °C, působení 

záření xenonové výbojky a střídání teploty od +75 °C do +40 °C při skrápění vzorků. 
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Zkoušení nátěrových systémů na bázi materiálů od různých výrobců určených pro 

tyto konkrétní podmínky (12 nátěrových systémů epoxidových a 2 polyuretanové) 

vyústilo v závěr, že pouze 3 nátěrové systémy vyhověly. 

V druhém případě zkoušky byly zaměřeny na vytvrzování epoxidových 

materiálů (standardních a deklarovaných pro vytvrzování při nízkých  teplotách) při 

různých teplotách. Uskutečněná práce prokázala, že standardní epoxidové materiály 

nejsou vhodné pro nanášení a vytvrzování při nízké teplotě. Ze skupiny epoxidových 

materiálů deklarovaných pro nanášení a vytvrzování při nízkých teplotách vykázal 

jeden nedostatečné vlastnosti. O povlacích z epoxidových materiálů určených pro 

nanášení a vytvrzování při nízkých teplotách nejsou k dispozici podklady, jak se 

budou dlouhodobě chovat v praktických podmínkách. V minulosti velký význam, 

z hlediska obsahu agresivních složek zejména v průmyslové atmosféře, byla 

přítomnost oxidu siřičitého. V současnosti je jeho obsah značně menší. 

V adsorpčním vodním filmu vznikajícím na povrchu nátěru se oxid siřičitý 

obsažený v atmosféře rozpouští a částečně přechází na kyselinu siřičitou. Volné 

molekuly oxidu siřičitého difundují do nátěru směrem ke kovovému podkladu. Je tedy 

pro nepórovité nátěry mnohem nebezpečnější než chloridové ionty. Rychlost 

pronikání oxidu siřičitého z jeho roztoku o koncentraci 0,0005 mol l-1 do nátěrového 

filmu na bázi pentaerytritového alkydu modifikovaného lněným olejem lze přibližně 

vyjádřit vztahem: 

Log K = 0,0185t – 1 

Kde K je koeficient průniku v μm min-1/2, t je teplota v °C. 

Oxid siřičitý nepřestává pronikat do nátěru ani při teplotě 0 °C, což 

pravděpodobně souvisí s tím, že hydráty o nepatrném tlaku plynného SO2 vznikají až 

při mnohem nižších teplotách9,10,11)/  

Norma ČSN EN ISO 12944 –1 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana 

ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 1: Obecné zásady  
uvádí  vyjádření životnosti ochranných povlaků  ve třech rozmezích: Nízká (L) 2 až 5 

let; Střední (M) 5 až 15 let a vysoká (H) více než 15 let. Životnost není „záruční 

doba“. Životnost je technický předpoklad, který umožňuje sestavit program údržby. 

Záruční doba je předpoklad, který je předmětem právní části smlouvy. Záruční doba 
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je obvykle kratší než životnost. Neexistují pravidla pro určení vzájemného vztahu 

těchto časových údajů. 

Norma ČSN EN ISO 12944 – 6 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana 

ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 6: Laboratorní 

zkušební metody charakterizuje přípravu vzorků, hodnocení nátěrových systémů na 

oceli a pozinkované oceli před zkouškou a po zkoušce. Jedná se o stanovení 

přilnavosti, vznik puchýřků, vznik trhlinek, prokorodování povlaku a odlupování 

povlaku. Tato poškození nesmí vzniknout. Hodnota přilnavosti stanovená mřížkou 

musí být 0 nebo 1 u nátěrů o tloušťce do 250 μm, při vyšší tloušťce povlaku 

přilnavost stanovená odtrhem – nedojde k adheznímu lomu od podkladu (A/B) pokud  

hodnota odtrhu není vyšší než 5 MPa. U vzorků zkoušených v solné mlze nesmí 

koroze v řezu překročit hodnotu 1 mm  dle výpočtu dle rovnice M = (C – W) / 2, kde C 

je maximální šířka podrezavění  v řezu v mm, W – původní šířka řezu v mm. 

Pro stanovení vhodnosti nátěrového systému pro atmosférické podmínky se používá 

zkouška v kondenzační komoře (kondenzace vody) a v neutrální solné mlze. Tak 

například pro prostředí C3 a C4 se požaduje pro jednotlivé doby životnosti zkoušky 

zachycené v tabulce 2. 

Tabulka 2. Postup zkoušení pro nátěrové systémy aplikované na oceli pro prostředí 
C3 a C4  

Stupeň korozní 
agresivity dle ISO 

12944-2 

Životnost Kontinuální 
kondenzace dle 

ČSN EN ISO 6270-
1, hodiny 

Neutrální solná 
mlha dle ISO 7253, 

hodiny 

C3 Nízká 48 120 
dto Střední 120 240 
dto Vysoká 240 480 
C4 Nízká 120 240 
dto Střední 240 480 
dto Vysoká 480 720 
 

Poznámka: Pro stupeň korozní agresivity C5-I  se ještě stanovuje chemická 

odolnost dle ČSN EN ISO 2812-1 a  lze  zkoušku dle ČSN EN ISO 6270-1  nahradit 

vystavením vzorku zkoušce dle ČSN EN ISO 3231 Nátěrové hmoty – Stanovení 

odolnosti vlhkým atmosférám s obsahem oxidu siřičitého. V části 4, norma poukazuje 

na problémy související  se vztahem k praktickým podmínkám aplikace nátěrů 

v praxi. Výsledky urychlených zkoušek musí být používány obezřetně. Týká se 

kromě jiného i působení na nátěry UV záření a doporučení použít cyklické zkoušky. 
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Pro hodnocení nátěrů z vodou ředitelných materiálů je vhodnější využívat postupy 

odsouhlasené zúčastněnými stranami a využít cyklické zatížení vzorků. 

Výsledky laboratorních zkoušek nátěrů z vodou ředitelných akrylátových 

materiálů vykazují často jako poškození vznik puchýřků. Při vystavení atmosférickým 

vlivům vykazují také často, a to za dlouhou dobu vznik puchýřků a některé druhy  

zvýšení tloušťky nátěrů.  Různé nátěrové systémy obvykle vykazují za těchto 

podmínek naopak snížení  své tloušťky. Následující tabulka 3 zahrnuje změny 

tlouštěk rozpouštědlových nátěrových systémů vystavených atmosférickým vlivům   

/Údaje z publikací shrnuté ve sborníku konference SEČ1995 str. 173/ 

Nátěr Snížení tloušťky ,µm a-1 
Olejový 5 
Alkydový 1 – 10 
Epoxidový 4 - 7 
Polyuretanový (aromatický isokyanát) 3,6 
 
Výsledky desetiletých atmosférických zkoušek rozpouštědlových materiálů a 

akrylátového nátěrového systému z vodou ředitelné nátěrové hmoty na 

pozinkovaném ocelovém povrchu12) uvádí tabulka 4 . 

Nátěrový systém Výchozí tloušťka, 
µm 

Tloušťka po 10 leté 
expozici, µm 

Akrylatový (vodouředitelný) 110 175 
Zakl.nátěr epoxidový, vrchní nátěr 
alkydový (rozpouštědlový natěrový 
systémú 

55 45 - 50 

Chlorkaučukový (rozpouštědlový) 45 25 
Epoxidový (rozpouštědlový) 110 75 
 

Zvýšení tloušťky akrylátového nátěrového systému z vodou ředitelného 

materiálu souvisí s výrazným jeho bobtnáním vlivem vody. Pětileté zkoušky 

nátěrových systémů uskutečněné SVÚOM  na přelomu osmdesátých a 

devadesátých let minulého století na atmosférické korozní stanici v Praze – 

Holešovicích poukázaly na zvýšení tloušťky nátěru z vodou ředitelné akrylátové 

nátěrové hmoty.  Při laboratorní zkouškách se často nestanovuje změna tloušťky, 

což lze považovat za určitý nedostatek komplexního hodnocení povlaku. 

Rozsáhlá práce Federal Highway Administration USA zaměřená na studium 

možnosti predikce chování zejména nátěrů z vodou ředitelných materiálů na 

atmosféře dle výsledků dvou druhu laboratorních cyklových zkoušek sledovala 
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změnu jejich tlouštěk, lesku, barevného odstínu, přilnavosti a koroze v řezu. 

Laboratorní zkoušky trvaly 3000 hodin a vzorky vystavené na atmosféře byly 

hodnoceny po dvou letech. Dle koroze v řezu odpovídá uvedená doba (jedné ze 

dvou laboratorních zkoušek) dvouletému vystavení vzorků atmosférickým vlivům. 

Změna jiných sledovaných uvedených jevů neposkytovala v souhrnu lepší podklady 

pro korelaci než sledování koroze v řezu. K získaným výsledkům lze poznamenat, že 

mezi chováním při zkouškách nátěrů z vodou ředitelných materiálů od různých 

výrobců jsou značné rozdíly. To jistě souvisí se stanoveným poměrem mezi 

aromatickou a alifatickou složkou akrylátových pojiv obsažených v nátěrových 

hmotách, jak je to vidět dle tabulky uvedené v publikaci13). 

Čistá kondenzační komora zajišťuje difúzi vody k podkladu, což se často 

projevuje snížením výchozí hodnoty přilnavosti a také vznikem puchýřků. Při 

dlouhodobé zkoušce dochází též k prorezavění zkoušeného nátěrového systému. 

Pronikaní vody k podkladu, v případě čisté kondenzační komory, je s ohledem na její 

aktivitu u stejných nátěrů větší, než v solné mlze, kde je její aktivita nižší.  

Na pronikání vody nátěrem k ocelovému podkladu má značný vliv teplota 

prostředí. Se zvýšením teploty se zvyšuje rychlost pronikání vody povlakem, na 

příklad epoxidovým14). Zkoušky v čisté kondenzační komoře se obvykle uskutečňují 

při teplotě kolem 38 °C až 40 °C. 

V našich zeměpisných šířkách stěží lze počítat s tím, že běžně nastanou 

případy kdy v přírodních atmosférických  podmínkách bude zároveň teplota 35 °C a 

100 % relativní vlhkost. Proto často  nátěry vykazují během krátké expozici 

v kondenzační komoře ztrátu přilnavosti a vznik puchýřků a v přírodních podmínkách 

tomu tak není. Je vhodné uvažovat o řešení tohoto problému s ohledem na 

urychlené laboratorní zkoušky.  

Nátěrem difunduje k podkladu kromě vody také kyslík obsažený v ovzduší. 

Tato otázka je dobře zpracována  na základě literárních podkladu v publikaci15), z níž 

lze vyjmout podstatné pro ozřejmění problému pronikání kyslíku a vody nátěrem. 

Práce16) ukazuje, že pronikání  kyslíku nátěrem je menší než se dřive 

předpokládalo17) a obnáší u vícevrstvých nátěrů tloušťky kolem 100 µm 1.10-5 až 

4.10-3  ml cm-2 den-1. Spotřeba kyslíku nechráněným ocelovým povrchem18) je při jeho 

korozi 6.10-3 až 1,06.10-1 ml cm-2 den-1 Menší hodnoty pro průnik kyslíku, něž je 
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nutno pro korozi oceli, poukazují na to, že difúze kyslíku je řídícím faktorem 

korozního procesu pod nátěrem. 

Další práce19) také poukazují na to, že difúze kyslíku nátěrem je menší, než  

spotřebuje povrch nechráněné oceli. To se týká většiny nátěrů. V některých 

případech je však rychlost difúze kyslíku větší. 

Koncentrace kyslíku rozpuštěného ve vodě, je asi čtyřicetkrát nižší než ve 

vzduchu, a proto rychlost difúze nátěrem (z adsorpčního vodního filmu na povrchu 

nátěru) je nižší v této proporci, která je pro mnohé nátěry dostatečná pro to, aby měly 

vliv na řízení koroze pod nátěrem. Difúze vody nátěrem je určujícím faktorem pro 

ztrátu jeho přilnavosti.  

Pro studium různých vlastností nátěrů lze nalézt v odborné literatuře mnoho 

různorodých metod a postupů. Zdá se, že se jeví vhodným, z hlediska našeho 

příspěvku publikované práce, poznatky zařadit  o dvou vzájemně, do značné míry 

souvisejících a přesto značně odlišných oblastí. Jedná se o postupy a metody , které 

se trvalé vyvíjejí pro vědeckou laboratorní práci (první oblast) a  postupy a metody 

pro aplikovaný výzkum a vývoj zásobující získanými poznatky zkušební, vývojové a 

akreditované laboratoře a také umožňující uskutečňovat exaktní měření a hodnocení 

povlaků v terénu (druhá skupina). 

Lze předpokládat, že zatím stěží může u nás druhá skupina věnovat zvýšenou 

pozornost rozpracovávaným ve světových vědeckých laboratořích zajímavým 

postupům jako je elektromagnetická impedanční spektroskopie, Kelvin probe a 

dalším. Je vhodné poznamenat, že vývoj postupně směřuje k tomu, aby mohly být 

upravené postupy uplatněny ve druhé skupině.  

Jako přiklad lze uvést studium organických povlaků pomocí elektrochemické 

impedance. Rozvoj tohoto postupu je dlouhodobě spojen s jménem prof. Mansfelda. 

Před cca 30 lety na semináři organizovaným prof.K Schwabe v Lipsku, přednášel 

prof. Mansfeld o této významné metodě. Pro měření používal povlaky s materiálů, 

které neodpovídají pojivům pro dobré nátěry. Na dotaz jak to vypadá když použije 

reálný nátěr, odpověděl, že nic nenaměří. Od té doby zásluhou mnoha pracovníků ve 

světě a také především i práci prof. Mansfelda elektrochemická impedanční 

spektroskopie nalezla široké použití ve vědeckých laboratořích při studiu ochranných 
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vlastností organických povlaků. Aby byla zavedena i do druhé skupiny je jistě 

potřebný další vývoj. 

 V odborných publikacích je bezpočet příspěvků, které se opírají o impedanční 

měření vlastností organických povlaků s použitím sestavených paralelních vhodných 

obvodů vztahujících se k měřenému organickému povlaku. 

Jsou však i práce, které poukazují na určité výhody měření elektrického 

odporu s použitím metod založených na DC (stejnosměrného) proudu. 

Autor publikace20) se domnívá, že impedanční měření za použití AC 

(střídavého) proudu jsou vhodná pro vědecké laboratoře pro studium mechanizmu 

funkce nátěru. 

Práce21) při které bylo proměřeno 300 druhů nátěrových systémů v mořské 

vodě za použití metody DC (stejnosměrného) proudu vedla k závěru, že je-li odpor 

povlaku vyšší než 108 ohmů cm-2 pak povlak poskytuje dobrou ochranu proti korozi a 

je-li odpor nižší než 106 ohmů cm-2 pak povlak nemá dostatečný ochranný účinek.  

Moderní povlaky mohou mít elektrický odpor 1011 ohmů cm-2 nebo i vyšší.  

Další autoři22)  určili, že vhodným limitem je z hlediska ochranné účinnosti 

povlaku odpor vyšší než 107 ohmů cm –2. V článku23) se uvádí, že kritika použití 

měření elektrického měření odporu pomocí DC (stejnosměrným) proudem se opírá o 

možnost polarizace kovového podkladu pod nátěrem. Aplikace metody měření 

elektrického odporu nátěru DC (stejnosměrným) proudem není složitá a může 

poskytnout vhodné výsledky. 

V některých pracích se pracuje s nízkou frekvencí střídavého proudu. Pro 

studium ochranných vlastností organických povlaků v odpadních komunálních 

vodách24) bylo použito elektrického odporu Z (pro měření střídavým proudem Z = 

Vac/Iac, Vac je napětí aplikovaného střídavého proudu a Iac měřící proud) měřeného při 

frekvenci 0,1 Hz .Následující tabulka 3 ukazuje stupně pro hodnocení povlaku. 

Tabulka 5. Stupně hodnocení povlaků. 

Corrosion Protection Of Organic Coatings 
             Increasing Corrosion Protection -----------------------------------------> 
                                       Barrier Protection 

Poor Begins Good Excellent 
               4               6                                 8               10 a více 
EIS Coating Impedance, Log Z (Z0,1 Hz Ω cm2) 
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V další práci25)   bylo pro hodnocení odporu vzorků po zkoušce po dobu 500 

hodin v solné mlze aplikováno měření střídavým proudem o frekvenci 0,01 Hz. 

Propracované jednotlivé zkušební metody mohou sloužit k sestavení 

zkušebního souboru pro urychlené laboratorní zkoušky, který poskytne výsledky jež 

umožní uskutečnit predikci chování zkoušených nátěrových systémů v přírodních  

podmínkách. 

Zkušební soubor měl by využívat faktory, které mohou působit na nátěr 

v přírodních atmosférických podmínkách. Jsou to: vlhkost, sluneční záření (strana 

ocelové konstrukce obracené ke slunci), změna teploty v průběhu dne a ročních 

období, znečištění ovzduší (malé množství oxidu siřičitého, chloridy hlavně 

v místech, kde se používají v zimním období posypové soli). Problémy spojené 
s vlivy oxidů dusíku a přízemního ozonu a složek výfukových plynů motorových 

vozidel  zatím nejsou dostatečně propracovány z hlediska jejich působení na nátěry. 

Laboratorní experimenty, uskutečněné ve SVÚOM s r.o., které byly zaměřeny na 

zkoušení nátěrových systémů o tloušťce kolem 100 mikrometrů na bázi vodou 

ředitelných nátěrových hmot a rozpouštědlového nátěrového systému zahrnovaly tři 

druhy zkoušek: 

- zkoušky vzorků  na odolnost vlhkosti dle ČSN EN ISO 6270 –1 

- zkoušky vzorků v neutrální solné mlze dle ČSN EN ISO 9227 

- zkoušky vzorků dle I. Cyklové zkoušky navržené ve SVÚOM (jeden cyklus trvá 

týden) 

-  vystavení 10 vzorků na atmosférické korozní stanici v Kopistech u Mostu. 

Uvedená cyklová zkoušky zahrnuje střídavé působení na vzorky prostředí 

kondenzační komory dle ČSN EN ISO 3231, vystavení vzorků působení teploty +75 

°C a nízké teploty – 20 °C. Tyto faktory zahrnují, kromě  působení slunečního záření 

rozhodující vlivy v našich klimatických podmínkách. 

Výsledky zkoušek nátěrového systému z vodou ředitelných akrylátových 
nátěrových hmot: 

• Po 120 hodinové zkoušce v prostředí kondenzace vlhkosti dle ČSN EN ISO 6270-

1 a  po 120 hodinové zkoušce v neutrální solné mlze vzorky vykázaly vznik 

puchýřků.  
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• Vzorky vystavené působení cyklové zkoušky – po 1. cyklu bez poškození, po 2. 

cyklu vznik puchýřků. 

• Vzorky vystavené na atmosférické korozní stanici - část vzorků vykázala po 6 

měsících vznik krupičky a část puchýřky. Po 12 měsících byly u všech vzorků 

puchýřky. Vzorek o tloušťce 134 mikrometry vykázal po 6 a také 12 měsících 

ojedinělé puchýřky. Po 19 měsících i tento vzorek vykázal vznik více puchýřků. 

Další hodnocení stavu vzorků po 30 měsíční expozici nevykazuje podstatné 

změny ve srovnání s hodnocením po 19 měsících. 

• Při těchto zkouškách jako hlavní kritérium byl vznik puchýřků. Nedošlo 

k prokorodování vzorků. 

• Koroze v řezu v případě zkoušky v solné mlze  byla v šíři 0,5 mm po 120 h a 

v případě I. Cyklové zkoušky v šíři 0,5 mm po 1 cyklu. V atmosférických 

podmínkách nedošlo po 6 měsících a také po 12 a 19 měsících k rozšíření koroze 

od řezu. 

• Pro použitý druh nátěrového systému lze dle výsledku laboratorních zkoušek 

vyvodit závěr, že vystavení vzorků dvěma cyklovým zkouškám odpovídá přibližně 

jednoroční expozici v konkrétních atmosférických podmínkách. Jedná se o vzorky 

s nátěry o tloušťce cca 115 – 125 mikrometrů.  Zkoušky dle ČSN EN ISO 6270-1 a 

ČSN EN ISO 9227 jsou agresivnější než je I.Cyklová zkouška.  

Lze předpokládat, že snížení teploty při cyklové zkoušce v části  

reprezentované ČSN EN ISO 3231, povede ke snížení rychlosti difúze vody nátěrem 

k podkladu a tím umožní lepší predikci. Je nutno počítat u dobrých nátěrových 

systémů s prodloužením laboratorních zkoušek na cca 3000 hodin. Tento názor se 

 experimentálně ve SVÚOM s r.o. ověřuje. 

Po 120 hodinové zkoušce uvedeného nátěrového systému zkoušeného dle 

ČSN EN ISO 6270 – 1 byla přilnavost stupeň 4 a 1,5 a po 240 hodinové zkoušce 

stupně 5 a 3. Po 12 měsíčnímu vystavení vzorku atmosférickým podmínkách 

přilnavost nátěru vykazovala nejvyšší hodnotu tj. stupeň 0.  

Nízká přilnavost nátěrů při laboratorních zkouškách jistě souvisí s poměrně 

vysokou teplotou ve zkušební komoře a také s vysokou relativní vlhkostí panující 

v těchto zkušebních podmínkách. Se zvýšením teploty se zvyšuje difúze vody 
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nátěrem k podkladu, což nepříznivě působí na jeho přilnavost k podkladu. Na 

přilnavost nátěrů při zkouškách má značný vliv jejich tloušťka a doba zkoušky jak je 

to vidět z následujících tabulek. Ve vlhkostní komoře je aktivita vody vyšší než 

v prostředí solné mlhy, což má vliv na přilnavost povlaků, jak to ukazují následující 

tabulky. První tabulka A platí pro  dvouvrstvý nátěr z vodou ředitelných materiálů 

(základní nátěr z vodou ředitelné epoxidové nátěrové hmoty a vrchní z vodou 

ředitelného akrylátového materiálu).   

Druhá tabulka B zachycuje výsledky zkoušek rozpouštědlového nátěrového 

systému tvořeného epoxidovým základním a podkladovým nátěrem a vrchním 

polyuretanovým nátěrem. 

Tabulka A. 
Pořadové číslo Průměrná 

tloušťka nátěru, 
µm 

Doba zkoušky, 
hodiny; počet 

cyklů 

Přilnavost ČSN 
ISO 2409, 

stupeň 

Přilnavost 
odtrhem ČSN 
EN ISO 4624, 

MPa 
Zkouška proti vlivu vlhkosti dle ČSN EN ISO 6270-1 

1 195 240 h 5 1,3 
Zkouška v solné mlze dle ČSN EN ISO 7253 

2 187 720 h 0 4,5 
3 187 1000 h 2 až 4 4,1 
4 185 1440 h 5 3,8 

Zkouška 1. Cyklovou zkouškou 
5 194 5.cyklus - 5,0 
6 169 dto 5 2,5 
7 184 6.cyklus - 4,1 
8 188 dto - 4,4 
9 180 dto - 3,6 
10 172 dto 5 2,2 

 
Tabulka B. 

Pořadové číslo Průměrná tloušťka 
nátěru, µm 

Doba zkoušky, 
hodiny; počet cyklů

Přilnavost odtrhem 
ČSN EN ISO 4624, 

MPa 
Zkouška proti vlivu vlhkosti dle ČSN EN ISO 6270-1 

1 373 480 h 4,3 
2 174 720 h 5,1 

Zkouška v solné mlze dle ČSN EN ISO 7253 
3 244 720 h 9,6 
4 214 1000 h 7,8 
5 221 1440 h 6,9 

Zkouška 1. Cyklovou zkouškou 
6 299 6. cyklus 6,9 
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Zatím není jednoznačná odpověď na otázku jaký druh poškození nátěrů při 

urychlených zkouškách a atmosférických zkouškách je vhodné zvolit pro věrohodnou 

predikci životnosti nátěru v reálných podmínkách na základě laboratorních zkoušek. 

V určitých pracích se pozornost soustřeďuje na sledování podkorodování 

(delaminace) v okolí řezu. Je to sice významný faktor, ale má omezenou vypovídací 

schopnost pro souvislý ochranný nátěrový systém. 

Lze se přiklonit k názoru, že pro sledování některých možných změn vlastností 

nátěrového systému při zkouškách a v atmosférických podmínkách se dá sestavit 

soubor metod z využitím některých dále uvedených: 

- stanovení změny tloušťky nátěrového systému,  
- vznik puchýřků, rozpraskávání a prokorodování nátěru,  
- průběh změny přilnavosti,  
- podkorodování v okolí řezu,  
- koroze ocelového podkladu po odstraňování nátěrového systému na 

vybraných vzorcích v průběhu zkoušky,  
- sledování změny ohmického odporu zkoušených nátěrových systémů,  
- sledování změny přilnavosti a změnu tvrdosti a vláčnosti. 

 
                      Zpracováno v rámci Výzkumného záměru MSM 2579478701 
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DEGRADACE POVLAKŮ Z VYSOKOSUŠINOVÝCH EPOXIDOVÝCH 
NÁTĚROVÝCH HMOT 

 

DEGRADATION COATS FROM HIGH BUILD EPOXY COATINGS 
 
Hana Geiplová, Lubomír Mindoš 
SVÚOM s.r.o., Praha, Česká republika 
 
 

Summary 
High build epoxy coating is the common method for corrosion protection of the 
steel constructions against heavy conditions. This paper describes the failure 
of epoxy coating exposed to high humidity and low temperature. This 
conditions limited application work and curing process. After a very short time 
damages of the coating occurred in form of cracking. Surface preparation, 
selection of type of the organic coating, thickness, ambient conditions during 
application and during service life of the protective coating have major 
influence to durability and its service life.  
 
Key words: high build epoxy coating; condition during curing; cracking; 
durability epoxy coating. 

 
 
Úvod 

Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost (limitní podmínky) při aplikaci, 

vytvrzování a v rámci provozních podmínek ocelové konstrukce mají významný vliv 

na životnost protikorozní ochrany, která byla realizována povlakem 

z vysokosušinových epoxidových nátěrových hmot. Na ocelovou nádrž v podzemní 

betonové jímce byla navržena protikorozní ochrana, která byla tvořena 

vysokosušinovou epoxidovou nátěrovou hmotou ve specifikované tloušťce povlaku 

500 µm. Degradace povlaku praskáním začala již v průběhu prvního roku expozice. 

1 Zhotovení ochranného povlaku 

Protikorozní ochrana byla realizována na zásobníku o rozměrech cca 15 m 

délky a průměru cca 2,5 m, který byl umístěn v podzemní betonové jímce s četnými 

průsaky vody. Podmínky při aplikaci epoxidového povlaku a provozní podmínky byly 

shodné; teplota vzduchu 7 °C, teplota povrchu ocelové konstrukce 6 °C, relativní 
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vlhkost vzduchu 75 %. V betonové jímce byla navíc omezená ventilace vzduchu. 

Příprava povrchu byla provedena otryskáním vodním paprskem, tzv. water jetting. 

Vysoká relativní vlhkost vzduchu, metoda přípravy povrchu a nedostatečná ventilace 

způsobily následné korozní napadení. K nanášení bylo použito airless techniky. 

Použitá nátěrová hmota byla vysokosušinová s obsahem rozpouštědel cca 15%. 

2 Inspekční hodnocení v terénu   

Povlak vykazoval rovnoměrnou strukturu s charakteristickým reliéfem po 

stříkání airless technikou, což je v případě vysokosušinových materiálů běžný stav. 

Nebyly nalezeny potekliny, stékání nebo „záclony“.  

Již po prvním roce expozice a provozu podzemní nádrže se začali objevovat 

nahodile praskliny. Praskliny lze podle ČSN EN ISO 4628-4 „Nátěrové hmoty-

Hodnocení degradace nátěrů-Hodnocení stupně praskání“ klasifikovat takto: 

množství prasklin  2  (malé, tj. malý, ale důležitý počet prasklin) 

velikost prasklin  4-5  (dlouhé nebo velmi dlouhé praskliny šířky i vyšší než 1 

mm) 

hloubka prasklin  c  (pronikají až k podkladu). 

Praskliny byly uspořádány nahodile a nerovnoměrně.   

V místech prasklin dochází k delaminaci nátěru v rozsahu několika dm2. 

Tloušťka korozních produktů v místě praskliny je vysoká a dosahuje až 350 μm a 

postupně se snižuje směrem od původního defektu (praskliny). Obdobný jev byl 

nalezen i v místě, kde byl patrný jen malý defekt ve formě póru. Při šetření v místě 

póru a po jeho obnažení byl povlak podkorodován v délce větší než 10 cm. I v tomto 

případě byla tloušťka korozních produktů pod povlakem velmi vysoká, až 300 µm. 

Tloušťka vrstvy 

Tloušťka vrstvy protikorozní ochrany byla měřena elektromagnetickým 

tloušťkoměrem Fischer Dualscope MP40 kalibrovaným na hladký povrch etalonu. 

Proměřena byla tloušťka povlaku na náhodně vybraných místech zásobníku. 

Výsledky jsou uvedeny v tabulce 1. Dále byla tloušťka povlaku ověřena 

mikroskopicky při laboratorním šetření na vzorcích po delaminaci povlaku. Tato 

měření byla plně v souladu s měřením prováděným v terénu. 
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Tabulka 1: Hodnoty naměřené tloušťkoměrem 

Místo měření min. tloušťka   (μm) max.tloušťka  (μm)
průměrná 

hodnota (μm) 

počet 

měření 

1 547 1855 1138 49 

2 919 2596 1365 30 

3 409 1925 1015 44 

4 488 1348 951 30 

 

3 Laboratorní hodnocení  

3.1 Příčný výbrus vrstvou povlaku 

Ze vzorků byly zhotoveny výbrusy vedené napříč tloušťkou epoxidového 

povlaku. Na všech vzorcích jsou viditelné podélné linie, které s největší 

pravděpodobností odpovídají nanášení nátěrové hmoty nejméně ve dvou vrstvách. 

Mikroskopicky byla ověřena vysoká celková tloušťka povlaku, která se u odebraných 

vzorků pohybovala v rozmezí od 1003 do 1386 µm. Na mnoha místech byla pod 

nátěrem naměřena vysoká vrstva rzi. 
 

Obr.1 Prorůstání rzi vrstvou zhotoveného 
povlaku 

Obr.2 Prorůstání rzi vrstvou zhotoveného 
povlaku 
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Obr.3 Prorůstání rzi povlakem, celková 
místní tloušťka nátěru 1256µm 
 

Obr.4 Vysoká tlouštˇka rzi 258 µm pod 
nátěrem o místní tloušťce 1003 µm 

 

Obr.5 Dutina ve vrstvě povlaku průměr 
388 µm, pod nátěrem vrstva rzi 374 µm 

Obr.6 Nehomogenní oblast průměr 405 
µm, pod nátěrem vrstva rzi 208 µm 

 

Mikroskopickým zkoumáním bylo zjištěno prorůstání korozních produktů 

železa od ocelového povrchu napříč celou vrstvu povlaku, i když povlak byl zhotoven 

vysokotlakým stříkáním minimálně ve dvou vrstvách – viz obr.1 a 2 a 3. Tento průběh 

korozních procesů vrstvou povlaku lze vysvětlit pouze vysokou mírou vnitřní pórezity 

zhotoveného povlaku. 

 

3.2 Rychlosti navlhání povlaku  

Rychlost navlhání byla ověřena ponořením povlaku do slabě kyselého 

vodného roztoku (koncentrace kyseliny ve vodě cca 1% hm.). Na příčných výbrusech 

jsou zřetelné posuny barevných polí, přičemž světlý odstín odpovídá povlaku, do 

kterého nepronikla okyselená voda a červený odstín indikuje průnik okyselené vody 
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do hloubky povlaku. Zviditelnění bylo vyvoláno roztokem acidobazického indikátoru. 

K průniku vodného roztoku došlo v poměrně krátké době napříč celou vrstvou 

povlaku bez ohledu na počet vrstev, které jsou dobře rozlišeny podélnými tmavými 

liniemi. 

Obr.7 Průnik vody povlakem po 24 hod 
 

Obr.8 Průnik vody povlakem po 24 hod 

Obr.9 Průnik vody povlakem po 48 hod 
 

Obr.10 Průnik vody povlakem po 48 hod 

Obr.11 Průnik vody povlakem po 72 hod Obr.12 Průnik vody povlakem po 72 hod 
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3.3 Srovnávací stanovení průběhu vysychání dvou epoxidových povlaků  
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Obr.13 Porovnání průběhu vysychání vysokosušinových epoxidových povlaků 

 

Na obr.13 je graficky znázorněno vysychání dvou povlaků zhotovených 

z obdobných vysokosušinových epoxidových nátěrových hmot o srovnatelné tloušťce 

vrstvy. Referenční vzorek 1 (červená čára) měl tloušťku cca 1300 µm,  vzorek 2 

(modrá čára) cca 900µm. Oba povlaky byly zcela ponořené po dobu 72 hod do vody 

při teplotě laboratoře (23±2) °C. Po této době (72 hod) byly povlaky vyjmuty, osušeny 

filtračním papírem a okamžitě zváženy a dále postupně váženy v určitých časových 

intervalech. Byl tak stanoven průběh rychlosti vysychání povlaku, který měl přímý 

vztah k nasákavosti a porezitě povlaku. Zároveň byla stanovena celková navlhavost 

povlaků po 72 hod ponoru ve vodě.  

Celková navlhavost vzorku 2 byla 3,15 %hm a 0,67 %hm vzorku 1. Navlhavost 

povlaku vzorku 2 byla oproti srovnávacímu povlaku 4,7x vyšší. Vysoká míra vnitřní 

porezity a afinity vůči vodě je patrná také z podílu doby rychlosti vysychání, za kterou 

dojde ke ztrátě 75 % vlhkosti povlaku. U vzorku 1 došlo k úbytku 75 % vlhkosti po 40 

hod, zatímco u vzorku 2 to bylo po 8,3 hod tj. opět v poměru 4,8. 

Hlavními rozdíly mezi zkoušenými vzorky 1 a 2 je teplota a vlhkost prostředí, při 

kterých byly povlaky aplikovány, zasychaly a vytvrzovaly. Vzorek 2 vytvrzoval za 
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nízké teploty (7±2)°C a vysoké relativní vlhkosti (75-85 ± 5)%, vzorek 1 

v podmínkách laboratoře při teplotě (23±2) °C a standardní relativní vlhkosti vzduchu 

(50±5)%. 

3.4 Vnitřní pnutí epoxidového povlaku 
3.4.1 Vnitřní pnutí epoxidového povlaku z nádrže 

Průběh projevů uvolňování vnitřního pnutí odloupnutého povlaku z nádrže - 

povlak byl vystaven střídavému vlivu vysoké relativní vlhkosti 100 % a teploty (40±3) 
oC. Následně byl vzorek ponechán za laboratorních podmínek. Jeden zkušební 

cyklus byl tvořen 8 hod vlhkostní komory a 16 hod laboratorních podmínek [1], [2]. 

 
Obr.14  Po 8 hodinách vlhkostní komory Obr.15  Po následném vyschnutí – 16 hod 

laboratorní podmínky 
 

Původní zakřivení povlaku na nádrži je vypuklé. Z obrázků 14. a 15 je velmi 

dobře patrné, jak je povlak uvolňuje vnitřní pnutí, je snadno navlhavý a snadno ztrácí 

přijatou vlhkost, přičemž na tyto změny teploty a vlhkosti reaguje velmi výraznou a 

nevratnou deformací povlaku. 

 
Obr.16  Po 3 cyklech navlhání a vyschnutí Obr.17  Po 5 cyklech navlhání a vyschnutí
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3.4.2 Vnitřní pnutí referenčního epoxidového povlaku  

V laboratorních podmínkách byl připraven referenční povlak 

vysokosušinového povlaku, který byl po vytvrzení vystaven stejnému namáhaní jako 

v bodě 3.4.1. U tohoto povlaku bylo zaznamenáno minimální uvolnění určitého 

vnitřního pnutí ve vytvrzeném povlaku po prvním expozičním cyklu. Velikost projevu 

pnutí v povlaku bylo možné sledovat jako výchylku proti měřítku. Po dalších cyklech 

navlhání a schnutí byla změna nepodstatná a dále již nedocházelo k výraznější 

tvarové deformaci povlaku, viz Obr. 18 a 19. 

 

Obr.18  Povlak v původním stavu  Obr.19  Po 1 cyklu navlhání a vyschnutí 

 

3.5 Aminový test 

K této zkoušce povlaku byla použita sada ABC Amine Blush Check Kit od 

firmy Elcometer. Podstata testu spočívá v aplikaci indikačního roztoku na povrch 

zkoušeného povlaku. Tato zkouška byla provedena na odloupnutém epoxidovém 

povlaku z nádrže s pozitivním výsledkem. Indikační roztok na povrchu povlaku 

zmodral, což znamená, že na povrchu povlaku jsou přítomny aminové sloučeniny, 

které jsou součástí tvrdidla.  

 

3.6 Hodnocení elektronovou skenovací mikroskopií 

Z odloupnutého povlaku byly zhotoveny příčné lomy, které byly skenovány 

elektronovým mikroskopem. Na následujících mikrofotografiích jsou viditelné detailní 

informace o vnitřním stavu povlaku. Použitá zvětšení jsou v rozmezí 1300x až 

10000x. 
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Na obr. 20 je patrné, jak je povlak prostoupen hustou sítí mikropórů. Jejich průměr je 

v rozpětí 1 – 2 µm, místy se však vyskytují póry o průměru 6-10 µm. Na obr.21 je 

detail rozhraní mezi dvěma vrstvami nátěrů. Toto rozhraní je viditelné na optickém 

mikroskopu jako tenká podélná linie. Z tohoto obrázku je zřejmé, že vrstvy nátěrů 

nejsou těsně propojeny a korozní produkty dokázaly proniknout napříč dvěma až 

třemi vrstvami povlaku. Tento jev může být způsoben nízkou teplotou při aplikaci, 

vysokou relativní vlhkostí vzduchu a neodtěkanými rozpouštědly. Pozvolna síťující 

povlak s vysokým obsahem hydrofilních aminových tužidel mohl absorbovat vodní 

páru a vytvořila se tak tenká separační vrstvička, která neumožnila těsné propojení 

vrstev nátěrů. 

 

Obr.20 Vnitřní porezita povlaku  Obr.21 Štěrbina 2 µm na rozhraní  mezi 
vrstvami 

 

Na obr. 22 a 23 jsou zřetelně patrné „kanálky“ ve vrstvě nátěru. Šířka 

podélných kanálků byla v rozpětí cca 2 µm, což je postačující pro rychlý transport 

kapalné vody vrstvou povlaku. Je třeba vzít v úvahu, že při transportu kapalné vody 

pevnými látkami má obrovský vliv kapilární vzlínavost. Do jisté meze platí, čím užší 

kapilára – pór – trhlina, tím vyšší vzlínavost vody. 
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Obr.22 Soustava pórů a kanálků vrstvou 
povlaku 

Obr.23  Soustava pórů a kanálků vrstvou 
povlaku 

 

 

Také na dalších obrázcích (obr. 24 a 25) jsou ve hmotě ztuhlé pryskyřice 

viditelné mikropóry. Velikost těchto pórů, které prostupují ztuhlou pryskyřicí se 

pohybuje v rozpětí od cca 250 do 800 nanometrů (0,25 – 0,8 µm). Příčinou vzniku je 

pravděpodobně pomalé a nedostatečné odtěkávání rozpouštědel z vrstvy nátěrové 

hmoty, což je vždy ovlivněno nízkou teplotou prostředí, vysokou tloušťkou vrstvy 

povlaku a také adsorpcí vody z vysoké vzdušné vlhkosti do hmoty nevytvrzené 

pryskyřice. Zvýšený obsah vázané vody vlivem dosud nezesíťovaných hydrofilních 

aminových tužidel může podstatně omezit volný transport méně polárních 

organických rozpouštědel z vrstvy nátěru. V postupně gelující a tuhnoucí pryskyřici 

tak může být uzavřeno nadkritické množství rozpouštědel, která jsou s rostoucím 

stupněm síťování pryskyřice méně a méně rozpustná v pryskyřici a může tak 

docházet k separování rozpouštědla ve formě heterogenní mikroskopické sítě pórů a 

kanálků, kam je distribuován přebytek rozpouštědla. 
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Obr.24  Mikroporozita ve hmotě pryskyřice Obr.25 Detail mikroporozity hmoty 
pryskyřice 

 

 

 

 

Závěr 

Povlak z epoxidové pryskyřice vytvrzoval v prostředí betonové jímky velmi 

pozvolna, za přítomnosti vysoké vlhkosti vzduchu a nízké teploty. Voda je malá  

molekula, která je schopna pronikat i velmi malými prostory a je schopna se fyzikálně 

i chemicky vázat na povrchy mnoha materiálů, zejména anorganických minerálních 

plniv. Tato poměrně pevně povrchově vázaná voda vytváří na povrchu minerálů 

mnohomolekulární vrstvu, která umožňuje v případě dostatečného vlhkostního spádu 

transport vody vrstvou povlaku. Vlhkostní spád napříč vrstvou povlaku byl zajištěn již 

od počátku aplikace epoxidové nátěrové hmoty. Na vnitřní straně povlaku v době 

jeho zhotovení byla vrstva vlhlé rzi. Na této vnitřní straně docházelo postupně 

neustále ke spotřebě vlhkosti za vzniku nových vrstev korozních produktů. Na vnější 

straně povlaku byla trvale vyšší koncentrace vlhkosti vlivem vysoké relativní vlhkosti 

vzduchu. Byly tak od počátku vytvořeny příznivé podmínky pro aktivní transport vody 

napříč vrstvou povlaku. Přerušit tento aktivní transport vody může pouze účinná 

bariéra.  

Výskyt aminových skupin na vnější i vnitřní straně povlaku, znamená, že 

vytvrzení nátěrové hmoty v podmínkách betonové jímky  neproběhlo standardním 

způsobem a výsledná jakost vrstvy povlaku byla negativním způsobem ovlivněna 

zabudováním vysokého vnitřního pnutí do vrstvy povlaku, vysoké vnitřní porezity 
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povlaku, vysoké navlhavosti povlaku, vysokého transportu vlhkosti napříč vrstvou 

povlaku. Navíc se pravděpodobně uplatnila kapilární vzlínavost vody vrstvou povlaku, 

který následně prskal a odlupoval se. 

Hlavním důvodem poškození epoxidového povlaku byly nevhodné podmínky během 

aplikace a jeho vytvrzování.  
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OLFAKTOMETRICKÉ ZAŤAŽENIE Z RÔZNYCH DRUHOV NÁTEROVÝCH 
FILMOV 

 

OLFACTOMETRIC POLLUTION BY THE DIFFERENT TYPES OF COATING 
FILMS 

 
Lucia Haraslínová 
Mendelová zemědělská a lesnicka univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, 
Ústav nábytku, designu a bydlení, Zemědělská 3, 613 00 Brno 
 

Summary 
This paper describes the olfactometric assessment of volatile organic 
compounds emitted from various types of coating films. 
It describes the measurements of concentration, intensity, hedonic tone 
and character of odour caused by emissions of volatile organic 
compounds. VOCs’ emitted to the small-space chamber with capacity of 
1m3 were tested by dynamic olfactometric method. Paper also contains a 
comparison of olfactometric pollution of air with different types of coating 
films. The work is aimed to determine the relationships and dependencies 
between the measured values of volatile organic compounds obtained by 
the gas chromatography and reported sensation. 
Key words: volatile organic compound, odour, European odour unit 

 
 

Úvod 
Problematika emisií organických prchavých látok (VOC) v obytnom i 

pracovnom interiéri, patrí medzi faktory výrazne ovplyvňujúce kvalitu životného 

prostredia v  interiéri. Emisie VOC v interiéri obytných budov, sú jedným z 

najzávažnejších problémov životného prostredia. U VOC látok sa zisťujú zdroje, 

analyzujú sa po kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke, skúma sa ich vplyv na zdravie 

človeka [1,2,3,4]. Jednou z oblastí, ktorej sa venuje pozornosť v súvislosti s 

pôsobením VOC látok v ovzduší na človeka, je pôsobenie pachových látok. Oderové 

látky sú plynné zložky v ovzduší, vnímané ako pachy. Sú to anorganické alebo 

organické látky, väčšinou produkované človekom samotným alebo jeho činnosťou, 

poprípade uvoľňované zo stavebných konštrukcii a zariadení obytných miestnosti. 

Ich výskyt má v interiéroch budov stúpajúcu tendenciu. 
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 Nepríjemnosť oderu je určovaná tzv. hedonickým tónom = subjektívnym 

pocitom človeka. Každý pach je tvorený jednou látkou, alebo zmesou zlúčenín. Pre 

oba prípady je možné stanoviť jednotlivé koncentrácie látok obsiahnutých v plyne, ale 

tieto hodnoty nebudú spravidla vypovedať o intenzite, hedonicite a charaktere pachu. 

Jednotlivé látky zmesi sa vzájomne ovplyvňujú a vytvárajú tak premenný charakter 

pachu pre rôzne koncentrácie látok v zmesi [5,6,7,8]. 

 Cieľom tejto práce je stanoviť kvalitatívne a kvantitatívne zloženie VOC látok 

emitovaných z rôznych druhov náterových filmov. Stanoviť koncentráciu pachovej 

jednotky, hedonicitu tónu, intenzitu a charakter pach pri jednotlivých vzorkách 

ovzdušia emitovaných emisiami z rôznych typov náterových filmov. 

Popis experimentálnych metód 

Materiál: 

- podkladová materiál sklo 
- polyuretánová vodou riediteľná náterová hmota (PURVRNH) (nános 120g/m2) 
- polyuretánová rozpúšťadlová náterová hmota (PURNH) (nános 120g/m2) 
- olejová náterová hmota (OLEJNH) (nános 120g/m2) 
Prístrojové vybavenie: 

- Malo-priestorová komora VOC-TEST 1000 

Malo-priestorová komora o objeme 1m3 je určená pre okamžité stanovenie emisií 

VOC a iných prchavých látok z materiálov, dlhodobo umiestnených v stabilnej 

teplote, vlhkosti s definovanou rýchlosťou výmeny vzduchu. Komora je riešená 

v skriňovom prevedení, ako komplexný celok (obr.1).  

- Odberové čerpadlo vzduchu Gilian LFS – 113 

Odber vzorky vzduchu je zaistený čerpadlom Gilian LFS-113 s prietokom vzduchu 

12/h a dobou odberu 60 minút (obr.3). 

- Odberové trubičky 
Vzduch sa prečerpáva do odbernej oceľovej trubičky so sorbentom Tanaxom TA, 

určenej k odberu vzorky vzduchu a následnej analýze emisií VOC látok (obr.4).     

- Plynový chromatograf AGILENT GC 6890 N s hmotnostnou spektrometriou 
5973, s termálnou desorpciou DT 4 a cryofokusaciou (obr.2) 

- Odberové vaky: jednorazové nalophanové vaky (obr.5) 



 291

- Olfaktometer ECOMA TO8-8 

Prístroj určený na  presnejšie meranie pachu je v podstate „čuchacie zariadenie“, 

ktoré pracuje s pachovo-neutrálnym vzduchom, do ktorého sa dá regulovane 

primiešavať znečistená (meraná) vzorka vzduchu (obr.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.1: Odborová nádoba s odborovým vakom a         Obr.2: Plynový chromatograf s termálnou  
           malo-priestorová komora                                              desorpciou a hmotnostnou spektometriou                          

  
Obr
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Obr.4: Odberová oceľová trubička so sorbentom          Tanax TA 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Obr.5: Nalofanové odberové vaky                                 Obr.6: Olfaktometer  (www.olfatec.com) 
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Použité metódy: 

- Odber emitovaných VOC látok z náterových filmov na odberovú trubičku  

Pre odber emitovaných VOC látok sme podkladový materiál dokončený náterovou 

hmotou vložili do malo-priestorovej komory a pomocou odberového čerpadla 

vzduchu sme odobrali vzorku vzduchu zaťaženú emisiami VOC látok emitovaných 

z testovaných dielcov.  

- Odber vzorky vzduchu  

V rovnakom čase sme odoberali vzorky vzduchu do jednorazových nalophanových 

vakov pomocou vákuovej vzorkovacej nádoby a teflonovej trubici. Po odbere vzorky 

vzduchu sme nalophanový vak uzavreli.  

-  Stanovenie kvalitatívneho a kvantitatívneho zloženia emisií VOC látok  

Odobratú vzorku na odberovej trubičke sme podrobili analýze v plynovom 

chromatografe s hmotnostnou spektometriou a termálnou desorpciou, stanovili sme 

kvantitatívne a kvantitatívne zloženie VOC látok podľa ČSN  PNV 13419-1. 

- Olfaktometrické meranie (viť.: Postup pri olfaktometrickom stanovovaní 

koncentrácie pachovej jednotky / Olfaktometrické meranie metódou ANO/NIE) 

Stanovenie koncentrácie pachovej látky a stanovenie pachovej jednotky pomocou 

oflaktometru ECOMA TO8-8 podľa ČSN EN 13 725  

-  Porovnanie výsledkov  

Výsledky olfaktometrických meraní (koncentráciu pachových látok, hedonický tón, 

intenzitu pachových látok a charakter pachu) sme porovnali s výsledkami 

kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy.  

- Olfaktometrické meranie metódou ANO/NIE (Olfaktormeter TO8-8) 

 Každá vzorka je meraná behom dvoch kôl podávaním postupne zrieďovaného 

vzorku posudzovateľom. Strieda sa podanie zriedenej vzorky, prípadne nulovej 

vzorky a referenčného vzduchu. Posudzovateľ reaguje a stlačí tlačidlo, pokiaľ 

zaregistruje zmenu medzi vzorkou a referenčným vzduchom. Podanie vzorky v 

jednom kole končí vtedy, ak všetci posudzovatelia vo dvoch po sebe idúcich krokoch 

stlačia tlačidlo, alebo ak je dosiahnuté najnižšieho riediaceho pomeru olfaktometru. 
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Výsledok stanovenia je uvedený v Európskych pachových jednotkách na meter 

kubický – ouE/m3. 

 1ouE = množstvo pachových látok, ktoré sú odparené do 1m3 neutrálneho 

plynu za normálnych podmienok (teplota 273,15K, tlak 101,325kPa) a vyvolávajú u 

testujúcich posudzovateľov rovnaký zmyslový vnem, ako 123 µg n-butanolu, 

rozptýleného v objeme 1m3 neutrálneho plynu za normálnych podmienok. 

Výskyt a vlastnosti pachových látok sú obvykle vyjadrované pomocou štyroch 

veličín, a to: koncentrácie (aktuálna koncentrácia pachových látok vo vzduchu, ktorá 

sa vyjadruje v pachových jednotkách (ouE/m3) a stanovuje sa metódou dynamickej 

olfaktometrie),  

intenzity (sila vnemu  – od žiadneho vnemu až po extrémne silný vnem) závislosť 

intenzity pachu na koncentrácii nie je v zásade lineárna a závislosť najlepšie 

vystihuje funkcia logaritmická.  

charakteru (vyjadrenie pocitu pozorovateľa …pach je cítiť ako pomaranč, káva) typy 

pachu sú popísané v deskripte pachu = holandská klasifikácia pachu a 

hedonického tónu (pach príjemný, nepríjemný; tento tón sa môže s intenzitou 

vnímania meniť od príjemného k nepríjemnému). 

 

Výsledky  a diskusia 

Analýza VOC látok a vzorky vzduchu z podkladového materiálu skla 

povrchovo dokončeného PURVRNH (veľkosť nánosu 120g/m2) po 72 h. od nánosu 

NH. 

Analýza VOC látok a vzorky vzduchu z podkladového materiálu skla povrchovo 

dokončeného PURNH (veľkosť nánosu 120g/m2) po 72 h. od nánosu NH. 

Analýza VOC látok a vzorky vzduchu z podkladového materiálu skla povrchovo 

dokončeného OLEJNH (veľkosť nánosu 120g/m2) po 72 h. od nánosu NH. 

Po kvalitatívnej a kvantitatívnej analýze ovzdušia, odobratého z 

 malopriestorovej komory zaťaženého emisiami VOC látok, na plynovom 

chromatografe s hmotnostným spektrometrom a termálnou desorpciou sme zistili 

jeho zloženie. Vzorky ovzdušia boli ďalej hodnotené posudzovateľmi pomocou 
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zariadenia Olfakotometer TO8-8 a bola stanovená ich koncentrácia, charakter 

pachu, hedonicita tónu (tab.1) a intenzita pachu (obr.7.) Ďalej sme stanovili zmenu 

hedonického tónu vplyvom riedenia vzorky inertným plynom (obr.8). 
 
 
Tab.1: Kvalitatívne a kvantitatívne zloženie vzorky ovzdušia,  koncentrácia 

pachových látok, hedonicita tónu a charakter pachu u vzoriek vzduchu emitovaných 

emisiami z rôznych druhov náterových filmov po 72 h. od nánosu NH 

Materiál SKLO+PURNH SKLO + PURVRNH SKLO+OLEJNH 

Látka 
koncentrácia celkom  

μg/m3 
koncentrácia 

celkom   μg/m3 
koncentrácia 

celkom   μg/m3 
Benzene 8,32 5,63 * 
Pentanal 3,07 1,85 * 
Toluene 58,13 37,20 108,95 
Hexanal 3,78 2,23 * 
Butyl acetate 22,38 13,60 * 
Ethylbenzene 7,30 4,32 1,91 
m,p-Xylene 13,42 7,74 3,98 
Styrene * * * 
o-Xylene 5,36 4,25 1,63 
Butoxyetanol * * 4,92 
a-Pinene 1,77 1,31 * 
camphene * 0,42 9,14 
b-Pinene 3,28 1,66 1,96 
2-Ethyltoluen 3,23 0,98 * 
3-d-Carene 1,47 0,14 * 
1.2.3-Trimethylbenzen 29,29 17,73 2,41 
Limonene 4,40 2,59 0,37 
gamma-Terpinene 1,58 0,49 7,66 

Suma VOC 166,76 102,14 142,92 
Koncentrácia pachových 
látok (ouE/m3) 280 120 186 
Hedonicita tónu -1 -0,5 -0,8 
Charakter pachu 714 farba 716 plast 708 tuk 

   * neidentifikovaná  
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INTENZITA 

y = 59,15Ln(x) - 157,4
R2 = 0,9573

y = 116,86Ln(x) - 157,82
R2 = 0,9987

y = 80,07Ln(x) - 131,23
R2 = 0,9978

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0 20 40 60 80 100 120

% vzorky v zmesi s inertným plynom

c 
[o

u E
·m

-3
] SKLO+PURNH

SKLO + PURVRNH

SKLO+OLEJNH

 
 
 
Obr.7: Intenzita  pachových látok u vzoriek vzduchu emitovaných emisiami z rôznych 

druhov náterových filmov 
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Obr.8: Hedonický tón pri rôznom riedení vzoriek ovzdušia  
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Pri porovnaní výsledkov koncentrácie pachových látok a sumy VOC  sa 

prejavila priama závislosť. Je možné konštatovať, že so stúpajúcom koncentráciou 

VOC látok vo vzorke ovzdušia stúpa i množstvo pachových jednotiek.  

  

Znižovaním koncentrácie pachových látok sa znižuje i intenzita vnemu. 

Najintenzívnejší pach bol u vzorky ovzdušia emitovaného emisiami z PUR 

náterového filmu. 

 

Intenzita u olejového náterového filmu a u PURVR náterového filmu bola 

rovnaká.  

 

Skutočnosť, že posudzovatelia hodnotili hedonicitu tónu u vzoriek pri vyššom 

riedení inertným plynom vyššou známkou je možné vysvetliť tým, že charakter 

pachu im bol nepríjemný. Tento pach si človek spája s pocitom zdravotného rizika. 

A keď tento pachu strácal na intenzite, posudzovatelia sa tohto pocitu pomaly 

zbavovali.  

 

Hedonický tón je ovplyvnený koncentráciou pachových látok ale i charakterom 

pachu. Rôzne charaktery pachu vyvolávajú u posudzovateľov rôzne reakcie. Každý 

charakter pachu si človek spája s niečím čo mu pripomína.   

 

 

Záver  

Porovnanie nameraných hodnôt preukázalo, že zvyšovaním koncentrácie 

sumy VOC látok sa zvyšuje i koncentrácia pachových látok. Intenzita pachových 

látok sa vplyvom riedenia mení. Dochádza k znižovaniu sily intenzity vnemu. 

Potvrdilo sa, že táto závislosť je logaritmická.  
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Pomerným znížením množstva aldehydov a aromátov vo vzorkách ovzdušia 

dochádza k príjemnejšiemu hodnoteniu vzorky posudzovateľmi, čo je zrejmé pri 

stanovení hedonického tónu. Hedonický ton ovplyvňuje i charakter pachu. S rôznym 

charakterom si posudzovatelia spájajú viac alebo nemenej príjemné veci.  

Vzhľadom na to, že ide o pilotné meranie je nutné výsledky tejto práce preveriť 

viacerými meraniami.  
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OVĚŘOVÁNÍ VLIVU MIGRACE VYSOKOVROUCÍCH VOC Z VRSTVY 
EPOXIDOVÉHO POVLAKU NA JEHO OCHRANNÉ VLASTNOSTI 

 
THE VERIFICATION OF HIGH-BOILING VOC MIGRATION FROM  

EPOXIDE COATING LAYER ONTO ITS PROTECTIVE PROPERTIES 
 
Lubomír Mindoš 
SVÚOM s.r.o., Praha, Česká republika 
 

Summary 
The paper presents the verification of the effect of high-boiling VOC 
migration from epoxide coating layers onto its protective properties. The 
vacuum testing apparature had been desing and assembled for 
acceleration of  high-boiling VOC migration. Epoxide coatings had been 
exposed at combinated corrosion environments. The effect of VOC 
migration was verified even for aged coatings. 
Key words: epoxide coatings, barrier mechanisms, VOC migration, 
vacuum apparature. 

 
 
Úvod 

Je obecně známo, že 2-složkové epoxidové pryskyřice jsou velmi využívány 

v oboru nátěrových hmot pro své mnohé vynikající fyzikálně-chemické parametry. Je 

dále známo, že epoxidové nátěrové hmoty sestávají z celé řady chemických 

sloučenin, které se v průběhu vytvrzení, zrání a životnosti vrstvy nátěru určitým 

způsobem proměňují. Co je známo a předpokládá se, avšak je málo prozkoumáno, 

je to, že měřitelný podíl organických sloučenin ve vrstvě epoxidového povlaku může 

migrovat. Z hlediska životnosti a stálosti ochranných vlastností epoxidových nátěrů 

nás zajímají především četnost a intenzita migrujících složek, které se v průběhu 

zrání nátěru nezabudovaly pevně do organické matrice, anebo se z ní v průběhu 

předpokládané životnosti odlišnými procesy uvolňovaly.  

Vysokosušinový epoxidový nátěr (High Solids) obsahuje brzy po zhotovení 

kolem 0,5 - 3 % hm. nízkovroucích těkavých organických látek (VOC) a také přibližně 

15 - 25 % hm. vysokovroucích VOC o bodech varu v rozmezí od 200 °C do cca až 

475 °C [1]. Při zhotovení nátěrů na ocelových konstrukcích dochází postupně 
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k pozvolnému odpařování těchto VOC. Během prvních 3 let postupně odtěká 

z nátěrů přibližně polovina uvedeného množství těkavých látek, což vyvolává 

v nátěrech postupný nárůst vnitřního pnutí a vede ke smršťování nátěrů. Epoxidové 

nátěry se mimo jiné vyznačují vysokou přilnavostí k ocelovému podkladu, což spolu s 

výše uvedenými vlivy může mít  za účinek praskání nátěrů.  

Praskání epoxidového nátěru na ocelových konstruckcích po 3 letech od doby 

zhotovení bylo způsobeno pozvolným odtěkáním uvedených složek. V letním období 

se povrch nátěrů může ohřát až na teplotu 75 °C.  

Nátěr ve sklovitém stavu–pod teplotou Tg má roztažnost 4x větší než ocel a 

v elastickém stavu-nad teplotou Tg až 10x větší. Zkoušené nátěry vykazovaly po 

zhotovení Tg kolem 31 °C a po urychlených zkouškách Tg cca 55 °C [2].  

Teoretický model předpokládá, že vlivem rozdílných distribucí molekulových 

hmotností epoxidových pryskyřic a vícesložkových tužidel na bázi různých nejčastěji 

aminových směsných aduktů a dalších pomocných sloučenin je vytvořena složitá 

kompozitní sestava, která po vytvrzení a vyzrání vrstvy nátěru obsahuje různé, 

nikoliv však nevýznamné množství sloučenin, které nejsou pevně zabudovány do 

organické matrice epoxidového nátěru. Změny vyvolané migrací těchto sloučenin 

v průběhu životnosti nátěru mohou významně ovlivňovat námi sledované fyzikálně-

chemické parametry organické matrice, jako je např. adhezní a kohezní pevnost 

povlaku, difúzní odpor vůči pronikání plynů a vodě, Tg povlaku, změny vnitřního pnutí 

a s ním související praskání nátěru, odolnost povlaku vůči agresivním činidlům apod. 

Uvažovaná skupina migrace schopných sloučenin patří mezi látky s podstatně 

vyšší molekulovou hmotností než většina organických rozpouštědel a často s velmi 

nízkou tenzí par. Tenze par je tlak nasycené páry v uzavřeném prostoru nad 

kapalinou, která je s ní v rovnováze. Závisí na teplotě a na druhu kapaliny. Z 

uvedeného  vyplývá, že odpařivost uvažovaných sloučenin  do okolní atmosféry za 

běžných atmosférických podmínek je velmi malá a pro účely testování je nutné tento 

fyzikální proces výrazně urychlit. Toho lze dosáhnout efektivně pouze výrazným 

snížením tlaku par ve zkušebním prostoru za současného mírného zvýšení teploty až 

do meze, která nebude poškozovat organický povlak. 
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Popis experimentálních metod 

Pro ověření vlivu migrace VOC, zejména vysokovroucích na ochranné 

vlastnosti epoxidových povlaků nanášených na ocelové konstrukce byla sestrojena 

zkušební aparatura, ve které bylo možné zajistit výrazné snížení tlaku par a plynů a 

libovolně měnit teplotu.  

 

 

Nasazení vzorků epoxidových povlaků 
s kovovým podkladem 

Nasazení vzorků epoxidových povlaků 
s porézním keramickým podkladem 

 

 

Pro experimenty byly vybrány 2-složkové epoxidové nátěrové hmoty určené 

pro profesionální aplikace na ocelové konstrukce. Epoxidové povlaky byly naneseny 

na ocelový podklad a také na porézní keramický podklad.  Zkušební vzorky byly 

střídavě evakuovány a ponechány volně na vzduchu, přičemž  byl zjišťován  

hmotnostní úbytek. Zkoušeny byly i velmi dobře vyzrálé epoxidové povlaky o stáří 

minimálně 6 měsíců. I u těchto vyzrálých povlaků byl zaznamenán měřitelný úbytek 

hmotnosti vlivem odtěkání vysokovroucích VOC za podmínek vakuového 

experimentu. 

Epoxidové povlaky byly vystaveny koroznímu prostředí čisté kondenzační 

komory a neutrální solné mlhy a v normovaných časových intervalech byla ověřena 

kohezní a adhezní pevnost povlaků odtrhovou zkouškou. Byly porovnávány povlaky 

evakuované i neevakuované, vždy o stejné tloušťce, stejné báze, stejném podkladu 

atd.  
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Výsledky a diskuze 

Typický průběh odpařování nízko- a vysokovroucích VOC podílů, které se 

nezabudovaly do vrstvy zesíťovaného povlaku na bázi epoxidové pryskyřice je 

znázorněn na přiloženém grafu.  

 

 

Průběh odpařování VOC z 2K-epoxy 3 hod zaschlého povlaku: 45 dní vytvrzování na 
atmosféře, další úbytek VOC = 2,11% hm. vyvolaný vakuováním po dobu 8 dní

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Doba odpařování VOC (dny)

Zt
rá

ta
 h

m
ot

no
st

i p
ov

la
ku

 (%
hm

.)

Atmosférický tlak Vakuování  

 

 

Provedenými experimenty bylo ověřeno, že i z poměrně dobře vyzrálých 

organických povlaků na bázi 2-složkové epoxidové nátěrové hmoty lze při použití 

vakua a zvýšené teploty odstranit poměrně značný hmotnostní podíl VOC. 

Z uvedeného lze předpokládat, že v průběhu 45 denního zrání epoxidového povlaku 

v běžné laboratorní atmosféře odtěkaly zejména níževroucí podíly VOC, přičemž 

tendence k odtěkávání nízkovroucích podílů spěla pozvolna k limitní hodnotě cca 

4,5% hm. Pro uvolnění vysokovroucích podílů VOC z vrstvy epoxidového povlaku tak 

musely být pozměněny fyzikální podmínky takovým způsobem, aby zkoušený povlak 
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nebyl poškozen. Toho bylo dosaženo výrazným snížením tlaku a zvýšením teploty ve 

zkušební aparatuře. 

Porovnání vývoje adhezní a kohezní pevnosti epoxidového povlaku, 2-

vrstvého, stejné báze, jen s různými odstíny pro lepší vizuální identifikaci změn 

vlivem ochuzení vrstev povlaků o vysokovroucí podíly VOC po expozici v korozních 

komorách. Podklad ocel tryskaná na Sa 21/2, drsnost Rz  cca 40 µm. 

 

 

Porovnání vývoje vlivu migrace VOC z vrstvy povlaku na jeho soudržnost a přilnavost 

v čisté kondenzační komoře  

 

Povlak bez evakuace, obsah vysokovroucích VOC nezměněn. DFT 208±18 µm. 

Bez expozice 240 hod  480 hod  720 hod  

    

7,8 MPa 8,2 MPa 8,0 MPa 7,9 MPa 

 
 

Povlak evakuován, obsah vysokovroucích VOC snížen. DFT 200±14 µm 

Bez expozice 240 hod  480 hod  720 hod  

    

7,2 MPa 7,4 MPa 5,0 MPa 4,4 MPa 
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Na počátku, bez expozice v  korozní komoře srovnatelné hodnoty přilnavosti i 

podobné charakteristiky kohezního lomu. Po 240 hod u evakuovaného povlaku téměř 

100% adhezní porušení mezi vrstvami, přilnavost ještě srovnatelná. Avšak po 480 

hod u evakuovaného vzorku výrazná ztráta adheze od podkladu a snížení celkové 

hodnoty přilnavosti. Po 720 hod další snížení celkové hodnoty přilnavosti odtrhem. 

 

 

Porovnání vývoje vlivu migrace VOC z vrstvy povlaku na jeho soudržnost a přilnavost 

v neutrální solné mlze  

 

Povlak bez evakuace, obsah vysokovroucích VOC nezměněn. DFT 195±9 µm. 

Bez expozice 240 hod  480 hod  720 hod  

    

7,0 MPa 8,2 MPa 8,6 MPa 8,3 MPa 

 

Povlak evakuován, obsah vysokovroucích VOC snížen. DFT 196±14 µm 

Bez expozice 240 hod  480 hod  720 hod  

    

7,0 MPa 7,8 MPa 8,0 MPa 4,6 MPa 
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Na počátku bez expozice v solné mlze srovnatelná hodnota přilnavosti. U 

evakuovaného povlaku lze stejně jako v předchozím porovnání vysledovat podstatně 

větší plochu, na které došlo ke koheznímu porušení v horní vrstvě povlaku. Příčinu 

lze odvodit např. právě z ochuzení povlaku vysokovroucími podíly VOC, které mohou 

mít plastifikující účinek a ovlivňovat tak kohezní pevnost vrstvy povlaku. Opět po 240 

hod u evakuovaného povlaku téměř 100% adhezní porušení mezi vrstvami. Celková 

hodnota do 480 hod expozice srovnatelná, po 720 hod však u evakuovaného 

povlaku výrazná ztráta adheze k podkladu a výrazně nižší hodnota přilnavosti 

odtrhem. 

 

 

Závěr 

Zkušebními experimenty byl potvrzen významný vliv migrace organických 

podílů, které nejsou pevně zabudovány do pojivové matrice epoxidových povlaků na 

adhezní a kohezní parametry vrstev povlaků. Ochuzení epoxidového povlaku o 

vysokovroucí organické podíly mělo v provedených korozních experimentech 

zásadní dopad vedoucí ke snížení ochranných vlastností zkoušených epoxidových 

povlaků. Podařilo se tak experimentálně ověřit a potvrdit teoretické předpoklady o 

významném  vlivu migrace vysokovroucích podílů VOC a podpořit tím vznik nových 

modifikací urychlených korozních zkušebních metod. 
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METODY TESTOVÁNÍ HYDROIZOLAČNÍCH NÁTĚRŮ A STĚREK NA BÁZI 
SEKUNDÁRNÍ KRYSTALIZACE CEMENTU 

 
METHODS OF TESTING HYDROINSULATION COATINGS AND SCREEDS 

BASED ON SECONDARY CRYSTALLIZATION OF CEMENT 
 
 
Pavel Dohnálek MSCEa, Rostislav Drochytkab,  
Zdeněk Vávraa, Václav Pumpra 
aBetosan s.r.o., bÚTHD FAST VUT Brno 
 
 

Anotace 
 
Přednáška představuje vývoj hydroizolačních krystalizačních nátěrů a 
stěrek prováděný ve spolupráci Betosan s.r.o. a Fakulty Stavební VUT 
Brno v rámci projektu FT-TA4/013 spolufinancovaného Ministerstvem 
Průmyslu a Obchodu ČR. Tyto inovativní nátěrové materiály jsou vyvíjeny 
na bázi sekundární krystalizace betonu za současného použití odpadních 
surovin, jako jsou vysokopecní struska a elektrárenský popílek, se 
zaměřením na těsnost vůči různým agresivním kapalinám. Článek se 
především zaměřuje na popis nestandardní experimentální metody 
používané v rámci tohoto projektu, konkrétně na měření pomocí speciálně 
zkonstruované aparatury pro zkoušky těsnosti povrchových úprav vůči 
agresivním kapalinám. 
Klíčová slova: sekundární krystalizace, beton, nátěry, stěrky, zkoušení 

 
 
Úvod 

Článek představuje vývoj hydroizolačních krystalizačních nátěrů a stěrek 

prováděný ve spolupráci Betosan s.r.o. a Fakulty Stavební VUT Brno v rámci 

projektu FT-TA4/013 spolufinancovaného Ministerstvem Průmyslu a Obchodu ČR. 

Tyto inovativní nátěrové materiály jsou vyvíjeny na bázi sekundární krystalizace 

betonu za současného použití odpadních surovin, jako jsou vysokopecní struska a 

elektrárenský popílek, se zaměřením na těsnost vůči různým agresivním kapalinám. 

Článek se především zaměřuje na popis nestandardní experimentální metody 

používané v rámci tohoto projektu, konkrétně na měření pomocí speciálně 

zkonstruované aparatury pro zkoušky těsnosti povrchových úprav vůči agresivním 

kapalinám. 

Nových poznatků, v oblasti použití sekundární krystalizace betonu bylo 

v uplynulých cca 5 letech málo. Při tom se i v ČR a SR začala v širším měřítku 

prosazovat technologie bílých van, bylo a je potřeba řešit ochranu objektů 
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v zemědělství (hnojiva, silážní šťávy), v mnohem širším měřítku se v rámci vstupu do 

Evropské Unie uplatňují zvýšené nároky na ochranu spodních vod (úložiště odpadů, 

manipulační plochy v třídírnách druhotného odpadu aj.). 

V tomto ohledu jsme uvítali možnost spolupráce ze strany Vysokého Učení 

Technického Brno, Fakulty Stavební, jmenovitě prof. Drochytky vedoucího Ústavu 

Technologie Hmot a Dílců. Víceletý, částečně ze strany státu dotovaný, výzkumný 

projekt, si předsevzal hledat další, nová využití sekundární krystalizace betonu. 

Cílem výzkumného projektu je formulace polymercementových nátěrů a stěrek se 

zvýšenou plynotěsností například vůči vzdušnému CO2 a radonu za využití 

sekundární krystalizace betonu. Dále ověření jejich chemické odolnosti a 

nepropustnosti pro různé ekologicky nebezpečné látky. 

Výzkumný projektu je rozvržen do čtyř let a řešení projektu začalo v roce 

2007, proto jsou k dispozici pouze dílčí výsledky. Jednou z dílčích etap výzkumného 

projektu byla konstrukce a praktické ověření aparatury pro ověřování nepropustnosti 

betonů či malt s nanesenými krystalizačními nátěry a stěrkami vůči rozmanitým 

vodným, roztokům či nevodným kapalinám. 

Proč právě tato aparatura a tato atypická metodika? Bylo mnohokrát 

v minulosti řečeno i ověřeno, že sekundární krystalizace betonu má schopnost 

účinně omezovat transport vody betonem. Nicméně bylo současně mnohokrát 

řečeno, že pro detailnější studium účinné dávky, ověření charakteru vlhkostního 

uložení zkušebních těles, apod. se klasické zkoušky vodotěsnosti ukázaly jako velmi 

omezeně použitelné. Dopady na změny vnitřní struktury, rychlost utěsňování 

zkušebních těles, účinné množství přísady ve vztahu k obsahu cementu a další 

technologicky významné parametry se klasickou zkouškou vodotěsnosti dle ČSN EN 

206 nedají identifikovat.  

Jako výrazně citlivější, se ukázala být zkouška propustnosti zkušebních těles 

vůči nevodným kapalinám. Z řady testovaných médií se zejména jako velmi citlivá 

kapalina ukázal být automobilový bezolovnatý benzin typu NATURAL. Zkoušky, které 

byly ovšem primárně orientovány na praktické ověření účinnosti utěsňování betonu 

havarijních jímek ve stáčírnách PHM, ukázaly velmi přesvědčivě výrazné dopady 

těsnící přísady sekundární krystalizace betonu na transportní parametry ošetřených 

betonů. Zatímco neošetřené vzorky betonu třídy B 20 ve stáří 28 dnů byly 
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bezolovnatým benzinem NATURAL penetrovány při tloušťce vzorků 20 mm po 290 

až 320 minutách, identické vzorky betonu s přísadou XYPEX Admix a následně 

ošetřované vodou po dobu 21 dnů při zatížení vodním sloupcem o přetlaku 14 kPa 

byly schopny zadržovat benzin NATURAL po dobu delší než 14 dnů, tj. po dobu delší 

než 21 000 minut (Obrázek. 1). 

 

 
Obrázek 1: Penetrace vody, nafty a benzínu do betonu bez a s přísadou XYPEX 
Admix 
 

Na zkoumaných vzorcích byla následně provedena porozimetrická analýza 

s cílem ověřit dopady prostředků sekundární krystalizace na mikrostrukturu betonu. 

Výsledky jsou uvedeny v Obrázek. 2 a 3. 
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Obrázek 2: Integrální rozdělení pórů. Vzorky s a bez nátěru XYPEX® Admix 

 

 
Obrázek 3: Histogram objemu pórů v rozmezí daných poloměrů – s a bez nátěru 
XYPEX® Admix 
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Porozimetrická analýza ukázala, že aplikace prostředku sekundární 

krystalizace XYPEX® Concentrate vedla u zkoumaného betonu v oblasti velikosti 

pórů 7 500 až 7,5 nm k poklesu celkové pórovitosti ze 41,6 mm3/g na 25,2 mm3/g. 

Z hlediska transportu vody i jiných kapalin je však významnější, že došlo k výrazné 

změně v distribuci velikosti pórů v oblasti pod 100 nm. Póry této velikosti jsou obecně 

považovány za hranici, kdy u pórů o menším průměru již nemůže k transportu vody 

docházet. V tomto ohledu lze z provedené analýzy vyčíslit, že u vzorků ošetřených 

prostředkem sekundární krystalizace betonu činí objem pórů větších než 100 nm 

5,29 mm3/g, zatímco v neošetřeném betonu činí podíl pórů této velikosti 19,97 

mm3/g. V důsledku aplikace sekundární krystalizace a růstu krystalických novotvarů 

tedy došlo k poklesu objemu kapilárních pórů, tedy pórů penetrovatelných vodou, o 

73%. Tento dramatický pokles v objemu transportních cest velmi dobře koreluje se 

zjištěnou schopností bránit v transportu snadno pronikajícím nízkomolekulárním 

nepolárním kapalinám, jako je automobilový benzin. U rozvětvených a 

výšemolekulárních organických kapalin, jako je transformátorový olej či motorová 

nafta nedošlo k průniku těchto médií u zkušebních těles ani po několikaměsíční 

expozici (přesahující u transformátorového oleje 12 měsíců).  

Dopady na mikrostrukturu betonu lze pravděpodobně nejlépe ilustrovat na 

výsledcích měření koeficientu filtrace. Tato měření, která byla prováděna v letech 

1999 až 2001 primárně zaměřena na stanovení optimální dávky přísady XYPEX® 

ADMIX do čerstvé betonové směsi, což je jedna z možností aplikace prostředků 

sekundární krystalizace. Měření byla prováděna na konstrukčním betonu třídy B 20 

bez přísad a s dávkou krystalizační přísady na úrovni 1, 2 a 2,5% vztaženo na obsah 

cementu v daném betonu. Koeficient filtrace byl zkoušen metodou G dle ČSN 71 

1020 „Laboratorní stanovení propustnosti zemin“. Měření vyžaduje, aby proměřovaný 

vzorek byl zcela vyplněn (nasycen) vodou. Vzorky byly syceny tzv. zpětným tlakem 

300 kPa. Sycení vzorku obsahujícího 2% krystalizační přísady bylo ukončeno po 30 

dnech a teprve po té bylo možno stanovit koeficient filtrace. Vzhledem k tomu, že u 

vzorku obsahujícího 2,5% přísady se nepodařilo při tomto tlaku vzorek nasytit 

(nebylo možno vytěsnit vzduch z pórového systému), byl zpětný tlak sycení zvýšen 

na 400 kPa a sycení bylo prodlouženo o dalších 44 dnů. S ohledem na to, že ani po 

této době se nepodařilo vzorek vodou nasytit, bylo stanovení koeficientu filtrace u 

tohoto vzorku ukončeno. Výsledky jsou shrnuty do tabulky 1. 
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Tabulka 1: Hodnoty koeficientu filtrace u konstrukčního betonu v závislosti na dávce 

přísady krystalizační přísady 

obsah přísady XYPEX® 
konstantní hydraulický 

spád 
koeficient filtrace  k1  (ms-1) 

0% 34 0,68.10-9 

1% 33 7,6.10-11 

2% 63 2,5.10-11 

2,5% - neměřitelné <1,0.10-13 

 

Tato stanovení přesvědčivě ukázala, že působení prostředků sekundární 

krystalizace díky postupnému uzavírání transportních cest, může omezit transport 

vody betonem až na neměřitelnou úroveň. Zeminy či materiály s koeficientem filtrace 

na úrovni 1.10-11 ms-1 jsou klasifikovány jako nepropustné pro vodu.  

 Je ovšem nutno připustit, že stanovení koeficientu filtrace, stejně jako 

porozimetrická analýza jsou instrumentálně mimořádně náročné laboratorní postupy. 

Naproti tomu je stanovení propustnosti pro vodné či nevodné kapaliny výrazně 

jednodušším postupem. Navíc umožňuje naprosto reálné ověření odolnosti 

povrchové úpravy či přísady krystalizačního nátěru nebo stěrky vůči rozmanitým 

konkrétním agresivním kapalinám. 

 

Vývoj a konstrukce přetlakové aparatury pro testování odolnosti vůči 
agresivním kapalinám 

V roce 2008 byla prováděna příprava na etapu 4 – Hodnocení vlastností 

navrženého krystalizačního systému z hlediska zvýšení korozní odolnosti 

železobetonu, konkrétně na podetapu 4. a) – Zhodnocení vlivu navržených hmot na 

zvýšení bariérových schopností betonu vůči průniku agresivních látek. V rámci této 

přípravy byla ve spolupráci Synpo a.s. s Betosan s.r.o. zkonstruována aparatura pro 

přetlakové testování bariérových vlastností nově navržených nátěrů a stěrek vůči 

průniku různých agresivních médií. V případě této aparatury se specificky jednalo o 

bariérové vlastnosti vůči různým agresivním kapalinám. V rámci tohoto projektu bylo 

uvažováno s následujícími typy agresivních kapalin: benzín, motorová nafta, 

motorový olej, brzdová kapalina, aceton a další organická ředidla, silážní šťávy a 
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další. Jak je z předchozího výčtu patrno jedná se buď o látky vysoce hořlavé, žíravé 

či tikavé nebo alespoň silně zapáchající. Současně většina uživatelů bariérových 

nátěrů má požadavek na odolání minimálnímu přetlaku alespoň 500 mm, někdy však 

i více. Z toho vyplývá, že zkušební plocha nátěru či stěrky musí být zatěžována 

sloupcem minimální výšky 500 mm a tím pádem i příslušného minimálního objemu 

dané kapaliny. Z toho vyplývá nebezpečnost (hořlaviny, žíraviny) nebo nepříjemnost 

(zápach) provozování podobných zkoušek.  

Proto jsme v rámci tohoto projektu přikročili ke konstrukci přetlakové aparatury 

pro zkoušky navržených nátěrů a stěrek, která by umožnila testování za použití 

minimálního množství dané agresivní kapaliny. Ve spolupráci techniků Synpo a.s. a 

Betosan s.r.o. byla postupně zkonstruována přetlaková aparatura vyobrazená na 

níže uvedených fotografiích.  

Jedná se o principielně jednoduchou aparaturu (Obrázek 4), která používá 

stlačený vzduch v tomto případě dodávaný z tlakové lahve (alternativně 

z kompresoru) k vytvoření potřebného přetlaku na malou vrstvu agresivní kapaliny na 

testovaném vzorku. Regulace úrovně přetlaku je prováděna pomocí nastavitelného 

vodního sloupce (Obrázek 5) v rozmezí 500 až 1000 mm a je jednotná pro všech 

osm testovacích míst aparatury. Testovaný vzorek nátěru či stěrky je vždy nanesen 

na standardní velmi porézní betonový vzorek průměru 100 mm a tloušťky 20 mm. 

Tento je poté upevněn se zkoušenou povrchovou na horním líci do rozebíratelné 

objímky z vysoce chemicky odolného plastu a dotěsněn gumovými o-kroužky. Tato 

objímka je chemicky odolným tmelem pevně přitmelena k obrácené násypce 

z laboratorního skla, která slouží jako testovací komora (Obrázek 6). Přívod 

stlačeného vzduchu k vytvoření přetlaku z tlakové láhve přes regulační ventil je 

realizován systémem ventilů a plastových hadiček napojených na jednotlivá testovací 

místa a jemnou regulaci pomocí nastavitelného vodního sloupce. 

V průběhu roku 2008 byla výše popsaná aparatura sestavena a odzkoušena a 

nainstalována do laboratoře Betosan s.r.o., kde byly provedeny první praktické 

zkoušky, záměny komponentů a doladění, takže je aparatura v současné době 

připravená k testování vzorků nově navržených nátěrů a stěrek v rámci etapy 4 

tohoto projektu. 
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Obrázek 4:  Přetlaková testovací aparatura – celkový pohled 

 

 
Obrázek 5 a 6: Vodní sloupec pro regulaci přetlaku na testovací místa, detail 
testovacího místa s přívodem vzduchu (1), zátkou (2), laboratorní násypkou (3), 
vlepenou objímkou (4), testovací kapalinou (5) na testovaném nátěru (6) naneseném 
na podkladní betonové těleso (7) 
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Aparatura pro zkoušení prostupu plynů povrchovými úpravami  

Další součástí výzkumného projektu je testování navržených stěrek a nátěrů 

na prostup plynů. Konkrétně zejména vzduchu a tím pádem i vzdušného CO2, dále 

pak především radonu pro případnou certifikaci výsledných materiálů jako 

protiradonová bariéra. Na testování prostupu vzduchu navrženými nátěry a stěrkami 

byla zkonstruována jednoduchá zkušební aparatura (Obrázek 7 a 8) umožňující 

uchycení betonových vzorků s danou povrchovou úpravou. Na povrch testovaného 

povrchu působí přetlak daného plynu, v tomto případě vzduchu na úrovni 5 kPa. Po 

stabilizaci počátečního přetlaku je uzavřen přívod plynu z tlakové láhve a je 

aktivován digitální dataloger měřící postupný pokles tlaku v testovací komoře, který 

je daný pouze prostupem plynu testovanou povrchovou úpravou. Digitální záznam je 

poté analyzován v počítači, kde je zejména sledována směrnice přímky proložené 

grafem z testovaných dat. 

 

 

 
 

Obrázek 7 a 8:  Aparatura pro zkoušení prostupu plynů povrchovými úpravami 

 

Závěr 

V průběhu roku 2009 budou obě výše popsané aparatury využity k testování 

v rámci projektu navržených polymercementových nátěrů a stěrek s krystalizační 
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přísadou XYPEX® Admix. V první fázi se bude jednat o testování délky odolání 

prostupu následujících agresivních kapalin při přetlaku 500 mm vodního sloupce: 

• Benzín typu natural 

• Motorová nafta 

• Motorový olej 

• Brzdová kapalina 

• Aceton 

• Silážní šťávy 

• a další 

 

Záměrem použití aparatury je měřit časový úsek od začátku testu po případnou 

penetraci dané agresivní kapaliny testovanou povrchovou úpravou.  

V druhé fázi bude využita aparatura pro testování prostupu plynů. Testovacím 

médiem bude stlačený vzduch s počátečním přetlakem 5 kPa a výsledkem bude 

hodnota směrnice přímky proložené grafem zaznamenaných dat. Tato zkouška bude 

následně doplněna zkouškou na prostup koncentrovaného CO2 a normovanou 

zkouškou na prostup radonu. 

Výše uvedené výsledky budou vyhodnoceny dohromady s výsledky ostatních 

nezávislých testů navržených nátěrů a stěrek a tomto základě bude rozhodnuto o 

jejich další úpravě a optimalizaci. Tým řešitelů projektu předpokládá, že na příští 

Konferenci Nátěrových Hmot v roce 2010, bude schopen referovat o výsledcích výše 

uvedených testů se všemi podrobnostmi. 

 

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem Průmyslu a Obchodu ČR. 
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THE HARDENING VELOCITY IN UNSATURATED POLYESTERS  
 

RYCHLOST VYTVRZOVÁNÍ NENASYCENÝCH POLYESTERŮ 
 
Monika Nešetřilová, Petr Kalenda 
Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice, Institute of Chemistry and 
Technology of Macromolecular Compounds, Department of Paints and Organic 
Coatings,  Czech Republic 

 
Summary 

The paper deals with a determinationof  the kinetics parameters for the 
oxidation-reduction hardening reactions in unsaturated polyesters with 
styrene can be determined. The method is based on a change in the 
specific internal electric resistance during the hardening; the results of 
such measurements permit calculating the reaction rate constant, 
following the changes in the degree of conversion with the time of 
hardening, and estimating the hardening reaction mechanism. 
Key words: unsaturated polyester, ferrocenu, 2-ethylhexanoic acid, N,N’-
dimethylaniline, dibenzoyl peroxide 

 
 
Introduction 

As it is rather difficult to follow the hardening kinetics of unsaturated polyester 

resins by curent methods, a method based in the changes of resistivity (the specific 

electric resistance) in the process of hardening copolymerization reaction was 

elaborated for the region of macromolecular chemistry. The task becomes yet more 

complex, if we consider the multicomponent hardened system consisting of an 

unsaturated polyester resin - an unsaturated monomer - an initiator - an accelerator. 

Such a oxidation-reduction (redox) system is used for hardening the unsaturated 

polyesters under standard temperature. 

The hardening characteristics [1-3] used hitherto for measuring and evaluating 

the unsaturated polyesters, which can be used for determining the time and 

temperature courses of the hardened resin.  The dependences obtained can be used 

for reading the time necessary for reaching the gel stage, the maximum time of 

hardening and maximum temperature of exothermal hardening reaction.  This current 
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method is, however, suitable rather for evaluating the unsaturated polyesters 

reactivity in operation conditions. 

By using the method based on changes in resistivity of the reaction mixture 

the quantitative description of the whole copolymerization reaction between the 

unsaturated polyester and unsaturated monomer can be obtained, and the velocity 

constant of hardening reaction and dependance of the change of polymerization 

degree on the hardening time can be found and very precisely measured.  

On using the oxidation-reduction process for hardening the unsaturated 

polyesters is accompanied to the advantages of this method the possibility of 

evaluating the reactivity as of the initiator so as of the accelerator.  

Experimental 

Kagan [2] derived for following the hardening epoxy resin reactions by means 

of carboxylic acid anhydrides a relation which gives the dependence of 

polymerization degree on the resistivity change. 

0

0v

ln  -  ln
 ln  -  ln

    x
ρρ
ρρ

∞

=        (1) 

ρv  - momentary resistivity, ρ0  - resistivity at time t = 0 
ρ∞  - resistivity at complete hardening under the condition t→∞, x - comparative 
number of reacted groups (conversion) 

 
As the hardening of unsaturated polyesters is a far more complex 

phenomenon [3,4] than is the case for epoxy resins, it was necessary to find a 

relation between the polymeration degree and the change in resistivity for the 

hardening reaction.  We start with the principal relation (2): 

-kte  -  1    p =         (2) 

k - velocity reaction konstant, t – time, p - degree of conversion 
 
Connecting the equations (1) and (2) gives: 

( )  e . ln  - ln     ln  - ln -kt
0v ρρρρ ∞∞ =      (3) 

 
By expressing the equation (3) in logarithmic form gives the straight line equation, the 

slope of which allows to determine the velocity constant of the hardening reaction 

and the section gives the value ρ0: 
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( ) ( ) ln  - lnln    kt    -    ln  - lnln 0v ρρρρ ∞∞ +=     (4) 

 
To measuring the kinetic parameters of the hardening reaction the medium 

reactive phthalate type of unsaturated polyester resin with styrene as the reactive 

diluent was used. For the oxidation-reduction initiation systems the subsequent 

accelerators with a constant concentration 5.10-2 % in combination with 3% dibenzoyl 

peroxide were used [4, 5]: ferrocene, acetylferrocene, benzoylferrocene, 1,1´-

diethylferrocene, N,N’-dimethylaniline. 

As the cobalt(II) salt of 2-ethylhexanoic acid (Co-octoate) does not react with 

dibenzoyl peroxide, methylcyclohexanone peroxide was used in this case as an 

initiator.  The concentration of both of initiation system components remained the 

same as in the preceding systems [6].  

The resistivity measurement in the hardening reaction of unsaturated 

polyesters was performed at a constant temperature of 25±0.1oC, which was 

controlled by an ultrathermostat, which contained a measuring cell. The electric 

resistance values were read on the teraohmmeter and the measurements were 

performed at a voltage of 100 V. 

The measuring cell was produced by the proper construction and consists of 

three electrodes, two of which are measuring and one the protective.  Planar disc 

electrodes of polished brass  were used, the distance and insulation ring was made 

of teflon, the guard electrode was formed by a brass strip.  The measurements were 

performed in a vertical position of the measuring cell (Fig. 1). 

 
Fig. 1  Scheme of the disc measuring cell in section 
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insert 

sample of the 
hardened 
polyester resin 

measuring disc 
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After the initiation system homogenization the unsaturated polyester resin 

containing styrene reaction mixture was transferred by pouring into temperred 

measuring cell between the electrodes, and the whole electrode system was placed 

in an ultrathermostat.  The resistance values were read in 10 minute time intervals. 

The resistivity at complete hardening of the system ρ∞ was obtained at the limiting 

condition, when t→∞.  This condition was reached by the heat hardening of sample in 

the measuring cell at a temperature of 80oC and subsequent tempering at 25oC. 

 

Results and discussion 

The results of measuring the electric resistance and its conversion to the 

resistivity of hardened system in time present the dependences of s-shapes given in 

Fig. 2. The results obtained show that the using of all accelerators investigated for 

the unsaturated polyesters is accompanied in the first stage by a sharp growth ρv with 

time of hardening.  After 150 minutes the values ρv stabilize in all cases at a constant 

value and further resistivity growing is negligible.  

Fig. 3 gives the straight line dependences ln(ln ρ∞ - ln ρv) on time, which show 

that the equation (4) is valid for all the used initiation systems, except the initiation 

system formed by dibenzoyl peroxide and N,N’-dimethylaniline.  This deviation is 

caused by a different mechanism of the reactive radical formations. N,N’-

dimethylaniline reacts with peroxide by a mechanism, at which the accelerator is not 

regenerated, but is consumed in course of the hardening process.  This is in 

agreement with the nonlinear dependence ln(ln ρ∞ - ln ρv) on time (Fig. 3). 
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Fig. 2  Natural resistivity logarithm on the time of hardening 
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Fig. 3  Determining the velocity constant of the hardening reaction and the value ρ0 
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The cobalt(II) salts of organic acids accelerate the decomposition of organic 

peroxides by the following reactions under cobalt regeneration [4]. 

ROOH ++ +ROCo HOCo3+2+ -

2+3+
CoCo ++ +ROOH ROO

+
H

.
.

 
The linear dependence ln(ln ρ∞ - ln ρv) on time under using ferrocene and some of 

the derivatives thereof confirm the action mechanism of these accelerators on the 

organic peroxide. 
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Based on the results of measuring the resistivities of various differently 

initiated hardened systems the velocity constants of hardening reactions were 

calculated.  Table I presents the velocity hardening constants for the unsaturated 

polyesters in dependanceon the accelarator used, and also the hardening 

(conversion) degree after 2.5 h from the homogenization of all the system 

components.  The unsaturated polyester hardening degrees grow with raising value 

of the velocity constant in dependence on the used accelerator type.  

 

Table 1  Velocity constants of hardening reactions of unsaturated polyester for 
various hardening accelerators at a temperature of 25oC 
Accelerator Velocity constant 

104 (s-1) 

Conversion  

degree calculated for 2.5 h 

Ferrocene 2.73 0.93 

Acetylferrocene 2.44 0.88 

Benzoylferrocene 1.36 0.64 

1,1´-diethylferrocene 0.85 0.53 

Co octoate 1.46 0.63 
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Conclusion 

The paper gives a method of measuring the resistivity change for determining 

the kinetic parameters of unsaturated polyesters hardening.  The velocity constants 

of hardening reactions were found, and the degrees of conversion on using individual 

accelerators were calculated.  The results of work have shown the following order of 

reactivities of hardening acelerators for unsaturated polyesters: ferrocene  >  

acetylferrocene  >  Co octoate  >  benzoylferrocene >  1,1´-diethylferrocene 

The results obtained for ferrocene and ferrocene derivatives correspond to the 

mechanism, by which the accelerator reacts with organic peroxide under formation of 

two reactive radicals and accelerator regeneration.  On the contrary the results show, 

that N,N’-dimethylaniline suffers a consumption under the reaction with organic 

peroxide.  

The method based on the resistivity change presents new possibilities in 

analyzing and evaluating various sorts of unsaturated polyesters and can be at the 

same time used for obtaining the kinetic parameters of hardening copolymerization 

rections for various initiation systems.  

Further it was found that on using the accelerators, which are not consumed in 

the course of hardening reaction (ferrocene derivatives, Co octoate), the dependance 

ln(lnρ∞-lnρv) on time is linear. In case of N,N’-dimethylaniline this dependance is 

nonlinear and the accelerator is consumed during the reaction. 
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POSÚDENIE VPLYVU POVRCHOVÝCH ÚPRAV NA FYZIKÁLNO-
AKUSTICKÉ CHARAKTERISTIKY REZONANČNÉHO DREVA 

 
JUDGEMENT OF SURFACE FINISHING INFLUENCE ON PHYSICAL AND 

ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF RESONANT WOOD 
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Summary 
The production of musical instruments is the area where is used the high 
quality wood. The stringed instruments (mainly violins) have a special 
space among the musical instruments. There is very important surface 
finishing. In our experiments the tested thin plates were covered special 
prepared varnishes which are used at the violins making. It was 
investigated influence of varnishing on the E – modulus and A – acoustic 
constant as primary criteria at evaluation of wood quality for musical 
instruments. This work provides an overview of natural varnishes in 
consideration of theirs possible applications at the surface finishing of the 
string musical instruments. This paper refers results of investigation of 
relation varnish - wood (plate) and the surface finishing influence on the 
modification of physical and acoustic characteristics of final product – 
violin. The work deals with the quality evaluation of surface finishing and 
indicates the possibilities for the surface finishing assessment of the string 
music instruments 
Key words: physical and acoustic characteristics, resonant spruce wood, 
Chladni patterns,  

 
 
1. ÚVOD  

Rezonančné smrekové drevo je vyhľadávaným artiklom hlavne pri výrobe 

hudobných nástrojov. Rezonančný smrek sa používa na výrobu hornej dosky 

sláčikových nástrojov i rezonančnej dosky pianín a javor s vlnitou kresbou na spodnú 

dosku, luby a krk sláčikových nástrojov.  

Hudobné nástroje na rozdiel do iných umeleckých predmetov sú extrémne 

zaťažované tým, že často prichádzajú do styku s ľudskou kožou, potom, sú 

vystavované pôsobeniu svetla, môže dôjsť k mechanickému, resp. chemickému 
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poškodeniu hudobného nástroja. Preto je neodmysliteľnou súčasťou ochrany 

hudobných nástrojov povrchová úprava, pričom je veľmi dôležité, aby spôsob 

povrchovej úpravy bol vybraný správne.  

Účelom povrchovej úpravy dreva je zámerná modifikácia povrchových 

vlastností podkladu, primárne zlepšujúca jeho úžitkové a aplikačné vlastnosti. Pri 

povrchovej úprave hudobných nástrojov je však veľmi dôležité, aby táto úprava 

povrchu negatívne neovplyvnila tónovú kvalitu hotového nástroja. Tento príspevok 

prezentuje niektoré experimentálne výsledky skúmania vplyvu povrchovej úpravy na 

fyzikálno-akustické charakteristiky rezonančného dreva a frekvenčné prenosové 

charakteristiky finálneho výrobku – huslí. 

Príspevok nadväzuje na výsledky predchádzajúcich experimentov (RUŽINSKÁ 

2003, 2005; Kajánek a kol., 2007; Danihelová, Ružinská, 2008), ktoré boli doposiaľ 

publikované na viacerých medzinárodných i domácich vedeckých konferenciách. 

 

2.      EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 

2.1       Materiál    

Skúšobné telesá – husľové dosky boli pripravené z rezonančného 

smrekového dreva podľa modelu Guarneri del Gesu (model Kochanski 1741).  Na 

tieto skúšobné telesá boli nanášané jednotlivé vrstvy povrchovej úpravy – príprava 

povrchu glejom, základný lak, farebný lak a vrchný náter. Z nameraných 

rezonančných frekvencií vybraných módov kmitania boli vypočítané pružnostné 

charakteristiky (hustota ρ, modul pružnosti pozdĺž vlákien Ex a naprieč vlákien Ey, 

akustická konštanta A), ktoré sú relevantné pre hodnotenie kvality rezonančného 

dreva a pri skúmaní vplyvu rôznych faktorov na drevo používané pri výrobe 

hudobných nástrojov.  

2.2       Náterové látky 

Pri povrchovej úprave (PU) špeciálnych výrobkov z dreva, teda aj pri 

strunových hudobných nástrojoch, sa aj v súčasnosti používajú tradičné náterové 

látky (na báze šelakov, kopálov, jantárov, rastlinných olejov, voskov a balzamov). Na 

sláčikové nástroje sú používanejšie liehové laky (Klačanský, Danihelová, 2007), 

ktoré rýchlejšie zasychajú ako olejové laky. Po konzultáciách s husliarmi sa pri 
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experimentoch použili dve rôzne zloženia lakov, pri ktorých sa posudzoval ich vplyv 

na pružnostné charakteristiky rezonančného smrekového dreva. Pre experiment boli 

pripravené Lak1 a Lak2, ktoré pozostávali z: 

Lak 1 – šelak, sandarak, mastix, elemi, terpentínový olej, etanol,  

Lak 2 – sandarak, mastix, elemi, terpentínový olej, etanol.  

Pri povrchovej úprave bolo nanesených 12 vrstiev laku (tak ako aj pri PU 

hudobných nástrojov). Prvé vrstvy tvoril základný lak (Obrázok 1), do ktorého boli 

pridané živice sandarak, mastix, kopál. Pridaním spomínaných živíc sa získal 

kvalitnejší základný lak, ktorého tvrdosť musí byť vyššia ako tvrdosť farebných vrstiev 

laku. Použitý základný lak má funkciu výplne, ktorá sa ľahko brúsi, zabezpečuje 

požadované mechanické vlastnosti celého systému a zamedzuje vnikaniu farebného 

laku do dreva. Po dôkladnom zaschnutí piatich vrstiev základného laku boli 

nanášané vrstvy farebného laku (Hammerl, 1995). Do farebných vrstiev laku boli 

pridané roztoky so šelak-lemonom a šelak-rubínom, čím sa dosiahli farebné odtiene 

do žlta a do červena (Obrázok 1.).   

                                   
Obrázok 1.  Odtiene farebného laku 

 

2.2      Metódy 
2.2.1  Hodnotenie fyzikálno-akustických charakteristík 

Na meranie relevantných charakteristík (hustota – ρ, moduly pružnosti – Ex,  

Ey a akustická konštanta – A ) bola použitá aparatúra REZONÁTOR vyvinutá na 

Pracovisku fyzikálnej a hudobnej akustiky KFEAM TU vo Zvolene (Kubovský, 2007). 

Schematické zobrazenie meracej aparatúry REZONÁTOR je na Obrázku 2. 
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Obrázok 2.  Experimentálna aparatúra REZONÁTOR 

Použitá metóda modálnej analýzy pri harmonickom budení s využitím 

Chladniho obrazcov umožňuje výpočet modulu v pozdĺžnom smere (Ex) a v smere 

naprieč vlákien (Ey) na základe nameraných rezonančných frekvencií 4. módu (2,0) 

a 2. módu (0,2) tenkých pravouhlých dosiek. Pre výpočet boli použité nasledovné 

vzťahy:      

Ex = D1 .12η  kde: 2

42
4

1 h
ρf0,0789D l

≈    (1) 

Ey =  D3. 12η  kde: 2

42
2

3 h
bρf0,0789D ≈    (2) 

kde je Ex v [GPa], Ey v [GPa], l  – dĺžka dosky [m], b – šírka dosky [m], f4 a f2  –

rezonančné frekvencie 4. a 2. módu  [Hz], ρ – hustota  [kg.m-3], h – hrúbka dosky [m], 

D1 a D3 – elastické konštanty [Pa], η = 1-μxy μyx a μxy,μyx sú Poissonove čísla, ktoré  

charakterizujú priečnu pomernú deformáciu dosky. 

Akustickú  konštantu, ktorá je dôležitým ukazovateľom vhodnosti materiálu na 

hudobné nástroje vypočítame podľa vzťahu: 

ρ
c

3ρ

EA ==                                    (3) 

kde je E – modul pružnosti [GPa], c – rýchlosť šírenia zvuku [m.s-1],  ρ - hustota 

[kg.m-3], A – akustická konštanta [ m4.kg-1.s-1]. 

 

3. VÝSLEDKY A DISKUSIA 

3.1  Vyhodnotenie fyzikálno-akustických charakteristík  

Experimenty boli zamerané na skúmanie vplyvu povrchovej úpravy na 

pružnostné charakteristiky (viď. Tabuľka 1.) so zreteľom na druh laku, hrúbku vrstiev 

laku (počet nanesených vrstiev skúmaných lakov), nakoľko hrúbka laku ako aj prienik 

laku do dreva (vzhľadom na malú hrúbku husľovej dosky) štatisticky významne 

ovplyvňuje pružnostné charakteristiky. Namerané a vypočítané hodnoty relevantných 

pružnostných charakteristík sú pre obidva použité laky uvedené v Tabuľke 1. Z nej je 

zrejmé, že aplikovaný nános laku zvýšil modul pružnosti (tuhosť) v experimente 
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použitých tenkých drevených dosiek. V dôsledku tejto zmeny sa mení aj stav 

napätosti v skúšobnom telese.  

Experimentálne dáta boli štatisticky vyhodnotené. Na vyhodnotenie bola 

použitá analýza rozptylu o pravdepodobnosti platnosti nulovej hypotézy – p a 

Duncanov test viacnásobného porovnávania významnosti rozptylov pre hladinu 

významnosti α = 0,05.  

Tabuľka 1.  Relevantné charakteristiky rezonančného dreva pred a po povrchovej 
úprave, E – modul pružnosti ( x- v smere pozdĺžnom a y – v smere radiálnom) A – 
akustická konštanta, MV – priemer nameraných hodnôt, SD – smerodajná odchýlka  
 

Druh laku    
ρ          

[kg.m-3] 
Ex 

[GPa] 
Ax             

[m4.kg-1.s-1]
Ey 

[GPa] 
Ay             

[m4.kg-1.s-1]
MV 550 18,746 10,64 0,478 1,64 

Lak 1 bez PU SD 39 2,201 0,605 0,039 0,060 
MV 560 18,766 10,35 0,524 1,72 Lak 1  

(5 vrstiev) SD 34 2,205 0,566 0,036 0,056 
MV 565 18,804 10,28 0,548 1,73 Lak 1 

 (10 vrstiev) SD 34 2,152 0,560 0,034 0,046 
MV 553 18,624 10,49 0,498 1,69 

Lak 2 bez PU SD 33 2,573 0,442 0,035 0,042 
MV 565 18,686 10,16 0,548 1,76 Lak 2  

(5 vrstiev) SD 33 2,524 0,409 0,036 0,040 
MV 573 18,718 10,07 0,558 1,77 Lak 2  

(10 vrstiev) SD 33 2,536 0,392 0,038 0,041 
 

Z Tabuľky 1. a  z analýzy rozptylu vyplýva, že v smere pozdĺžnom, s rastúcim 

počtom vrstiev akustická konštanta klesá štatisticky významne, v prípade Laku 1 sú 

hodnoty akustickej konštanty vyššie ako pri použití Laku 2. V smere priečnom sa 

vplyv druhu laku a počtu vrstiev nepreukázal ako štatistický významný. V prípade 

modulu pružnosti E v priečnom ako aj v pozdĺžnom smere sa vplyv oboch faktorov 

ukázal ako štatistický nevýznamný. V smere priečnom smere sa modul pružnosti 

nevýznamne zvýšil, ale z pohľadu štatistiky bol jej rast štatistický nevýznamný. Pre 

názornosť sú rozptyly hodnôt modulov pružnosti v pozdĺžnom a priečnom smere 

graficky zobrazené na Obrázkoch 3. a 4. 

Vzhľadom k tomu, že faktory počet vrstiev a druh laku mali štatisticky 

významný vplyv len na akustickú konštantu, aj to len v smere pozdĺžnom, uskutočnili 

sme štatistickú analýzu lineárnou regresiou. Lineárna regresia pri Laku 1 preukázala 

štatisticky významný vplyv na akustickú konštantu len do 8,6 % počtu vrstiev. Pri 
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každej ďalšej vrstve akustická konštanta klesá o hodnotu 0,043 m4.kg-1.s-1. Pri Laku 

2 bola preukázaná štatistický významná závislosť do 21,3 % počtu vrstiev, akustická 

konštanta klesá, teda sa utlmuje o 0,05 %. 

Tabuľka 1.  ukazuje, že k zníženiu akustickej konštanty došlo už po aplikovaní 

prvých piatich vrstiev. Nanesenie ďalších piatich vrstiev už k taký výrazný posun 

nespôsobilo. Predpokladáme teda, (čo potvrdzujú aj výrobcovia huslí), že z hľadiska 

ladenia husľových dosiek by bolo vhodnejšie ladiť husľovú dosku až po aplikácii 

prvých piatich vrstiev (aj keď je to technicky náročnejšie). Týmto by sa docielilo, že 

nevznikne výraznejší rozdiel v tónovej kvalite medzi povrchovo neupravenou 

a upravenou doskou.  

 
Obrázok 3.  Rozptyl hodnôt modulu pružnosti v pozdĺžnom smere 

 

 



 331

Obrázok 4.  Rozptyl hodnôt v modulu pružnosti v priečnom smere 

 

 

4. ZÁVER 

Experimenty ukázali, že po prvých piatich vrstvách dôjde k výraznejšiemu 

útlmu akustickej konštanty ako po aplikácii ďalších piatich vrstiev. K výraznejšej 

zmene v tónovej kvalite husľovej dosky nedošlo. Na základe výsledkov našich 

experimentov je možné odporúčať pre výrobcov strunových hudobných nástrojov 

ladenie voľných husľových dosiek až po aplikácii prvých piatich vrstiev laku. Naše 

experimenty taktiež ukázali, že pre použitie v husliarskej praxi je vhodnejší Lak 1 ako 

Lak 2.  
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ POVRCHOVĚ AKTIVNÍCH LÁTEK PŘI KONSOLIDACI 
DŘEVA  

 

POSSIBILITIES OF USING SURFACTANS FOR CONSOLIDATION OF 
WOOD 

 
Daniela Drncová, Irena Kučerová 
Ústav chemické technologie restaurování památek, VŠCHT Praha, Technická 5, 
Praha 6, 166 28, Česká republika 
 

Abstrakt 
Účinek konsolidace je úměrný obsahu polymeru ve dřevě, a tedy i příjmu 
roztoku polymeru dřevem. Jednou z možností, jak zvýšit příjem roztoku 
polymeru dřevem, je jeho modifikace povrchově aktivní látkou (PAL). Tento 
příspěvek se podrobně zabývá zhodnocením vlivu neionogenních, 
anionaktivních a kationaktivních PAL na penetraci roztoku kopolymeru 
ethylemethakrylátu s methylakrylátem (Paraloid B72 v toluenu) do vzorků 
lipového dřeva na základě kapilárního vzlínání. Vliv povrchově aktivních 
látek je hodnocen na základě povrchového napětí roztoků, kontaktního úhlu 
přisedlé kapky a příjmu roztoku dřevem. Pozitivní vliv na penetraci roztoku 
Paraloidu B72 měly anionaktivní PAL a neionogenní PAL založené na 
polyoxylethylenu, které jsou schopny v toluenu tvořit inverzní micely. 
Fluorované PAL, PAL založené na polydimethylsiloxanu a kationaktivní PAL 
jeho penetraci zhoršují.  

Summary 
Consolidation efficiency is proportionate to polymer content in wood and 
thus to polymer solution uptake during impregnation. One of the 
possibilities, how to improve solution uptake, is addition of surfactant into 
solution. This article deals with evaluation of influence of non-ionic, anionic 
and cationic surfactants on penetration of ethylmethacrylate-methylacrylate 
copolymer solution (Paraloid B72 in toluene) into lime wood by capillary 
action. Influence of surfactants was evaluated on the basis of surface 
tension and contact angle measurements and confirmed by solution uptake 
by lime wood. Positive influence on penetration was reached by addition of 
anionic surfactants and non-ionic surfactant based on polyoxyethylene, 
which form inverse micelles in toluene medium. Sililated and fluorinated 
nonionic surfactants as well as cationic surfactant had negative impact on 
solution penetration into wood.   
Key words: surfactant, penetration, lime wood, inverse micelle, Paraloid 
B72 
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Úvod 

Podle teoretických vztahů, které popisují chování kapaliny v kapilárním systému 

dřeva, je možno ovlivnit hloubku průniku konsolidantu do dřeva změnou fyzikálních a 

chemických vlastností konsolidačního systému. Při zachování rozpouštědla a 

konstantní koncentrace konsolidantu v roztoku je možno ovlivnit jeho penetraci 

změnou povrchového napětí a smáčivosti mezi kapalinou a dřevem. Teoretickou 

možností jak zvýšit příjem konsolidantu dřevem je přidání povrchově aktivní látky do 

konsolidačního roztoku.  

Kapilární vzlínání kapaliny do dřeva je možno popsat kombinovanou rovnicí, 

shrnující Darcyho zákon a Young-Laplaceovu rovnici: 

WLG W
rL

KA
rL

KAP
L
KAQ

η
θγ

ηη
2cos2

==Δ=  

kde je Q objemový průtok kapaliny [m3.s-1], K specifická permeabilita dřeva 

[m2], l délka vzorku ve směru toku [m], η dynamická viskozita kapaliny [Pa.s], ∆P 

tlakový gradient, v tomto případě, kdy je penetrace do dřeva vedena kapilárními 

silami, kapilární vztlak [Pa], γLG povrchové napětí kapaliny [N.m-1], θ kontaktní úhel, r 

poloměr kapiláry [m] a WW smáčecí práce [mJ.m-2] [1-7].  

Součin povrchového napětí kapaliny s kosinem kontaktního úhlu je roven 

smáčecí práci WW: 

θγ cosLGWW =  

Při předpokladu neměnnosti parametrů vztahujících se k struktuře dřeva pak 

z této rovnice plyne přímá úměrnost mezi objemovým průtokem kapaliny kapilárním 

systémem dřeva a smáčecí prací. Změnu smáčecí energie s měnícím se 

povrchovým napětím kapaliny ilustruje Graf 1. Smáčecí práce roste se snižujícím se 

povrchovým napětí kapaliny až do hodnoty povrchového napětí, při kterém dochází 

k dokonalému smáčení dřeva (kontaktní úhel je roven nule). Pokud kapalina 

dokonale smáčí povrch dřeva platí, že objemový průtok kapaliny kapilárním 

systémem dřeva roste s rostoucím povrchovým napětím kapaliny [1, 8]. Maximum 

křivky nastává pro kapalinu o nejvyšším povrchovém napětí, která ještě dokonale 

smáčí dřevo: Tato hodnota odpovídá hodnotě volné povrchové energii dřeva. 

Hodnotu volné povrchové energie je možno získat na základě měření kontaktních 

úhlů různých kapalin na povrchu dřeva a následně dopočítat na základě teoretických 
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vztahů popsaných v literatuře [9-12]. Povrchová energie získaná na základě 

acidobazické teorie se pro většinu běžných dřevin pohybuje v rozmezí 40-55 mJ.m-2 

[9-12] a ukazuje, že dřevo má podobný povrchový charakter bez ohledu na jeho 

mikrostrukturu. Obecně nižších hodnot povrchové energie dosahují kruhovitě porézní 

dřeviny, které téměř nepřesahují hodnotu 50 mJ.m-2. Vyšších hodnot povrchové 

energie pak dosahují roztroušeně porézní dřeviny, hodnoty jsou často vyšší než 50 

mJ.m-2. Rozdílnost těchto hodnot bude pravděpodobně způsobena odlišnou 

porozitou obou druhů dřeva [9-12].  

 
Graf 1. Vliv povrchového napětí kapaliny na hodnotu smáčecí práce (výsledky 

nepublikované dizertační práce). 

 

Cílem této práce je vyhodnotit vliv změny smáčivosti na penetraci kopolymeru 

ethymethakrylátu s methylakrylátem do vzorků lipového dřeva. Změna smáčivosti 

byla iniciována přídavkem povrchově aktivní látky. Jejich popis je uveden 

v experimentální části. 

Experimentální část 

Na základě volné povrchové energie lipového dřeva, vypočteného na základě 

acidobazického přístupu (55 mJ.m-2, výsledky nepublikované dizertační práce) byly 

vybrány dva referenční materiály, jeden s nižší a jeden se srovnatelnou povrchovou 

energií jako lipové dřevo. Referenční materiály byly vybírány pro ověření hodnot 

kontaktních úhlů naměřených na povrchu dřeva, kde bylo měření díky vysoké 

nehomogenitě a porozitě přírodního materiálu zatíženo vysokou chybou. Vybranými 



 336

CH3 CH2 CH2 O CF2 CF3
y x

materiály byly Teflon (s nižší povrchovou energií, 22 mJ.m-2) a křemenné sklo (53 

mJ.m-2, výsledky nepublikované dizertační práce).  

Vybrané povrchově aktivní látky [17-22]: 

• Neionogenní fluorovaná PAL: Zonyl FSO 100 (Du Pont) 
 

 
 

• Anionaktivní PAL (sulfosukcinát): Aerosol OT 100 (Cytes Industries) 
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• Kationaktivní PAL (kvartérní ammoniová sůl): SaboQUAT (Sabo) 
Cl

-
N

+
(H3C)3 (CH2)15 CH3 

 

Jako konsolidant byl v práci použit kopolymer ethylmethakrylátu 

s methylakrylátem v poměru 70:30 pod komerčním označením Paraloid B72 od firmy 

Rohm and Haas. Bylo pracováno se dvěma koncentracemi kopolymeru EM/MA 

v toluenu: 

- roztok kopolymeru EM/MA o koncentraci 15 hm. % s přídavkem PAL byl 

použit pro měření  viskozity, hustoty a povrchového napětí připravených roztoků o 

různých koncentracích povrchově aktivní látky.  

- roztok kopolymeru EM/MA o koncentraci 30 hm. % s přídavkem povrchově 

aktivní látky byl použit k vyhodnocení smáčení dřeva a referenčních materiálů. Vyšší 

koncentrace kopolymeru EM/MA v roztoku byla pro měření kontaktních úhlů zvolena 

kvůli vyšší viskozitě roztoků, aby byla omezena nežádoucí penetrace roztoku do 

dřeva během měření. 

Smáčení bylo vyhodnocováno na základě měření kontaktního úhlu přisedlé 

kapky. Viskozita roztoků byla měřena Ubelohdeho viskozimetrem při 20 °C. 

Povrchové napětí roztoků bylo měřeno Du Noűyho metodou odtrhávání platinového 

kroužku. Byla vypočtena smáčecí práce na základě naměřených kontaktních úhlů a 

povrchového napětí kapaliny. Vliv povrchově aktivních látek na penetraci roztoku 

EM/MA byl sledován na základě kapilárního vzlínání roztoku do vzorků lipového 
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dřeva v axiálním směru. Byly použity vzorky lipového dřeva o rozměrech 20 x 20 x 60 

mm v radiálním, tangenciálním resp. podélném směru. Vzorky byly ponořeny do 

příslušného roztoku tak, aby kapalina dosahovala do výšky 0,1 cm od paty vzorku. 

Tato výška byla udržována po celou dobu měření konstantní postupným přiléváním 

dalšího roztoku. Příjem kapaliny byl zjišťován vážením vzorků v časových 

intervalech. Měření bylo vedeno po dobu 60 minut. Bylo proměřováno 10 vzorků 

lipového dřeva (z důvodu větší homogenity získaných dat).    

Výsledky a diskuse 

Povrchově aktivní látky by měly mít schopnost ovlivňovat chování na mezifází 

kapalina-vzduch a kapalina-pevná látka bez další změny vlastností roztoku, jako 

např. viskozity. Omezujícím faktorem výběru povrchově aktivní látky byla její 

rozpustnost/aktivita v toluenu, který byl použit jako rozpouštědlo. V této práci byl 

vyzkoušen vliv tří základních tříd povrchově aktivních látek: neionogenní, 

anionaktivní i kationaktivní. Přídavek sledovaných povrchově aktivních látek měl 

zanedbatelný vliv na viskozitu a hustotu připravených roztoků. 

1. roztok kopolymeru EM/MA v toluenu bez přídavku PAL   

Povrchové napětí roztoku kopolymeru EM/MA v toluenu mělo stejné 

povrchové napětí jako samotný toluen, 28,5 mN.m-1. Přítomnost kopolymeru EM/MA 

tedy neovlivňuje povrchové napětí. Oproti tomu kontaktní úhel na Teflonu, 

křemenném skle i dřevě byl podstatně vyšší, než by se dalo předpokládat na základě 

naměřeného povrchového napětí: Kapalina o povrchovém napětí 28,5 by měla 

dokonale smáčet dřevo i křemenné sklo. Zde se projevil vliv vysoké viskozity 

sledovaných roztoků, která zabraňuje kapalině dokonale smáčet povrch. Obdobné 

chování roztoků polymerů bylo pozorováno i v práci Liptákové z roku 2000 [13]. 

Následně po přídavku povrchově aktivních látek je zřetelně pozorovatelný vliv změny 

povrchového napětí na kontaktní úhel přisedlé kapky.   

1. Neionogenní fluorovaná PAL  

Přídavek neionogenní fluorované povrchově aktivní látky Zonyl FSO 100 od 

firmy Du Pont (Graf 2) snížil povrchové napětí toluenu i roztoku kopolymeru EM/MA v 

toluenu (15 hm. %) již od koncentrace 0,5 hm. %. Přídavek byl sledován do maxima 

3 hm. %, dále už PAL nebyla v roztoku rozpustná. Měření kontaktního úhlu roztoku  

na povrchu Teflonu vykazovalo výrazný pokles kontaktního úhlu s rostoucí 
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koncentrací této PAL v roztoku kopolymeru EM/MA v toluenu (30 hm. %). Kontaktní 

úhel na povrchu dřeva a zároveň na referenčním povrchu křemenného skla 

s rostoucí koncentrací PAL v roztoku kopolymeru EM/MA roste. Naopak smáčecí 

práce s rostoucí koncentrací povrchově aktivní látky v roztoku kopolymeru EM/MA 

klesá. Snižování hodnoty smáčecí práce podle upravené Darcyho rovnice vede ke 

zhoršení toku kapaliny do dřeva. Negativní vliv této PAL na smáčecí práci byl patrný i 

při vzlínání roztoků kopolymeru EM/MA do dřeva v podélném směru, kdy s rostoucí 

koncentrací PAL klesal příjem roztoku dřevem. Výsledky kapilárního vzlínání roztoků 

do dřeva vykazují jednotný negativní trend přídavku povrchově aktivní látky již od 

prvního kontaktu s roztokem kopolymeru EM/MA, kdy je řídícím jevem rozestírání 

kapaliny na povrchu pevné látky před kapilárním vzlínáním. Díky vyššímu 

kontaktnímu úhlu roztoku kopolymeru EM/MA s přídavkem PAL dochází ke zhoršení 

rozestírání roztoku na povrchu dřeva.  
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Graf 2. Vliv neionogenní fluorované povrchově aktivní látky Zonyl FSO 100 (Du Pont) 
na vlastnosti roztoku kopolymeru EM/MA. (a) Povrchové napětí povrchově aktivní 
látky v toluenu, resp. v 15 % roztoku kopolymeru EM/MA, (b) kontaktní úhel 30 % 
roztoku EM/MA s přídavkem povrchově aktivní látky na povrchu teflonu, křemenného 
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skla resp. na letním dřevě tangenciálního řezu lipového dřeva, (c) smáčecí práce na 
povrchu skla a lipového dřeva v závislosti na koncentraci povrchově aktivní látky (d) 
vzlínání 15 % 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. 
 

U perfluorovaných sloučenin dochází ze sterických důvodů ke kompenzaci C-

F dipólů, což zaručuje extremně nízkou polaritu fluorované části řetězce [14]. Díky 

extremně nízké povrchové energii perfluorovaného řetězce (cca. 20 mJ.m-2 [15]) je 

tato část amfifilní molekuly nerozpustná jak v hydrofilním tak i hydrofobním prostředí 

a absorbuje se pak na povrchu roztoku. Tím dochází ke snižování povrchového 

napětí roztoku. Při opačné orientaci molekuly by docházelo ke zvyšování 

povrchového napětí roztoku z důvodu vyšší povrchové energie polyethylenoxidu (43 

mJ.m-2 [15]), který tvoří druhou část amfifilní molekuly. Fluorované skupiny pak 

snižují kontaktní úhel na nízkoenergetickém povrchu Teflonu, na výšeenergetickém 

povrchu křemenného skla a dřeva je interakce povrchu s PAL nežádoucí a dochází 

ke zvýšení kontaktního úhlu (viz Obrázek 1a). Obdobné chování bylo pozorováno i u 

další fluorované povrchově aktivní látky Zonyl FSN 100 (Du Pont), a u povrchově 

aktivní látky založené na dimethylsiloxanu (Lanco Antimar 412, 450, Noveon). Jelikož 

jsou amfifilní molekuly těchto PAL orientovány nepolární částí na povrch roztoku a 

polární do roztoku, tvoří tyto látky nepolární obdobu pravých micel, které se tvoří ve 

vodných roztocích. Z tohoto důvodu tyto povrchově aktivní látky nezlepšují penetraci 

roztoku kopolymeru EM/MA do dřeva. 

 

(b) Inverzní micela

polární povrch

nepolární kapalina

polární povrch

(a) micela fluorované PAL

nepolární kapalina

 

Obrázek 1. Struktura (a) fluorované PAL, (b)anionaktivní PAL v roztoku při kontaktu s 
povrchem křemenného skla (dřeva). ● polárnější část amfifilní molekuly, س nepolární 
část amfifilní molekuly. 
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2. Anionaktivní PAL (sulfosukcinát) 

Přídavek anionaktivní povrchově aktivní látky Aerosol OT 100, Cytec 

Industries ( 

Graf 3) nemá vliv na povrchové napětí toluenu ani 15 % roztoku kopolymeru 

EM/MA. Vliv jeho přídavku na kontaktní úhel přisedlé kapky na povrchu Teflonu je 

minimální. Kontaktní úhel na povrchu křemenného skla s rostoucí koncentrací 

povrchově aktivní látky klesá. Na dřevě kontaktní úhel mírně roste, díky veliké 

nehomogenitě vzorků dřeva však pokles kontaktního úhlu nemusel být pouze 

měřitelný. Tato povrchově aktivní látka tedy není schopna se absorbovat na fázovém 

rozhranní kapalina-vzduch ale poměrně dobře se absorbuje na mezifází kapalina-

křemenné sklo (dřevo). Smáčecí práce pak na povrchu křemenného skla s rostoucí 

koncentrací PAL v roztoku kopolymeru EM/MA roste, na povrchu lipového dřeva je 

konstantní. I přes neměřitelnou změnu smáčecí práce na povrchu dřeva dochází ke 

zlepšení penetrace roztoku kopolymeru EM/MA do vzorků lipového dřeva s rostoucí 

koncentrací povrchově aktivní látky. Tato povrchově aktivní látka vykazuje odlišné 

chování, nežli neionogenní fluorované PAL: Díky zlepšení smáčení mezi 

nízkoenergetickou kapalinou a výšeenergetickým povrchem křemenného skla (55 

mJ.m-2) dochází k orientaci PAL polární (iontovou) skupinou směrem na fázové 

rozhranní kapalina-sklo (dřevo), kdežto nepolární část molekuly zaručuje její 

částečnou rozpustnost v toluenu (viz Obrázek 1b). V tomto případě dochází k tvorbě 

tzv. inverzních micel. Obdobné chování bylo pozorováno i u anionaktivní PAL Borchi 

Gen 0650 (Borchers, organofosforečnan) a jedné neionogenní PAL založené na 

polyoxyethylenu, Product 100 (Rohm and Haas). Tvorba inverzních micel tedy není 

omezena jen na anionkativní PAL, závisí na celkovém složení PAL a její aktivitě 

v toluenu. Z tohoto důvodu jsou tyto povrchově aktivní látky vhodnými aditivy pro 

zlepšení penetračních schopností roztoku EM/MA do lipového dřeva. 

3. Kationaktivní PAL (kvartérní ammoniová sůl) 
Přídavek kationaktivní povrchově aktivní látky SaboQUAT, Sabo (Graf 4) do 

toluenového roztoku kopolymeru EM/MA byl omezen její minimální rozpustností 

v tomto rozpouštědle (max. 0,1 hm. % PAL). Přídavek této povrchově aktivní látky 

neměl vliv na změnu povrchového napětí, kontaktních úhlů a tím ani na smáčivost 

roztoku kopolymeru EM/MA. Přesto při impregnaci vzorků dřeva dochází 

k výraznému snížení penetrační schopnosti roztoku kopolymeru EM/MA již od 
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koncentrace 0,01 hm. %. Zhoršení penetračních schopností bylo možné očekávat: 

Díky schopnosti silně se adsorbovat na negativně nabitém povrchu (většina 

organických povrchů) je penetrační schopnost roztoků s přídavkem kationaktivní 

povrchově aktivní látky omezena [16]. Z tohoto důvodu nejsou kationativní PAL 

vhodné pro zlepšení penetračních schopností roztoku kopolymeru EM/MA do dřeva. 
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Graf 3. Vliv anionaktivní povrchově aktivní látky Aerosol OT100 (Cytec Industries) na 
vlastnosti roztoku kopolymeru EM/MA. (a) Povrchové napětí povrchově aktivní látky 
v toluenu, resp. v 15 % roztoku kopolymeru EM/MA, (b) kontaktní úhel 30 % roztoku 
EM/MA s přídavkem povrchově aktivní látky na povrchu teflonu, křemenného skla resp. 
na letním dřevě tangenciálního řezu lipového dřeva, (c) smáčecí práce na povrchu skla 
a lipového dřeva v závislosti na koncentraci povrchově aktivní látky (d) vzlínání 15 % 
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. 
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Graf 4. Vliv povrchově aktivní látky SaboQUAT (Sabo) na vlastnosti roztoku 
kopolymeru EM/MA. (a) Povrchové napětí povrchově aktivní látky v toluenu, resp. 
v 15 % roztoku kopolymeru EM/MA, (b) kontaktní úhel 30 % roztoku EM/MA s 
přídavkem povrchově aktivní látky na povrchu teflonu, křemenného skla resp. na 
letním dřevě tangenciálního řezu lipového dřeva, (c) smáčecí práce na povrchu skla 
a lipového dřeva v závislosti na koncentraci povrchově aktivní látky (d) vzlínání 15 % 
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 

Z naměřených výsledků plyne, že pozitivní vliv na penetraci roztoku 

kopolymeru EM/MA do dřeva mají ty PAL, které jsou schopny tvořit inverzní micely 

v toluenu, který byl použit jako rozpouštědlo. Fluorované povrchově aktivní látky a 

PAL založené na dimethylsiloxanovém řetězci tvoří i v nepolárním prostředí strukturu 

micel jako ve vodném prostředí, k tvorbě inverzních micel zde nedochází. Tyto 

povrchově aktivní látky tedy nejsou vhodné ke zlepšení penetrace roztoku 

kopolymeru EM/MA do dřeva. Oproti tomu anionaktivní povrchově aktivní látky (v této 
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práci byly zkoušeny sulfosukcinát Aerosol OT100 a organofosforečnan Borchi Gen 

0650, Borchers) a neionogenní polyoxyethyleny (Product 100, Rohm and Haas) jsou 

schopny tvořit v toluenu inverzní micely, orientují se svou polárnější částí směrem 

k povrchu dřeva a zajišťují tak lepší smáčivost mezi dřevem a roztokem. Mají pak i 

pozitivní vliv na penetraci roztoku kopolymeru EM/MA do dřeva. Kationaktivní 

povrchově aktivní látka díky své schopnosti se silně adsorbovat na negativně nabitý 

povrch penetraci roztoku kopolymeru EM/MA do dřeva výrazně zhoršila.  
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APLIKACE NÁTĚROVÉ HMOTY JAKO FAKTOR OVLIVŇUJÍCÍ MNOŽSTVÍ 
EMISÍ VOC 

 
THE WAY OF FINISHING AS A FACTOR AFFECTING VOC EMISSIONS 
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Souhrn 
Příspěvek se zabývá problematiku organických těkavých látek emitovaných 
materiály používanými pro povrchové dokončování nábytku. K testování byly 
použity vodou ředitelné nátěrové hmoty. Jako podklad byly použity sklo a 
dřevotřísková deska zadýhovaná bukovou dýhou. Pozornost byla věnována 
způsobu aplikace, kterým bylo natírání štětcem, stříkání stříkací pistolí a 
polévání na jednohlavém polévacím stroji. Faktorem, spojujícím všechny 
aplikace bylo zvoleno množství nánosu 100 g.m-2. Výsledkem je stanovení 
vlivu podkladu, typu nátěrové hmoty a uvedených postupů dokončování na 
kvantitativní a kvalitativní složení emisí VOC v průběhu 28 dní od aplikace. 
Klíčová slova: VOC, TVOC, emise, nábytkový dílec, povrchová úprava, 
nátěrové hmoty, plynová chromatografie, hmotnostní spektrometrie. 
 

Summary 
This contribution investigates the problematic of VOCs emission emited by 
materials used for furniture finishing. There were used waterborne lacquers 
as tested materials and glass and particleboard with beech veneer on surface 
as base material. The main tested criterion was the way of furniture finishing 
on the emissions volume. Samples were finised by brush, spray gun and 
pouring machine in amounts 100 g.m-2. The results were evaluated 
quantitatively and qualitatively. Quantitative difference of all emitted organic 
compound showed the measured values of TVOC. 
Key words: VOC, TVOC, emission, furniture particle, surface finishing, 
waterborne lacquers, gas chromatography, mass spectrometry. 
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Úvod 

Vodou ředitelné nátěrové hmoty jsou příkladem výrobků, které si vyžádala 

současná poptávka po ekologicky nezávadných výrobcích a především pak nově 

vznikající normy a předpisy, které nutí výrobce k vytváření takových produktů, které 

emitují co nejmenší množství škodlivin. Nábytkářský průmysl a vlastní nábytek 

především, je jedním z velmi významných zdrojů organických těkavých látek (VOC) 

v interiéru. Použití vody jako rozpouštědla a ředidla v nátěrových hmotách představuje 

z pohledu ekologického a zdravotního velký úspěch, i když v případě tvorby povrchové 

úpravy nábytku rovněž i určité problémy, jako je bobtnání a zvedání se dřevních vláken. 

Setkání lidského organismu se škodlivými sloučeninami (VOC) z nátěrových hmot 

ve vztahu k nábytkovému dílci probíhá ve dvou fázích. V první fázi při procesu tvorby 

povrchové úpravy, kdy koncentrace těkavých organických sloučenin je z tvořícího se 

nátěrového filmu nejvyšší a člověk se s těmito škodlivinami setká v pozici výrobce 

nábytku. Ve fázi druhé se pak dílec s povrchovou úpravou dostává v podobě 

nábytkového kusu ke konečnému spotřebiteli. Množství emitovaných VOC sloučenin 

z hotové povrchové úpravy nábytkového dílce bývá pak již na mnohem nižší úrovni. 

 

VOC a legislativa v ČR 

Problematiku emisí VOC v ČR z legislativního pohledu řeší ISO 1600 – 6, dále 

pak zákon č. 352/2000 Sb. O chemických látkách a chemických přípravcích (interiér). 

Povinnosti zaměstnavatelů v rámci minimalizace negativního působení škodlivých 

faktorů na zaměstnance v pracovním prostředí obsahuje zákoník práce (zákon č. 65/1965 

Sb.) Dalším právním předpisem je pak nařízení vlády č. 178/2001 Sb., jímž jsou stanoveny 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Jsou zde definovány termíny jako je např. 

přípustný expoziční limit (PEL) a nejvyšší přípustná koncentrace (NPK). 

V souvislosti s termínem VOC, je nutno objasnit také termín TVOC (total volatile 

organic compounds), který je používán k popsání celkového množství emisí  VOC ve 

vnitřním prostředí. Hodnota TVOC je kritériem úrovně znečištění vnitřního ovzduší.[1] [2] 
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Tabulka 1. Požadavky na hodnoty TVOC v interiéru [3] 

PEL průměr  [μg.m-3] PEL optimální μg.m-3]
VOC krátkodob

ě dlouhodobě krátkodob
ě dlouhodobě

Poznámka 

Formaldehyd 120 60 60 60  

TVOC 600 300 300 300 

Jednotlivé VOC nesmí 
přesáhnout hodnoty 

stanovené 
MZČR 6/2003 

 
Cíl práce 

Záměrem měření bylo zjistit vliv způsobu dokončování na emise z vybraných 

vodou ředitelných laků. V příspěvku jsou uváděny výsledky měření v opačném sledu 

než je přirozený pracovní a výrobní postup, tedy nejprve jsou porovnány emise VOC a 

TVOC v průběhu 28 dní, a teprve poté emise zjištěné v ovzduší při dokončování. 

Materiály a metodika 

Testované nátěrové hmoty:  

A1 – akrylový vodou ředitelný jednosložkový základní NH 

A2 – akrylový vodou ředitelný jednosložkový vrchní NH 

Podklad pod nátěrovou hmotu: tabulové sklo tl. 4 mm (inertní podklad) 

 dřevotřísková deska odýhovaná bukovou dýhou 

Způsoby nanášení a zařízení:  

natírání – štětec 

stříkání – stříkací pistole (air mix) a stříkací komora 

polévání – jednohlavý polévací stroj 

Velikosti nánosů: 100 g.m-2 

Zařízení pro odběr a analýzu VOC:   

GC-MS plynový chromatograf s hmotnostním spektrometrometrem a termální 

desorpcí 

odběrové čerpadlo vzduchu 

odběrová trubička se sorbentem 

malo-prostorová komora 
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Pracovní postup 

Zkoumané vzorky o celkové ploše povrchu 1 m2 se klimatizují v komoře VOC 

TEST 1000. Po normou stanovené době klimatizace vzorků je z komory odebrán na 

desorpční trubičku pomocí kalibrovaných čerpadel vzorek vzduchu s obsahem VOC 

emisí. Emise VOC jsou z prosávaného vzduchu zachyceny v desorpční trubičce na 

sorbent – např. Tenax TA. (V případě zkoumání ovzduší je odebrán vzduch trubičkou 

pomocí čerpadla přímo v testovaném prostoru.) Trubička se vzorkem ovzduší je 

následně podrobena analýze v plynovém chromatografu respektive na hmotnostním 

spektrometru s tepelnou desorpcí. Výsledkem analýzy na tomto zkušebním zařízení je 

kvalitativní a kvantitativní stanovení VOC obsažených ve zkoušeném vzorku. Výsledné 

hodnoty se následně porovnávají s nejvyššími normou povolenými hodnotami. 

 

Výsledky měření 

Na následujících obrázcích jsou graficky znázorněna naměřená data. Barevně 

jsou rozlišeny jednotlivé způsoby dokončování. Šrafováním je v obrázku 1 odlišen vrchní 

lak A2 od základního A1. 

Z grafu je patrné, že poměr jednotlivých emitovaných sloučenin je obdobný pro 

všechny způsoby dokončování. Největší emitovaný objem náleží butoxyethanolu. 

Z obrázků 2 a 3 je patrný významný pokles emisí v průběhu času. Nejvyšších 

hodnot na prvním obrázku dosahuje nátěrová hmota nanesená na sklo štětcem. 

Nejnižších hodnot nátěrová hmota nanesená na polévacím stroji. Při porovnání pouze 

laků nanesených na dřevěném podkladu dosahuje nejvyšších hodnot po 3 hodinách od 

dokončování lak k jehož nanesení byla použita stříkací pistole. V dalším časovém úseku 

je již hodnota na nejnižší úrovni ze všech. 
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Obrázek 1. VOC z laku A1 a A2 – různé způsoby dokončování – tři hodiny po aplikaci 
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Z obrázku 3 je zřejmé, že nejvyšších hodnot opět dosáhl lak nanesený štětcem 

na sklo. Ve srovnání laků s dřevěným podkladem dosahuje nejvyšších emisí TVOC 

způsob dokončování – polévání. 
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Obrázek 3. Porovnání emisí TVOC laku B v průběhu 28dní 

 

Na obrázku 4 jsou znázorněny hodnoty emisí v ovzduší během dokončování. 

Nejnižších hodnot bylo dosaženo v ovzduší stříkací kabiny. Nejvyšších u polévacího 

stroje.   
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Obrázek 4: Emise z laku A1 během nanášení 
 

Diskuse 

Z první části výzkumu (grafy 1 až 3) vyplývá, že velmi významný vliv na emise 

VOC má také podkladový materiál. Sklo, jež neabsorbuje žádné látky umožňuje 

uvolnění největšího množství škodlivin. 

Na prvním grafu je vidět rozložení jednotlivých testovaných VOC látek. 

Nejvýznamnějším emitentem byl butoxy-ethanol. 

Pro porovnání vlivu způsobu dokončování (na stejném podkladu) jsou nejvíce 

vypovídající grafy s hodnotami TVOC (2 a 3). Z nich lze vyčíst, že v případě základního 

laku byly naměřeny nejvyšší koncentrace u laku naneseného stříkáním.  Nejnižší pak u 

laku naneseného poléváním. Tyto hodnoty pravděpodobně vycházejí ze skutečnosti, že 

polévací stroj je schopen vytvořit rovnoměrný velmi hladký film laku, který se velmi 

rychle uzavře na povrchu a tím zamezí dalšímu odparu. V praxi toto často přináší 

značné nevýhody především tím, že se v lakovém filmu tvoří bublinky. 

Po nanesení vrchního laku (viz obrázek 3) se poměr emisí výrazně změní. Druhá 

vrstva laku naruší základní lak a tím je umožněno výrazné uvolnění emisí u laku 
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naneseného poléváním. Emise v ovzduší při dokončování (obrázek 4) jsou výrazně 

ovlivněny potřebným množstvím nátěrové hmoty a jejím povrchem který je schopen 

emitovat VOC látky. Při dokončování štětcem je zmíněná plocha nejmenší, neboť 

v tomto případě je jím pouze hladina laku v nádobě a povrch dokončovaného materiálu. 

V grafu je také proto vidět, že emise při natírání jsou  poměrně nízké. Mnohem větších 

hodnot proti tomu bylo dosaženo při polévání, neboť lak cirkulující ve stroji (a jeho 

značně větší potřebné množství pro správnou funkci stroje), laková clona a povrch dílce 

dávají mnohem větší emitující povrch. Největších hodnot VOC látek v ovzduší pak 

produkuje stříkací pistole. Rozprášené kapičky laku spolu s poměrně nízkou účinností 

tohoto způsobu dokončování vedou k vysokému znečištění vnitřního prostředí. Tento 

způsob dokončování tedy nelze aplikovat jinak než za pomoci speciálního vybavení – 

stříkací komory. Její funkčnost se projevila na výsledcích v grafu 4. V místě měření 

(úroveň hlavy pracovníka) byly naměřeny hodnoty nižší než při natírání. 

Závěr 

Sklo jako inertní materiál neabsorbuje žádné látky a lak na něm nanesený emituje 

větší množství VOC než lak nanesený na dřevěném materiálu. Při polévání vzniká 

laková vrstva, která emituje velmi nízké hodnoty emisí. V případě nanesení vrchního 

laku je pak množství uvolněných těkavých látek největší ze všech testovaných způsobů 

dokončování. Ekologicky nejpříznivěji se jeví dokončování štětcem a to jak z pohledu 

uživatele takto dokončeného nábytkového prvku, tak z pohledu dodržení nízkých hodnot 

emisí během dokončování. 
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Summary 

The paper deals with the submission of sufficient representative valuation 
criteria for appraisal of quality of surface finishing of stringed musical 
instruments on the base the study of factors conditioning of quality of surface 
finishing of special wood products and accordance with preservation of 
required tonal quality of resonance wood  adjusted of coating materials. 
Key words :   special wood product, quality, surface finishing 

 
 
Úvod 
 Požiadavky kladené na kvalitu povrchovej úpravy dreva sú závislé od funkcie 

a úžitkových vlastností konkrétneho výrobku [1, 2]. Kritériá pre kvalitatívne 

hodnotenie povrchovej úpravy dreva sú variabilné, iné sú pre stavebno-stolárskej 

výrobky, iné pre nábytok, odlišné sú aj pre drevené podlahoviny, či špeciálne výrobky 

z dreva (napr. hračky, bižutéria, športové potreby, strunové hudobné nástroje) [4, 6] . 

 Pre povrchovú úpravu strunových hudobných nástrojov sú požadované najmä 

excelentné vzhľadové vlastnosti [4, 7], rovnako aj adekvátne odolnostné vlastnosti, 

podmieňujúce ich životnosť a zachovanie fyzikálno-akustických charakteristík 

rezonančného dreva. Uvedené požiadavky na kvalitu povrchovej úpravy strunových 

hudobných nástrojov nie sú žiadnym spôsobom definované v kritériách, záväzných 

predpisoch, či normách, stanovujúcich reprezentatívne kvalitatívne vlastnosti 

vyhotovených povrchových úprav, tým je komplikované objektívne posúdiť  kvalitu 

vyhotovené povrchových úprav jednotnými kritériami [6, 8]. 

 Okrem povrchovej úpravy strunových hudobných nástrojov [5, 6] oblasť 

hodnotiacich kritérií kvality povrchovej úpravy dreva, v závislosti od ich funkčnosti, 

zahŕňa identifikáciu defektov vonkajšieho vzhľadu náterov, fyzikálne, mechanické, 
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 chemické i odolnostné vlastnosti náterov, termodynamické, hygienické 

charakteristiky povrchovo upraveného dreva [2, 5, 9]. Medzi dôležité požiadavky [10] 

možno zaradiť aj ekonomické a environmentálne aspekty pri vyhotovovaní  

povrchových úprav drevárskych výrobkov [8].  

 Vzhľadom na absenciu potrebných zodpovedajúcich kritérií pre posúdenie 

kvality povrchovej úpravy strunových hudobných nástrojov boli nami navrhrnuté 

vybrané charakteristiky, ktoré boli  vyšpecifikované z existujúcich  kritérií hodnotenia 

kvality povrchovej úpravy drevárskych výrobkov. Zahŕňajú predovšetkým hodnotiace 

charakteristiky pre odolnostné vlastnosti náterov, ale aj vzhľadové vlastnosti 

vytvorených náterových filmov, ďalej priľnavosť a tvrdosť vytvorených náterov [4, 8]. 

 Cieľom príspevku je stanoviť adekvátne relevantné hodnotiace charakteristiky 

pri posudzovaní kvality povrchových úprav špeciálnych výrobkov z dreva (strunových 

hudobných nástrojov) na základe štúdia činiteľov podmieňujúcich kvalitu povrchovej 

úpravy týchto drevárskych výrobkov, v súlade so zachovaním požadovanej tónovej 

kvality rezonančného dreva upraveného náterovými látkami. 

Činitele  ovplyvňujúce  kvalitu  povrchovej  úpravy  dreva 

Kvalitu povrchovej úpravy dreva ovplyvňuje množstvo činiteľov, ktoré možno 

kategorizovať do troch oblastí  [3, 8]: 

 vlastnosti náterových látok 
- chemické zloženie filmotvorných zložiek,  
- heterogénny charakter zložiek náterových látok (aditíva, zmäkčovadlá, 

sikatívy, farbivá, pigmenty, nastavovadlá); 
 vlastnosti dreva 

- fyzikálne a mechanické vlastnosti dreva,  
- morfologické vlastnosti dreva, 
- chemické zloženie dreva, 
- pórovitosť dreva; 

 interakcie na fázovom rozhraní náterových látok s podkladom  
- v priebehu ich nanášania a vytvrdzovanie náterových filmov (povlakov).  

 

Vlastnosti dreva  najvýznajmnejšie ovplyvňujú  povrchovú úpravu najmä 

špeciálnych výrobkov z dreva, kde fyzikálne a mechanické charakteristiky dreva 

zahŕňajú širokú škálu hodnotených vlastností (hustota, napúčanie, priepustnosť, 
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pórovitosť, pevnosť, pružnosť a tvrdosť)  primárne ovplyvňujú  kvalitu povrchovej 

úpravy, ako aj stabilitu systému drevo-filmotvorný materiál [3, 8]. 

Veľmi rozsiahlu problematiku zahŕňa špecifikum chemických vlastností dreva, 

podmienených predovšetkým anatomickou stavbou dreva. Chemické vlastnosti dreva 

v interakcii s náterovými látkami rôzneho chemického zloženia spôsobujú špecifické 

defekty náterov, napr. pri aplikácii nenasýtených polyesterových náterových látok na 

povrch exotických drevín (pri výrobe pianín) [4] môžu viesť k vzniku výrazných 

farebných škvŕn v dôsledku prebiehajúcich chemických reakcií za spolupôsobenia 

UV žiarenia, či denného svetla [8, 9]. Z uvedeného je zrejmé, že vyhodnocovanie 

vzhľadových vlastností povrchovo upraveného dreva je potrebné posudzovať aj pri 

kontinuálnom sledovaní procesov degradácie náterov v procesoch starnutia, či už 

pomocou urýchlených simulovaných testov starnutia (svetelnej stálosti), resp. 

pomocou dlhodobých skúšok starnutia [8]. 

Pri štúdiu činiteľov vplývajúcich na povrchovú úpravu dreva významným sa 

javí  posúdenie vzájomných interakcií dreva a filmotvornej zložky príslušnej náterovej 

látky.  Predikovať rozsah zmien v rámci uvedenej interakcie dreva ako špecifického 

adherendu s filmotvornou zložkou je problematické, nakoľko na tieto zmeny 

významne vplývajú najmä tieto procesy [1, 3, 8]: 

- zmáčanie a adhézia na fázovom rozhraní dreva s filmotvornými materiálmi,  
- procesy sprevádzajúce vytvrdzovanie  náterových látok, 
- procesy podmieňujúce tvorbu tuhého náterového filmu (povlaku). 

K najdôležitejším vonkajším činiteľom majoritne vplývajúcim na kvalitu 

povrchovej úpravy špeciálnych výrobkov z dreva zaraďujeme: vlhkosť a teplotu 

dreva. So zmenou vlhkosti drevo  súčasne napúča alebo zosychá, pričom vzniká      

v tuhom náterovom  filme nežiaduci stav napätosti a v interakcii s náterovými látkami, 

vytvrdzujúcimi chemickými reakciami, sa predpokladá zintenzívnenie uvedených 

javov, čím pravdepodobne dochádza k mnohým defektom náterov, najmä k tvorbe 

mikrotrhlín  a k  porušeniu celistvosti vytvorených náterových filmov [9]. 

Hodnotenie povrchovej úpravy špeciálnych výrobkov z dreva 

Pri stanovení kvalitatívnych hodnotiacich kritérií povrchovej úpravy dreva je 

najdôležitejším ukazovateľom funkčnosť výrobkov z dreva, podmienky a prostredie, 

v ktorom sa výrobok bude používať počas celej doby životnosti. Pri hodnotení 
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povrchových úprav špeciálnych výrobkov z dreva sa vykonáva komplexné posúdenie 

vplyvu všetkých činiteľov podmieňujúcich kvalitu povrchovej úpravy. 

Vzhľadom na neexistujúce objektívne, či doporučené hodnotiace 

charakteristiky pre povrchovú úpravu strunových hudobných nástrojov sú najviac 

podobné hodnotiace kritériá z oblasti povrchovej úpravy interiérového nábytku, kde 

predovšetkým spôsob hodnotenia vzhľadových a  optických vlastností,  vybraných  

fyzikálno-mechanických a odolnostných vlastností by mohol byť optimálnym pre 

posúdenie kvality pripravených náterov [3, 8]. 

Na Schéme 1. je uvedený návrh hodnotiacich kritérií pre určenie kvality 

povrchovej úpravy interiérového nábytku, z ktorého vybrané hodnotiace 

charakteristiky navrhujeme použiť pri určovaní reprezentatívnych charakteristík 

povrchovej úpravy špeciálnych výrobkov z dreva (strunových hudobných nástrojov) : 

 hodnotenie vzhľadových vlastností a defektov povrchovej úpravy, 
 stanovenie lesku pripravených náterov, 
 posúdenie priľnavosti náterov (adhézia náterových filmov k drevu), 
 vyhodnotenie tvrdosti náterov, 
 hodnotenie odolnosti náterov proti pôsobeniu vybraných studených kvapalín, 
 hodnotenie svetelnej stálosti náterov v procesoch simulovaného urychleného 

starnutia, 
 špecifické hodnotenie povrchových charakteristík rezonančného dreva 

upravovaného náterovými látkami. 
 

Hodnotenie vzhľadových vlastností  špeciálnych výrobkov z dreva 

Pod pojmom vzhľadové vlastnosti povrchovej úpravy rozumieme súhrn 

odchýlok od ideálneho predpokladaného vzhľadu povrchu. Tieto odchýlky 

označujeme ako defekty vonkajšieho vzhľadu. Toto stanovenie patrí medzi 

subjektívne metódy kvalitatívnych kritérií povrchovej úpravy a interpretácia výsledkov 

je veľmi nejednotná, avšak patrí napr. k základným kvalitatívnych kritériám 

povrchových úprav výrobkov z dreva.  

Najčastejšie posudzované defekty povrchovej úpravy sú: nekľudný povrch, 

pomarančová kôra, trhlinky, strieborné a biele póry, kopírovanie podkladu, stopy po 

brúsení, farebné škvrny, bublinky, mechanické nečistoty, matné a lesklé miesta. 
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Prítomnosť či absencia niektorých z uvedených defektov závisí od chemického 

zloženia použitých náterových látok.  

Spôsob vyhodnocovania jednotlivých defektov povrchovej úpravy v závislosti 

od funkčných plôch je ako príklad uvedený v Tabuľke1., pre hodnotenie vzhľadových 

vlastností špeciálnych výrobkov z dreva s povrchovou úpravou doporučujeme zvoliť 

obdobný postup.  

 

Hodnotenie lesku povrchovej úpravy 

Posúdenie lesku je dôležitým znakom kvality povrchovej úpravy. Meranie 

zmien stupňa lesku indikuje degradáciu náterov v procese ich prirodzeného starnutia 

či nevhodného prostredia, v ktorom sa povrchovo upravené výrobky z dreva 

nachádzajú [2, 4,8]. 

Stanovenie stupňa lesku povrchovej úpravy  je možné hodnotiť vizuálne, čiže 

subjektívnym pozorovaním, alebo reflexnou metódou. Hodnotiacou veličinou je číslo 

lesku, ako relatívne vyjadrený činiteľ jasu premeriavaného náteru voči referenčnej 

vzorke,  vyjadrený v percentách.  

 

Posúdenie adhézie náterových filmov k drevu 

Hodnotenie priľnavosti náterov k podkladu je deštruktívna skúška a jej 

podstatu určuje mriežková metóda (STN EN ISO 2409). Ďalšou z metód 

vyhodnotenie adhézie náterov k povrchu dreva je merná priľnavosť náterov, kde sa 

zisťuje sila potrebná na odtrhnutie náteru od plošnej jednotky podkladového 

materiálu (STN EN 24624), vyhodnocuje sa aj druh poškodenia náterov. 

 

Hodnotenie tvrdosti náterov   

Povrchová tvrdosť náterov indikuje mieru odolnosti náterov proti 

mechanickému opotrebeniu. Metódy na hodnotenie tvrdosti náterov sú rôzne: 

s použítím abrazívnych kotúčov alebo tzv. ceruzková metóda. Pri ceruzkovej metóde 

sa zisťuje, ktorá ceruzka zo sady ceruziek, odstupňovanej podľa tvrdosti, ako prvá 

poruší povrch náteru pri konštantnom zaťažovaní v špeciálnom prípravku. Výsledkom 



 358

je určenie tvrdosti náteru od stupňa 1 po 13, ktorý indikuje mieru odolnosti 

vytvoreného náteru proti mechanickému opotrebovaniu. 

 

Hodnotenie odolnosti náterov proti pôsobeniu studených kvapalín 

Účelom skúšky je overenie schopnosti náteru odolávať agresívnym vplyvom 

vybraných studených kvapalín, s ktorými môže prísť do styku povrchovo upravený 

výrobok (STN EN 12720). 

Pre strunové hudobné nástroje navrhujeme  použiť tieto studené kvapaliny: 

voda, „syntetický“ pot a pripravený „roztok slín“.  Interval pôsobenia uvedených 

kvapalín doporučujeme zvoliť od krátkodobého  (niekoľko minút) pôsobenia až po 

dlhodobejší časový interval (3-6 hodín). 

 

Hodnotenie svetelnej stálosti náterov na špeciálnych výrobkoch z dreva 

 Svetelná stálosť je dôležitým estetickým i kvalitatívnym ukazovateľom 

špeciálnych výrobkov z dreva upravených náterovými látkami. Z hľadiska dlhej 

časovej náročnosti sa preferejú skúšky urýchlené - v simulovaných podmienkach pri 

pôsobení UV žiarenia definovaného zloženia. Tieto skúšky je možné vyhodnocovať 

na rôznom prístrojoch, napr. v xenónovej testovace komore (Q-Sun-Xe-1-B) 

s použitím UV senzora 340 nm alebo pomocou prístroja Xenotest (typ 150).  
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Schéma 1. Navrhnuté kritériá pre hodnotenie kvality povrchovej úpravy špeciálnych výrobkov z dreva 
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Tabuľka 1. Výsledky hodnotenia vzhľadových vlastností po aplikácii náterových látok na báze olejov a voskov na povrch dreva 

OS ID HW OL AK AKV AR 
Druh defektu 

vý
sk

yt
 

Výskyt Plochy Výskyt Plochy Výskyt Plochy Výskyt Plochy Výskyt Plochy Výskyt Plochy Výskyt Plochy 

M 1 1 1 1 1 1 1 
Nekľudný povrch 

G 1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

M 1 1 1 1 1 1 1 
Pomarančová kôra 

G 1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

M 1 1 1 1 1 1 1 
Trhlinky 

G 1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

M 1 1 1 1 1 1 1 Strieborné, biele 
póry G 1 

AB 
1 

AB 
1 

AB 
1 

AB 
1 

AB 
1 

AB 
1 

AB 

M 1 1 2 1 1 1 1 
Bublinky a krátery 

G 1 
AB 

1 
AB 

2 
D 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

M 1 1 1 1 1 1 1 Mechanické 
nečistoty G 1 

AB 
1 

AB 
1 

AB 
1 

AB 
1 

AB 
1 

AB 
1 

AB 

M 1 1 1 1 1 1 1 Matné, lesklé 
miesta G 1 

AB 
1 

AB 
1 

AB 
1 

AB 
1 

AB 
1 

AB 
1 

AB 

M 2 2 2 1 1 AB 1 2 
Stopy po brúsení 

G 2 
AB* 
D-F 2 

AB* 
D-F 2 

AB* 
D-F 1 

AB 
1  1 

AB 
2 

AB* 
D-F 

M 2 2 2 2 1 1 2 Kopírovanie 
podkladu G 2 

AB* 
D-F 2 

AB* 
D-F 2 

AB* 
D-F 2 

AB* 
D-F 1 

AB 
1 

AB 
2 

AB* 
D-F 

M 1 1 1 1 1 1 1 
Farebné škvrny 

G 1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

1 
AB 

Výsledné 
hodnotenie   AB* 

D-F  AB* 
D-F  D-F  AB* 

D-F  AB  AB  AB* 
D-F 

*) nie je vhodné na plochy C 
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Záver 

Na základe štúdia činiteľov, primárne ovplyvňujúcich povrchovú úpravu 

špeciálnych výrobkov z dreva,  boli navrhnuté relevantné hodnotiace kritériá pre 

posúdenie kvality povrchových úprav  strunových hudobných nástrojov.  

Vzhľadom na zložitosť hodnotiaceho procesu,  spôsobeného variabilnými 

vlastnosťami dreva ako špecifického adherendu a v dôsledku 

prebiehajúcich interakcií s nanášanými náterovými látkami, je potrebné verifikovať 

navrhnuté kvalitatívne charakteristiky povrchových úprav strunových hudobných 

nástrojov v súlade so zachovaním požadovanej tónovej kvality, ako aj s ladením 

upravovaných nástrojov. 

 

Príspevok je riešený s podporou Grantovej agentúry VEGA MŠ SR,  č. proj. 

1/0841/08, (V/08/007/00).      
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NOVĚ VYVÍJENÉ NÁTĚROVÉ HMOTY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ VŮČI 
UV ZÁŘENÍ 

 

NEW DEVELOPED VARNISH MATERIALS WITH INCREASING IMMUNITY 
AGAINST UV RADIATION 

 
Vratislav Závada, Daniela Tesařová 
Ústav nábytku, designu a bydlení, MZLU Brno, Česká republika 
 

Summary 
This contribution deals with the protection of the wooden materials against UV 
radiation. The exposition run in exterior, in interior and in simulation machine 
Q-SUN. The transparent UV protective varnish material CONTASOL 
ADPUR/5151 and CONTASOL AD/5151 was used. 
Key words: Light stability, UV stabilizer, ultraviolet radiation 

 
 
Úvod 

 Veškeré materiály a výrobky, ať už venku nebo v interiéru, jsou neustále 

vystavovány ve větší či menší míře světelnému záření.  

Průchodu záření na povrch dřeva obecně brání nátěrová hmota, resp. některé 

její složky. U pigmentových nátěrových hmot plní tuto funkci právě pigmenty, 

přítomné v nátěrovém filmu. Transparentní laky nebo bezbarvé lazury jsou nátěrové 

hmoty bez pigmentu a samy o sobě UV filtr mít mohou a nemusí. I u těchto 

nátěrových hmot je ovšem také vyžadována odolnost proti působení UV záření. 

V praxi se to řeší přidáním UV absorbéru, který zajistí požadovanou stabilitu. 

Cílem referátu je sledování barevných změn po expozici v exteriéru, interiéru a 

v přístroji Q-SUN a následné porovnání zmíněných expozic. Dále je cílem sledování 

vlivu pojivové báze nátěrových hmot a vliv podkladu, tj. druhu dřeva, na světlostálost 

povrchových úprav. 
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Světelné záření a fotodegradace 

Tabulka 1. Tabulka druhů světelného záření 

Druh světelného záření Vlnová délka λ 
Infračervené záření 106 –  580 nm 

Viditelné světlo 580 – 400 nm 
Ultrafialové záření 400 – 100 nm 
Rentgenové záření 100 – 0,1 nm 

Gama záření 0,1 –  0,01 nm 
Kosmické záření 10 -5 – 10 -7 nm 

 

Tabulka 2. Tabulka druhů ultrafialového záření 

Druh ultrafialového záření Vlnová délka λ 
UV-A 315 – 400 nm 
UV-B 280 - 315 nm 
UV-C <280 nm 

 

 Sluneční světlo, které dopadá na zemský povrch, obsahuje tyto druhy záření: 

viditelné (energeticky tvoří 45 %), infračervené (50 %) a ultrafialové (5 %),  které je 

možno dále dělit na UV-A, UV-B a UV-C. 

 Podíl ultrafialového záření vyvolává obdobné reakce jako tepelná energie. U 

polymerů dochází k trhání řetězců, k síťování, k aktivaci oxidačních reakcí. 

 Sluneční záření typu UV obsahuje 95 % UV-A, které způsobuje malé 

polymerní degradace, a 5 % UV-B, které způsobuje největší polymerní degradace. 

UV-C není blíže specifikováno, protože se vyskytuje pouze ve vesmíru a při dopadu 

na zem je pohlceno ozónovou vrstvou nad zemským povrchem, a tudíž nezpůsobuje 

polymerní degradace. 

 Fotodegradaci podléhá především lignin, který velmi dobře absorbuje UV 

záření. V přítomnosti kyslíku se lignin účastní fotooxidačních reakcí, při nichž je 

odbouráván až na středně a nízkomolekulární polární produkty. Navenek se tyto 

reakce projevují barevnými změnami (žloutnutím až hnědnutím) a zdrsněním až 

popraskáním povrchu dřeva. Barevná změna dřeva je v první fázi spojená se 

vznikem chromoforních skupin (karbonylů,karboxylů, peroxidů a konjugovaných 

dvojných vazeb), které zvyšují absorpci dalších světelných kvant. Tím se 

fotodegradační proces stává intenzivnější. 
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 Pokud je dřevo vystaveno působení slunečního záření, zvyšuje se také teplota 

jeho povrchu, u světlého dřeva až na 40 ºC a u tmavých dřev až na 80 ºC. V 

důsledku malé tepelné vodivosti dřeva se tak urychluje vznik malých a velkých trhlin. 

U smrku, modřínu a borovice dochází k výronu pryskyřice. Zvýšená teplota také 

urychluje chemické degradační procesy v povrchových vrstvách dřeva. 

 Různé druhy záření mohou pronikat jen do velmi malých hloubek dřeva. 

Viditelné záření do hloubky 200 μm, ultrafialové záření 75 μm. Primární poškození 

dřeva vyvolané přímým a nepřímým slunečním zářením nastává tedy do hloubky 

několika desítek mikrometrů od vnějšího povrchu dřeva. Dochází při tom 

k homohytickému štěpení kovalentních vazeb v aktivovaných molekulách za tvorby 

primárních volných radikálů. Vzniklé primární radikály jsou vysoce reaktivní 

a následně se zapojují do sekundárních radikálových řetězových reakcí za vzniku 

sekundárních volných radikálů. Proces fotodegradace se takto postupně rozšiřuje. 

V průběhu sekundárních chemických procesů vznikají i stabilnější radikály, které mají 

delší životnost a při současné schopnosti migrovat vyvolávají chemické reakce 

i v hlubších vrstvách dřeva. 

 

Nátěrové hmoty a UV filtr 

 V současné době se stabilizace nátěrových hmot provádí nejčastěji použitím 

vhodných stabilizátorů, které se přidávají k polymeru v různých fázích výroby, a to 

buď ve formě přísad nebo se na polymer vážou chemicky. Používané množství se 

pohybuje od 0,1 do 5 % k celkovému množství nátěrové hmoty. Vysoké dávky 

stabilizátoru mohou mít i u některých druhů opačný účinek.  

 Světelné stabilizátory jsou dostupné jako krystalický prášek, v  kapalné  formě, 

nebo na vodní bázi jako disperze. Různé potahové systémy potřebují různé druhy 

stabilizátorů. V zásadě je možno přidat tekuté  přísady do práškových nátěrů pomocí 

přípravku. Kapalné nátěrové hmoty jsou nejlépe stabilizované používáním snadno 

začlenitelných kapalných přísad. V systémech tvrditelných teplem jsou některé 

nízkomolekulární stabilizátory vypařovány během vytvrzení při vysokých teplotách. 

Stabilizátory na vodní bázi jsou snadno stabilizované při rozptýlení přísad. Bohužel 

nesmáčivé přísady používané pro rozptylování mohou způsobit velké problémy při 

přidávání teto přísady do kapalné nátěrové hmoty.  
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 Primárním požadavkem na světelný stabilizátor je zabránění fotodegradaci, 

nebo alespoň zpomalení tohoto procesu. Dalším požadavkem je slučitelnost s jinými 

látkami, použitými v nátěrovém filmu. Právě ztráta kvality nátěru, žloutnutí, křehkost i 

ztráta lesku jsou výsledkem neslučitelnosti.  

Další vlastnosti, které by stabilizátory měly mít: 

• netěkavost a dobrá rozpustnost v nátěru, 

• rychlé vytvrzení, 

• pozitivní vlastnosti na filmotvornost, 

• vysoká trvanlivost, 

• snadné nanášení 

• bezbarvost. 

• dlouhodobá funkčnost 

 

Matriály a metodika 

Nátěrové hmoty 

Vodou ředitelné akryl-polyuretanové nátěrové hmota: 

CONTASOL ADPUR/5151 

Vodou ředitelné akrylátové nátěrové hmota: 

CONTASOL AD/5151 

Testovaná dřeva 

Buk, olše, ořešák, smrk 

Metody zkoušení a hodnocení nátěrových hmot 

ČSN EN 927-3 Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro 

dřevo ve vnějším prostředí – Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím 

ČSN EN 927-6 Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro 

dřevo ve vnějším prostředí – Část 6: Expozice povlaků dřeva umělému stárnutí 

s použitím fluorescenčních UV lamp a vody 

ČSN  EN ISO 11341 Nátěrové hmoty – Umělé stárnutí a expozice umělému záření, 

filtrovanému záření xenonové obloukové výbojky.  
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Metodika zkoušení 

 Všechny připravené vzorky byly rozčleněny na tři části. Členění vzorku je 

znázorněno na obrázku 1. 

První část byla pokryta hliníkovou fólií a zajištěna proti posunutí. Tato část 

vzorku byla během experimentu trvale zakryta. Druhá část byla trvale vystavována 

přirozenému slunečnímu záření, popř. slunečnímu záření za okenním sklem po celou 

dobu experimentu bez jakékoli ochrany. Třetí část byla pokryta hliníkovou fólií tak, 

aby po uplynutí určitého časového intervalu bylo možné fólii jednoduše posunout. Po 

tomto časovém intervalu byly také hodnoceny barevné změny mezi trvale zakrytou a 

ozařovanou částí vzorku. Barevná změna byla zjištěna pomocí spektrofotometru 

BYK Spectro-guide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Způsob členění zkušebních vzorků. 
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Výsledky 
Expozice v exteriéru 

Tabulka 3. Expozice Contasol ADPUR/5151 v exteriéru 

Doba ozáření [dny] Druh 
dřeva 0 17 37 44 58 72 80 95 
SMRK 1,13 2,08 3,72 5,46 6,25 7,51 7,61 7,73 

OŘEŠÁK 2,71 5,70 10,88 14,12 15,46 14,72 15,90 16,86 
OLŠE 1,08 1,38 5,12 8,50 10,10 11,49 11,99 12,32 
BUK 1,36 2,39 3,60 4,92 5,99 6,39 6,67 6,73 
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Obr. 2 Expozice Contasol ADPUR/5151 v exteriéru 

 

Tabulka 4. Expozice Contasol AD/5151 v exteriéru 

Doba ozáření [dny] Druh 
dřeva 0 17 37 44 58 72 80 95 
SMRK 1,00 1,73 5,32 7,90 9,66 10,64 10,95 11,19 

OŘEŠÁK 3,63 6,44 8,92 10,88 12,25 12,32 11,25 13,36 
OLŠE 1,09 1,79 3,91 6,38 7,73 8,92 9,43 9,77 
BUK 0,45 3,88 5,76 7,51 7,99 8,47 7,89 7,54 
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Obr. 3 Expozice Contasol AD/5151 v exteriéru 
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Expozice v interiéru 

Tabulka 5. Expozice Contasol ADPUR/5151 v interiéru 

Doba ozáření [dny] Druh 
dřeva 0 7 14 18 25 35 42 49 
SMRK 0,43 1,75 3,19 2,60 3,30 4,12 5,50 5,55 

OŘEŠÁK 1,56 2,13 5,29 7,03 8,97 12,03 11,20 13,46
OLŠE 1,10 1,52 2,21 2,43 2,38 4,10 4,91 5,71 
BUK 0,45 1,78 3,05 2,83 4,47 5,41 6,24 5,89 
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Obr. 4 Expozice Contasol ADPUR/5151 v interiéru 

 

Tabulka 6. Expozice Contasol AD/5151 v interiéru 

Doba ozáření [dny] Druh 
dřeva 0 7 14 18 25 35 42 49 
SMRK 0,77 1,09 2,46 3,25 4,93 6,54 7,50 8,23 
OLŠE 0,88 3,65 3,57 3,16 3,18 3,68 4,27 4,59 
BUK 0,54 2,95 4,67 4,21 6,44 7,71 8,52 7,32 
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Obr. 5 Expozice Contasol AD/5151 v interiéru 
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Expozice v přístroji Q-SUN 

Tabulka 7. Expozice Contasol ADPUR/5151 v přístroji Q-SUN 

Doba ozáření [hodiny] Druh 
dřeva 0 24 48 72 84 90 94 96 
SMRK 0,62 4,22 5,07 6,77 7,57 7,27 7,67 8,57 

OŘEŠÁK 2,73 5,76 8,89 9,92 9,07 10,61 12,54 9,08 
OLŠE 2,1 2,42 2,85 3,61 4,15 5,07 4,97 5,07 
BUK 0,44 2,48 3,1 3,96 4,03 4,91 4,97 5,13 
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Obr. 6 Expozice Contasol ADPUR/5151 v přístroji Q-SUN 

 

Tabulka 8. Expozice Contasol AD/5151 v přístroji Q-SUN 

Doba ozáření [hodiny] Druh 
dřeva 0 24 48 72 84 90 94 96 
SMRK 1,1 5,24 7,9 9,45     

OŘEŠÁK 0,87 6,41 10,97 8,78 8,74 10,57 10,56 5,51 
OLŠE 0,53 1,62 3,03 4,71 5,33 5,82 5,81 6,09 
BUK 1,09 4,83 7,26 7,76 7,58 7,47 6,9 6,1 
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Obr. 7 Expozice Contasol AD/5151 v přístroji Q-SUN 
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Diskuze výsledků 

Z výsledků v tabulkách 3 a 4 a obrázků 2 a 3 je zřejmé, že při expozici 

v exteriéru bylo dosaženo dostatečného ochranného účinku dokončením nátěrovou 

hmotou Contasol ADPUR/5151 dřeva buku a smrku a nátěrovou hmotou Contasol 

AD/5151 pouze dřeva buku. 

Z výsledků v tabulkách 5 a 6 a obrázků 4 a 5 je zřejmé, že při expozici 

v interiéru bylo dosaženo dostatečného ochranného účinku dokončením nátěrovou 

hmotou Contasol ADPUR/5151 dřeva buku, olše a smrku a nátěrovou hmotou 

Contasol AD/5151 pouze dřeva buku a olše. 

Z výsledků v tabulkách 7 a 8 a obrázků 6 a7 Q-SUN je zřejmé, že při expozici 

v přístroji Q-SUN bylo dosaženo dostatečného ochranného účinku dokončením 

nátěrovou hmotou Contasol ADPUR/5151 dřeva buku a olše a nátěrovou hmotou 

Contasol AD/5151 dřeva buku, olše a ořešáku. 

 

Závěr 

Je možné konstatovat, že na světlostálost povrchových úprav má podstatný 

vliv místo expozice a druh dokončovaného dřeva. Expozicí v přístroji Q-SUN dochází 

k rozdílnému průběhu degradace oproti expozici v exteriéru a interiéru. Velmi 

problematické je stanovení světlostálosti dřeva ořešáku, jehož barevná 

nestejnorodost způsobila výrazné kolísání hodnot barevné změny ΔE, a proto tyto 

výsledky nemohou být považovány za směrodatné. 
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Summary 

The paper deals with the evaluation of coat adhesion influence on wood 
quality in relation to currency of wood surface finihishing. Through 
mathematical and statistical evaluation of the specific adhesion of coats to 
wood surface and determination  of the type of coat deterioration  were factors 
conditioning the surface quality were specified. To evaluation of adhesion of 
coats (various chemical composition) to wood surface are achieved that the 
selection of coating materials and consideration of assignation of wood 
structure are in correlative interaction and means an important valuation 
criterions of quality and durability of surface finishing of wooden products. 
Key words :  adhesion, wood, coats, surface finishing  

 
 
Úvod 

Povrchová úprava dreva má zabezpečiť ochrannú funkciu pred mechanickým, 

chemickým, tepelným poškodením, poveternostnými vplyvmi, súčasne má za cieľ 

dosiahnuť aj požadovanú dekoratívnu funkciu, pri zvýraznení prirodzenej textúry 

a kresby dreva, vyrovnávajúc farebné rozdiely povrchov finalizovaných výrobkov 

z dreva [1, 2]. 

 Vlastnosti dreva, ako jeden z kvalitatívnych indikátorov, primárne ovplyvňujú  

povrchovú úpravu dreva. Fyzikálne a mechanické vlastnosti dreva zahŕňajú širokú 

škálu charakteristík, vplývajúcich na kvalitu vytvorených náterových filmov, ako napr. 

hustota, napúčanie, priepustnosť, pórovitosť, pevnosť, pružnosť a tvrdosť dreva 

a primárne ovplyvňujú i stabilitu systému drevo - filmotvorný materiál [3, 4]. 
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 Výber relevantných hodnotiacich kritérií závisí od funkčnosti výrobkov z dreva 

a správne zvolenej  povrchovej úpravy. Pre zabezpečenie primeranej ochrannej 

funkcie povrchovej úpravy  [8]  pre drevo a výrobky z dreva, najmä pre  najviac 

zaťažované časti, akými sú pracovné plochy nábytku (typ A, B), resp. drevené 

podlahoviny alebo stavebno-stolárske či špeciálne výrobky z dreva, sa vyžaduje  

primeraná tvrdosť náterov, ale aj ich výborná priľnavosť, zabezpečujúca požadovanú 

životnosť výrobkov [5, 6]. 

 Priľnavosť náterov možno definovať ako súhrn síl, ktorými je náter pútaný 

k povrchu upravovaného podkladu. Okrem povrchových vlastností adherendu 

a aplikačných vlastností nanášaných náterových látok, podmieňujúcich vznik 

adhéznej väzby, sa uplatňujú aj ďalšie činitele fyzikálnej povahy, napr. pórovitosť 

dreva, vnútorné pnutie vo vytvárajúcich sa náterových filmoch (povlakoch), ktoré 

následne ovplyvňujú  kvalitu povrchovo upraveného dreva [7]. 

 Cieľom príspevku je posúdenie vplyvu adhézie povlakov k drevu ako dôležitý 

indikátorom kvality  a životnosti výrobkov z dreva upravených rôznymi náterovými 

látkami. 

Experimentálna časť  

Merná priľnavosť náterov je metóda, kde sa zisťuje sila potrebná 

na odtrhnutie náteru od plošnej jednotky podkladového materiálu (STN EN 24624), 

vyhodnocuje sa aj druh poškodenia náterov. Skúšobné teleso na hodnotenie mernej 

priľnavosti je na Obr. 1a, jeho upnutie v trhacom stroji na Obr. 1b. 
 

          a)   b) 

        Obrázok 1. a) Skúšobné teleso na hodnotenie mernej priľnavosti 
             b) Skúšobné teleso založené v upínacom prípravku    

 

Skúšobné telesá boli vyhotovené z bukového masívu. Úprava povrchov 

skúšobných telies bola vykonaná aplikáciou 4 rôznych náterových systémoch           

(v každom systéme boli nanesené 3 vrstvy laku)  striekaním. Na skúšobné telesá boli 
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aplikované tieto náterové systémy: PUR – rozpúšťadlový polyuretánový lak, CN – 

nitrocelulózový lak, VR – vodou riediteľný polyakrylátový lak, WO – lak na báze 

prírodných olejov a voskov. 

Merná priľnavosť náterových filmov (povlakov) k povrchu dreva  sa vypočíta 

podľa vzťahu (1): 

2d
maxF4

⋅

⋅
=

π
τ                                                        (1) 

 τ      -  merná priľnavosť náteru  (MPa), 
 Fmax - sila potrebná na odtrhnutie odťahovacieho telesa  od  povrchu skúšobného telesa (N), 
 d      - vnútorný priemer vykružovacej frézy (mm). 
 

 

Pri hodnotení mernej priľnavosti náteru sa zisťuje sila potrebná na odtrhnutie 

náteru od plošnej jednotky podkladového materiálu (STN EN 24624). Povrch 

náterového filmu (povlaku) musí byť zbavený nečistôt a jemne prebrúsený brusným 

papierom o zrnitosti 240. Očistená a prebrúsená plocha valčeka sa pred nalepením 

odmastí. Na odmastenie sa použije alkohol (95 % etanol). 

Na čistú dotykovú plochu valčeka sa nanesie lepidlo (druh lepidla závisí od 

druhu skúšanej  povrchovej úpravy). Valček sa nalepí na skúšobné teleso (Obrázok 

1.a) a upevní sa do zaťažovacieho prípravku (Obrázok 1b). Lisovací čas je 24 hodín. 

Po uplynutí tejto doby sa telesá klimatizujú po dobu 12 hodín pri teplote (20 ± 3) °C 

a relatívnej vlhkosti (65 ± 5) °C. Po klimatizácii sa okolo nalepeného odťahovacieho 

telesa vyfrézuje pomocou frézy nanesená vrstva náterovej látky až na podkladový 

materiál. Takto pripravené skúšobné telesá sa upínajú pomocou upínacieho tŕňa 

a upínacieho prípravku do trhacieho stroja a podrobia sa namáhaniu skúškou ťahom. 

Ťahové zaťaženie musí pri skúške stúpať rovnomerne s časom a to tak, aby k zlomu 

došlo v intervale 30 - 90 sekúnd. 

Pre každý náterový systém bolo hodnotených 30 skúšobných vzoriek 

a následne vyhodnotených matematicko-štatistickou analýzou v programe Statistica. 

Okrem sily potrebnej na odtrhnutie nalepeného valčeka sa vyhodnocuje aj druh 

poškodenia v mieste odtrhu. Určuje a označuje sa na základe kritérií: porušenie 

v podklade (v dreve), porušenie v nátere (v laku), porušeniena rozhraní podklad – 

náter [7]. 
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Výsledky a diskusia 

Vyhodnotenie experimentálne získaných hodnôt pri skúške mernej priľnavosti 

(adhézie povlakov k drevu)  je uvedené v Tabuľke 1.  Základná tabuľka analýzy 

rozptylu pre hodnoty mernej priľnavosti v jednotlivých súboroch skúšobných telies je  

vyjadrená v Tabuľke 2, kde je vyhodnotený F-test ako aj hladina významnosti 

hodnotených štatistických súborov. 

Intervaly spoľahlivosti priemerných hodnôt mernej priľnavosti graficky 

interpretuje Obrázok 2. Z matematicko-štatistického vyhodnotenia priemerných 

hodnôt hodnôt mernej priľnavosti je zrejmé,  že najvyššie hodnoty mernej priľnavosti 

dosiahol súbor skúšobných telies  upravených polyuretánovými rozpúšťadlovými 

náterovými látkami.  

Merná priľnavosť, ako dôležitá kvalitatívna vlastnosť povrchovej úpravy, 

hodnotená na súbore skúšobných telies s náterovými látkami na báze 

vodouriediteľných polyakrylátových náterových látok, preukázala vysokú adhéziu 

náterových filmov k drevu. Nižšie hodnoty mernej priľnavosti  boli zaznamenané pri 

skúšobných telesách s aplikovanými nitrocelulózovými a olejovo-voskovými 

náterovými látkami, avšak aj tieto súbory splnili požadovanú podmienku pre mernú 

priľnavosť náterov aplikovaných na povrch dreva pri hodnotení povrchovej úpravy 

nábytku pre najnamáhanejšie funkčné plochy A, B (A-funkčné plochy manipulačných, 

kuchynských a pracovných stolov, B-ostatné pracovné plochy nábytku z dreva), kde 

sa vyžaduje dosiahnutie priemernej mernej priľnavosti minimálne 1,5 MPa. 

 

Tabuľka 1. Priemerné hodnoty mernej priľnavosti pre jednotlivé súbory skúšobných 
telies 

náterová  
látka 

τ a) 

(MPa)
sn 

b)
 

(MPa)
N c) vk 

d)
 

(%)
Druh 

 poškodenia
VR 3,751 0,372 30 9,911 v podklade  
CN 3,021 0,348 30 11,505 v nátere 

PUR 4,581 0,797 30 17,395 v podklade 
WO 2,627 0,554 30 21,099 v nátere 

τ a)- priemerné hodnoty mernej priľnavosti, 
sn 

b)
 – smerodajná odchýlka,  

N c)– počet skúšobných telies, 

vk 
d)– variačný koeficient 
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Tabuľka 2. Základná tabuľka analýzy rozptylu pre hodnoty mernej priľnavosti 
jednotlivých náterových systémov 

 súčet 
štvorcov 

stupeň 
voľnosti rozptyl F-test hladina 

významnosti 
faktor 1465,751 1 1465,751 4881,219 0,000 

náterová látka 66,711 3 22,237 74,053 0,000 
smerodajná chyba 34,833 116 0,3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Obrázok 2. 95 % interval spoľahlivosti priemerných hodnôt mernej priľnavosti 
súborov skúšobných telies 
 

Z 95 % intervalov spoľahlivosti (Obrázok 2.) je zrejmé, že náterové systémy 

majú na základe vzájomného porovnania rozdielne hodnoty intervalov mernej  

priľnavosti, čo znamená,  že náterové systémy sú vzájomne rovnocenné a rozdiely 

z pohľadu hodnotenia a porovnania intervalov hodnôt mernej priľnavosti sú štatisticky 

veľmi významné. Táto analýza zahŕňa jednofaktorovú interakciu vplyvu náterových 

systémov na mernú priľnavosť vytovorených náterových filmov na povrchov 

skúšobných telies. Z technologického hľadiska táto vysoká štatistická významnosť 

znamená, že každý náterový systém je jedinečný a nemožno ho nahradiť žiadnym 

iným z testovanej skupiny.  

Na upresnenie rozdielov medzi priemernými hodnotami mernej priľnavosti bol 

vykonaný Duncanov test (Tabuľka 3.) 

 

 

 

"n.látka"; Weighted Means

Current effect: F(3, 116)=74,053, p=0,0000
Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Tabuľka 3.  Duncanov test mernej priľnavosti náterov na súboroch  
skúšobných telies 

náterová  
látka 

{1}           
3,751 

{2}          
 3,021 

{3}            
 4,581 

{4}           
 2,627 

VR   0,000 0,000 0,000 
CN 0,000   0,000 0,006 

PUR 0,000 0,000   0,000 
WO 0,000 0,006 0,000   

 

Pri všetkých súboroch skúšobných telies (a zároveň aj pri ich vzájomných 

kombináciách) je každá hodnota hladiny významnosti menšia ako hodnota 0,05, čo 

znamená vysokú štatistickú významnosť, a tým už spomínanú diametrálnu odlišnosť 

z hľadiska vyhodnocovaných hodnôt mernej priľnavosti náterov.  

Pri mechanickom namáhaní systému drevo – tuhý náter na ťah, dochádza za 

normálnych okolností k porušeniu v nátere alebo v podklade a nie, ako sa často 

mylne predpokladá na rozhraní dreva s tuhým náterom. Napriek tomu nie je možné 

porušenie adhézneho spoja takýmto spôsobom absolútne vylúčiť. Porušenie systému 

drevo – tuhý náter možno očakávať v prípade kontaminácie povrchu podkladu pred 

a v priebehu povrchovej úpravy, alebo v súvislosti s defektmi pri zasychaní 

náterových látok na povrchu dreva [7].  
 

  a)        b) 
 

Obrázok 3.  Poškodenia skúšobných telies po hodnotení mernej priľnavosti náterov 
     a) poškodenie v dreve (VR, PUR),  b)  poškodenie v nátere (CN, WO) 

 

Skúšobné telesá s aplikovanými náterovými látkami VR a PUR preukázali 

výbornú adhéziu k povrchu adherendu, čo sa prejavilo poškodením až v podklade 

(Obrázok 3a), zatiaľ čo náterové látky CN a WO nanesené na ďalšie dva súbory 

skúšobných telies zaznamenali nižšiu adhéziu k povrchu upraveného dreva 

a poškodenie sa prejavilo už v nátere (Obrázok 3b). 
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Záver 

 Vyhodnotenie adhézie náterových filmov (povlakov) rôzneho chemického 

zloženia  k povrchu dreva preukázalo, že výber náterových látok a zohľadnenie 

špecifík štruktúry dreva, ako adherendu pórovitej, polymérnej a heterogénnej povahy 

sú vo vzájomnej interakcii a predstavujú dôležité hodnotiace kritériá kvality 

a životnosti povrchovej úpravy výrobkov z dreva, vystavených značnému 

mechanickému opotrebovaniu počas ich používania. 

 Výsledky priemerných merných priľnavostí aplikovaných náterových systémov 

na povrch dreve majú praktické uplatnenie pri navrhovaní technológií povrchových 

úprav drevárskych výrobkov, napr. na funkčné plochy namáhaných drevárskych 

výrobkov (nábytok – funkčné plochy A, B, resp. podlahoviny na báze dreva). 

   

 

Príspevok je riešený s podporou Grantovej agentúry VEGA MŠ SR,  č. proj. 

1/0841/08, (V/08/007/00).                         
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Summary 
The article provides a review of ways reducing costs on surface treatment in 
wood processing industry. Utilisation of suitable cheap coatings and simple 
low-budget or even more expensive coating equipment with high productivity 
can reduce costs and the product price. 
Key words: wood, painting systems for wood. 

 
 
1. Úvod  

Dřevo je i v současnosti velmi používaným materiálem na různé výrobky. 

V minulosti i dnes jsou používány dva základní směry využití dřeva: 

- energetické, při kterém vzniká tepelná energie spalováním  tenčího dřeva, zbytků 

z těžby v lese, zbytků ze zpracování dřeva v dřevozpracujících závodech a použitého 

dřeva. Tento způsob využití je u dřeva předností z hlediska komplexního využití, při 

tom je výrazně omezen nepříznivý vliv na životní prostředí skládkováním odpadu.   

- materiálové využití 

V současné době je dřevo materiálově používáno např. na celé konstrukce 

dřevostaveb,nebo jen na střešní nosné konstrukce, jiné využití je na vybavení 

interiéru, kam je možno řadit nábytek, hračky, dřevěné podlahoviny, apod. Dřevo se 

také používá na stavebně truhlářské výrobky, kam se řadí okna, dveře, příčky, 

obklady stěn, dřevěné schody. 
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Některé materiály používané v dřevoprůmyslu mají již hotový povrch 

zhotovený při výrobě polotovarů. Většinou se jedná o laminované dřevotřískové a 

dřevovláknité desky. 

Řada materiál na bázi dřeva které se používají na dřevěné výrobky se 

dodávají  bez povrchové úpravy. Povrchová úprava se provádí až po zhotovení 

přesných součástek a dílců, nebo na hotovém výrobku. 

Povrchová úprava se provádí u většiny dřevěných výrobků a má několik 

funkcí: 

- zvýšení estetického vzhledu výrobku 
- ochrana proti mechanickému poškození  
- ochrana proti fyzikálním vlivům 
- ochrana proti biologickým činitelům    
- ochrana proti zašpinění a snadná čistitelnost  

Pro povrchové úpravy dřevěných výrobků se používá řada materiálů a různé 

aplikační technologie. V mnoha případech představuje nátěrová hmota, aplikační 

zařízení a celý technologický systém velmi významnou finanční položku která 

ovlivňuje náklady výroby a tedy cenu výrobku.  

2. Faktory při volbě nátěrové hmoty a aplikačního systému. 

Při výběru nátěrové hmoty a systému aplikace rozhoduje řada různých faktorů. 

Při tomto procesu vhodné volby je nutno používat komplexní přístup. Výsledek by 

měl splňovat soubor požadavků na povrchovou úpravu u jednotlivých typů dřevěných 

materiálů. 

Při volbě nátěrového systému se musí respektovat některé specifické 

vlastnosti dřeva. Mezi ně patří anizotropní charakter dřeva, hygroskopický charakter 

dřeva, možnosti poškození biologickými činiteli, vlhkostí, povětrnostními vlivy a 

chemickými látkami. Struktura povrchu dřeva a jeho tvrdost má také vliv na kvalitu 

nátěru. Také pryskyřice a doprovodné látky mohou mít vliv na kvalitu nátěru. 

2.1 Přehled důležitých faktorů při volbě nátěrového systému :  

- odolnost proti mechanickému poškození 
- životnost povrchové úpravy 
- přilnavost a pružnost nátěrového filmu 
- odolnost proti působení povětrnostních vlivů a ve vlhkém prostředí 
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- ochranné účinky proti působení biologických činitelů 
- požadavek na krátkou vytvrzovací dobu 
- požadavek na lesk, strukturu povrchu a tloušťku filmu 
-  možnost změny barevnosti základu ekologické požadavky na aplikaci nátěrů 
-požadavek na použití nátěrů z přírodních surovin 
- možnost jednoduché aplikace v maloprovozech nebo efektivní průmyslové aplikace 
- cenové náklady 
3. Nízkonákladové systémy 

V tržním konkurenčním prostředí má cena vedle užitných vlastností zásadní 

vliv na prodejnost výrobku. Součástí ceny jsou také náklady na povrchovou úpravu. 

Použitím vhodného systému se může dodržet kvalita výsledného nátěru a současně 

zajistit nízké náklady.   

3.1. Metody snížení nákladů povrchových úprav dřevěných výrobků 

Při rozhodování o možnosti snížit náklady na povrchové úpravy je potřebný 

komplexní přístup. Primární je splnit požadavky na výsledný nátěr pro konkrétní 

výrobek. Důležitou roli hraje také vybavení provozu aplikačním zařízením a volba 

nátěrového systému. 

Velmi důležité je respektovat všechny hygienické,bezpečnostní a požární předpisy. 

3.1.1. Výběr nátěrového systému. 

Při volbě nátěrového systému je nutno vycházet ze souboru funkčních 

požadavků které jsou na systém kladeny.  

Vlivy na náklady u jednotlivých systémů mohou být např. požadavek na 

mechanickou a chemickou odolnost, požadavek na celkovou tloušťku nátěrů, dalšími 

faktory jsou např. umístění výrobku v interiéru v suchém nebo vlhkém prostředí nebo 

v exteriéru, požadavek na lesk nebo mat, dále na zaplnění pórů dřeva. 

Volbu nátěrového systému také ovlivňuje požadavek na odolnost jednotlivých 

funkčních ploch výrobku. Např. u nábytku jsou nejvíce namáhané vodorovné plochy 

stolů a přední plochy skříňového nábytku. Ty je potřeba dokončit silnější odolnější 

vrstvou, vnitřní plochy nábytku jsou podstatně méně namáhány a je možno použít 

méně odolnou a tenčí vrstvu nátěru. 
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Při výběru nátěrového systému je také potřeba zohledňovat počet složek při přípravě 

nátěrové hmoty, případnou potřeba úpravy konzistence ředidlem a obsah sušiny. 

Velmi důležitá je z hlediska rozpracovanosti výroby a potřeby výrobní plochy doba 

zasychání jednotlivých vrstev a celého nátěru.  

Odběratel také požaduje vyrovnanou kvalitu dodávek všech komponentů.. 

Nátěrové systémy je potřeba volit podle aplikačních možností zpracovatele.  

Z hlediska bezpečnostního a hygienického je možno používat rozpouštědlové 

nátěrové hmoty , při tom je potřeba složitě a nákladně řešit likvidaci výparů 

rozpouštědel a ředidel a požární bezpečnost. Při použití vodouředitelných nátěrových 

hmot většinou odpadají problémy s likvidací výparů.  

Důležitým faktorem je také cena jednotlivých složek nátěrového systému. Z hlediska 

obchodního hraje velkou důležitost  rychlost a úplnost dodávek ze strany dodavatele 

nátěrových hmot a zajištění technického a konzultačního servisu. 

3.1.2. Výběr aplikační technologie a zařízení 

      Při této volbě je řada faktorů které mají dopad na výběr. 

Je to velikost provozu, směnnost, celkové využití během směny, potřeba aplikovat na 

jednom zařízení různé nátěrové systémy, případně potřeba rychlé výměny nanášení 

různých odstínů, nebo základových a vrchních vrstev nátěrového systému. Zásadní 

vliv mají také rozměry, tvar a členitost ploch dílců. 

Při použití některých typů aplikačního zařízení jsou velké ztráty nátěrové 

hmoty, např u stříkání. Při průmyslové výrobě je často používáno nanášení nátěrové 

hmoty navalováním, tento způsob je bezztrátový. 

4.Současné nízkonákladové povrchové úpravy dřeva 

Vlivy na náklady u povrchových úprav jsou přehledně uvedeny v předchozí 

části příspěvku. Mezi hlavní způsoby snížení nákladů u povrchových úprav dřeva se 

zařazuje: 

Cena vlastního prostředku pro povrchovou úpravu 

Většinou nátěrové systémy jednosložkové a vodou ředitelné jsou levnější než 

nátěrové systémy vícesložkové a  systémy s organickými ředidly. 
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Na cenu vlastní nátěrové hmoty má vliv také čas a složitost přípravy před 

vlastním nanášením. Některé vodouředitelné nátěrové hmoty dovolují recyklovat při 

aplikaci stříkáním ztrátový materiál který vznikne prostřikem. Stříkání se provádí u 

stříkací stěny s oběžným pásem, z tohoto pásu se stíracími noži stírá rozprášený 

materiál, který je možno po úpravě konzistence recyklovat. 

Způsob aplikace: 

- ruční nanášení 

V současné době je u některých typů nátěrů patrná tendence k použití 

nejstaršího způsobu nanášení nátěrové hmoty, tj. ručního nanášení pomocí štětce, 

houby, kartáče a hadrového smotku. Tento způsob nanášení vyžaduje nejmenší 

pořizovací náklady na techniku, je také bez ztrát. V některých případech vyžaduje 

zručnost a většinou bývá nižší produktivita. Nejčastěji se aplikuje jako nátěr který se 

zcela vsákne do povrchových vrstev a nevytváří film. Ručním způsobem se tedy 

neaplikují nátěrové systémy které tvoří filmovou vrstvu. Na trhu jsou voskové pasty a 

oleje, pro jejich výrobu se často používají přírodní suroviny jako včelí vosk, rostlinné 

oleje apod.v některých případech bývají tyto typy nátěrů propagovány jako 

ekologické. Nevýhodou z hlediska životnosti a možnosti čištění u těchto nátěrových 

systémů je to, že nevytvářejí film a povrch výrobků se snadno špiní. Je většinou ale 

snadná obnova nátěru,opět ručně. Tyto systémy mají často velmi malou odolnost 

proti působení vlhkosti. Nejsou ani vhodné na povětrnost do exteriéru. V poslední 

době se na trhu nově objevují tyto druhy nátěrů s vyšší odolností proti vlhkosti, 

většinou jsou požívány na dokončení dřevěných podlah. 

- nanášení stříkáním 

Předností tohoto dnes velmi používaného způsobu aplikace nanášení nátěrů  

je univerzálnost, lze nanášet nátěr na ploché dílce i na členité plochy a celé výrobky , 

problémem také není nanášení na svislé plochy. 

Další předností je poměrně nízká pořizovací cena aplikačního zařízení a 

potřeba poměrně malé podlahové plochy. Ve většině případů je ale potřeba stříkací 

kabina , případně složité filtrační zařízení k čištění vzduchu.. problémy s čištěním 

odsávaného vzduchu snižuje používání vodou ředitelných hmot.  

U technologie stříkání je také výhodou možnost rychlé výměny různých druhů 

nátěrových hmot. 
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- nanášení navalováním 

asi 15 let se ve velkých průmyslových závodech pro povrchovou úpravu 

používá technologie navalování nátěrové hmoty. Tento způsob je možno používat 

jen na ploché nábytkové dílce. 

Navalování probíhá na navalovací a vytvrzovací lince, kde při jednom 

průchodu se postupně navalením nanesou dva nebo tři nánosy nátěrové hmoty. 

V lince jsou osazen vytvrzovací UV lampy které zajištují sekundové vytvrzení 

jednotlivých vrstev.Do  linky je také zabudována bruska pro přebroušení prvního 

nánosu. Tím se na relativně malé ploše a především ve velmi krátkém čase při 

jednom kontinuálním průchodu linkou úplně dokončí jedna plocha dílce. Pro tuto 

velmi produktivní technologii je nutno používat pouze hmoty určené pro UV 

vytvrzování. Předností  technologie je velmi krátký čas celého cyklu, jen několik 

desítek sekund a velmi nízké ztráty  navalované nátěrové hmoty. Výhodou je také 

používání nátěrové hmoty s vysokým obsahem sušiny a také zatlačení nátěrových 

filmů do povrchové struktury dřeva a vytvoření velmi tenkého kvalitního nátěrového 

filmu. Měrná spotřeba nátěrové hmoty je 2 - 4x nižší než při stříkání.  

5. Závěr  

Zásadní vliv na náklady na povrchovou úpravu výrobků v dřevozpracujícím 

průmyslu má řada faktorů. Mezi hlavní je možno počítat předpokládanou expozici 

které bude výrobek při užívání vystaven, míru mechanického a vlhkostního 

namáhání. Dalšímu faktory které mají vliv na náklady je cena nátěrové hmoty a cena 

přípravy před vlastní aplikací. Velký vliv na cenu povrchové úpravy má také použitá 

aplikační technologie a cena technického zařízení. Moderní nátěrově systémy a 

aplikační zařízení jsou vyvíjeny s cílem zvýšit kvalitu a snížit pracnost a náklady.  

6. Literatura 

1.. Trávník, A.: Výroba dřevěného nábytku II, MZLU,Brno,1996.  

2.. Trávník, A.,Svoboda,J.:Technologické procesy výroby nábytku, MZLU,Brno,2007 

3.. Vaněk,M.: Průmyslové dokončování nábytku, SNTL, Praha, 1957. 

4.. Liptáková,E.,Sedliačik,M.: Chémia a aplikácia pomocných látok v drevárskom    
priemysle, Alfa, 1989. 

5.. Firemní literatura 



 387  

ODOLNOSTNÉ VLASTNOSTI POVRCHOVÝCH ÚPRAV ŠPECIÁLNYCH 
VÝROBKOV  Z DREVA 

 
RESISTANCE PROPERTIES OF SURFACE FINISHING  OF SPECIAL 

WOOD PRODUCTS 
 

Eva Ružinská a- Anna Danihelová b  -  Marek Jabłoński c 

aKatedra environmentálnej techniky, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, 
Technická univerzita vo Zvolene, evaruzin@vsld.tuzvo.sk, aKatedra fyziky, elektrotechniky a 
aplikovanej mechaniky, Drevárska fakulta TU Zvolen, adanihel@vsld.tuzvo.sk, SR  cWarszaw 
University of Life Science – Faculty of Wood Technology, Warszaw, 
marek_jablonski@sggw.pl, Poland 

 
Summary 

The paper deals with the appreciation of chemical and light resistance the 
surface finishing of special wood products – stringed musical instruments by 
application wax and oil base coatings (natural, synthetic). To evaluated 
experimental obtained results (evaluation of chemical and light resistance 
coats) is evident that chemical composition of applied coating mateials caused 
very poor resistance of coats against acting cold liquids (usual chemicals, 
cleaning agents, biological agents – sweat, saliva), therethrough are 
reegarded visible coloured changes on coats and to worse appearance 
properties of coats. 
Key words :   special wood product, protection, surface finishing 

 
 
Úvod 

 Kritériá pre kvalitatívne hodnotenie povrchovej úpravy špeciálnych výrobkov   

z dreva sú variabilné, ale podmienené funkčnosťou povrchovo finalizovaných 

výrobkov a zohľadňujú podmienky používania týchto špecifických výrobkov [1]. 

Strunové hudobné nástroje tvoria veľmi špecifickú skupinu špeciálnych výrobkov 

z dreva odlišujúcu sa od ostatných výrobkov z tejto skupiny (hračky, bižutéria, 

športové potreby) najmä tým, že spôsob ich povrchovej úpravy preferuje tradičné 

manuálne postupy [2, 5], s dôrazom na precíznosť vyhotovenia náterov a dokončenie 

povrchu rezonančného dreva.  

 Pre povrchovú úpravu strunových hudobných nástrojov sú požadované najmä 

bezchybné vzhľadové vlastnosti [3, 4], rovnako aj adekvátne odolnostné vlastnosti, 

podmieňujúce ich životnosť a zachovanie fyzikálno-akustických charakteristík 
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rezonančného dreva v súlade s tónovou kvalitou [3, 5]. Vzhľadom na absenciu 

potrebných objektívnych kritérií pre posúdenie kvality povrchovej úpravy strunových 

hudobných nástrojov sme navrhli boli nami   charakteristiky, ktoré boli 

vyšpecifikované z existujúcich  kritérií hodnotenia kvality povrchovej úpravy 

ostatných drevárskych výrobkov. Zahŕňajú predovšetkým hodnotiace charakteristiky 

pre odolnostné vlastnosti náterov – odolnosť náterov proti pôsobeniu rôznych 

studených kvapalín, ale aj svetelnú stálosť [8], ďalej identifikáciu vzhľadových 

vlastností vytvorených náterov (špecifikujúc defekty povrchovej úpravy), 

vyhodnocovanou charakteristikou je priľnavosť (adhézia) náterov k povrchu dreva a 

tvrdosť vytvorených náterov [3, 6, 7]. 

 Cieľom príspevku je objektívne vyhodnotiť odolnostné vlastnosti povrchových 

úprav, vytvorených na povrchoch špeciálnych výrobkoch z dreva – strunových 

hudobných nástrojov, na základe  adekvátne zvolených hodnotiacich charakteristík  

v súlade so zachovaním primárnych fyzikálno-akustických charakteristík a tónovej 

kvality.  

Experimentálna časť 

Na prípravu 7 rôznych súborov skúšobných telies boli použité náterové látky 

na báze prírodných  a  syntetických olejov a  voskov, resp. v kombinácii olejovo-

voskových náterových látok s vodouriediteľnými lakmi. Náterové látky boli nanášané 

manuálne (pomocou špeciálnych nanášacích tampónov) v jednotlivých vrstvách na 

povrch rezonančného smrekového dreva, aby sa vytvorili porovnateľné 

experimentálne podmienky vyhotovenia povrchovej úpravy ako pri finalizovaní 

strunových hudobných nástrojov. V Tabuľke 1. sú uvedené náterové látky rôznych 

výrobcov použité na povrchovú úpravu   7 rôznych súborov skúšobných telies 

Tabuľka 1.   Náterové látky na povrchovú úpravu skúšobných telies   
Náterová 

látka 
Typ náterovej 

látky 
Označenie 

vzorky 
Top Oil Olejový vosk OS 
Industrie Dekorwachs Priemyselný vosk ID 
Hard Wachs Olejový vosk HW 
Natura Hartwachsol Prírodný ľanový olej s voskami OL 
Waxo Line Natural 46600 Modifikovaný vosk AK 
Waxo Line Lack 
46680 

Modifikovaný vosk + PUR  
vodou riediteľný lak AKV 

Water Wachs Vodná disperzia s voskom AR 
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Hodnotenie svetelnej stálosti povrchovej úpravy 

Svetelná stálosť náterov patrí k dôležitým hodnoteným  odolnostným 

charakteristikám vytvorených náterov, poskytujúc informácie o kvalite povrchovej 

úpravy výrobkov z dreva (aj špeciálnych) pri simulovaných a urýchlených 

podmienkach starnutia, s možnosťou predikcie životnosti náterov, ale aj vo vzťahu ku 

vzhľadovým  charakteristikám povrchovej úpravy týchto výrobkov (určovanie 

defektov náterov). 

Svetelná stálosť náterov bola hodnotená na prístroji  Xenotest A 150, 

s použitím UV senzora (340 nm). Zmeny, pozorované na povrchoch náterov, 

vystavovaným UV žiareniu (v xenónovej komore) boli vyhodnotené porovnávaním 

podľa štandardnej  modrej a šedej stupnice. Vyhodnotené výsledky svetelnej stálosti 

náterov  sú uvedené v Tabuľke 2, osobitne boli vyhodnocované súbory skúšobných 

telies s aplikáciou dvoch, resp. troch vrstiev náterových látok na povrch 

rezonančného smreka.  

 

Tabuľka 2. Vyhodnotenie výsledkov svetelnej stálosti náterov na báze olejov 
a voskov na povrchu rezonančného smreka 

Svetelná stálosť [stupeň] 

po aplikácii 2 vrstiev NL po aplikácii 3 vrstiev NL 
Doba expozície 

[h] 
OS ID HW OL OS ID HW OL 

24 4 4 4-5 4 4 4-5 4 4-5 
48 3* 3* 3-4 3* 3* 3-4 3-4 3-4 
72 3* 2-3* 3* 3* 3* 3* 3* 3* 
96 2-3* 2-3* 2-3* 3* 2-3* 2-3* 2-3* 3* 

160 2-3* 2-3* 2-3* 2-3* 2-3* 2-3* 2-3* 2-3* 
*) takto označené nátery nevyhoveli požiadavke na svetelnú stálosť náterov, NL – náterové látky 

 

Všetky hodnotené súbory skúšobných telies (bez rozdielu počtu aplikovaných 

vrstiev náterovej látky) splnili požiadavku do stupňa 4 šedej stupnice, avšak len po 

čas expozície 24 hodín. Po 48 hodinách túto požiadavku splnili len súbory 

skúšobných telies s aplikáciou troch vrstiev týchto náterových látok: ID, HW, OL. 

Ďalšou expozíciou UV žiarenia bol dosiahnutý už stupeň 3, čo znamená, že nastali 

viditeľné farebné zmeny na exponovaných náteroch.  Po 160 hodinách, keď bola 

skúška ukončená bola indikovaná na všetkých súboroch skúšobných telies evidentná 
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a výrazná farebná zmena vzhľadu náterov klasifikovaná stupňami 2-3, čo znamená 

nedostačujúcu a veľmi nízku svetlostálosť náterov. 

 Z uvedených výsledkov je zrejmé, že svetelná stálosť náterových látok na 

báze olejov a voskov je veľmi malá, čo je podmienené chemickým zložením 

filmotvornej zložky, najmä prítomnosť násobných väzieb (v podobe vyšších 

nenasýtených mastných kyselín), ktoré sú citlivé na pôsobenie ultrafialového žiarenia 

danej vlnovej dĺžky a podliehajú fotodegradácii. V dôsledku prebiehajúcich 

fotodegradačných reakcií dochádza k zníženiu  svetelnej stálosti týchto náterových 

látok, prejavujúcich sa makroskopicky viditeľnými farebnými zmenami počas 

simulovaného urýchleného starnutia náterov. 

 Je evidentné, že po aplikácii týchto náterových látok na povrch špeciálnych 

výrobkov z dreva – strunových hudobných nástrojov a v dôsledku zníženej svetelnej 

stálosti olejovo-voskových náterových látok, je potrebné dôsledne chrániť tieto 

výrobky pred priamym pôsobením UV žiarenia. 

 

Hodnotenie odolnosti náterov proti pôsobeniu studených kvapalín 

Účelom skúšky je overenie schopnosti náteru odolávať agresívnym vplyvom 

vybraných studených kvapalín, s ktorými môže prísť do styku povrchovo upravený 

špeciálny výrobok z dreva. 

Pre komplexnejšie posúdenie odolnosti náterov proti pôsobeniu studených 

kvapalín sme vyhodnocovali pôsobenie až 20 testovaných studených kvapalín (podľa 

STN EN 12720). Vyhodnocovalo sa pôsobenie testovaných studených kvapalín (po 6 

hodinách pôsobenia) na povrch rezonančného smreka upraveného 7 rôznymi 

náterovými látkami na báze prírodných a syntetických olejov a voskov, využívaných 

na povrchovú úpravu špeciálnych výrobkov z dreva.  

Porovnávacím kritériom bolo hodnotenie farebnej zmeny náterov podľa 

štandardnej šedej a modrej stupnice podľa príslušného stupňa. Toto vyhodnocovanie 

kritérium je určené pre zisťovanie miery odolnosti náterov, ktoré môžu byť 

zaťažované náhodným alebo aj trvalejším pôsobením vybraných studených kvapalín 

(poživatiny, čistiace a dezinfekčné prostriedky, biologické činitele – pot, sliny). Pri 

exponovaných náteroch na výrobkách z dreva sa vyžaduje, aby odolnosť náterov 

proti pôsobeniu studených kvapalín dosiahla aspoň stupeň 4, ktorý indikuje nepatrné, 
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malé zmeny vo vzhľade náterov (zmena lesku, málo badateľná farebná zmena). 

Zmeny indikované štandardnou šedou stupnicou 3, resp. 2 už znamenajú výrazné, 

kontrastné zmeny, ktoré znehodnocujú požadovanú  kvalitu vyhotovenej povrchovej 

úpravy. 

Vyhodnotené výsledky miery odolnosti vyhotovených náterov na povrchu 

rezonančného smreka sú uvedené v Tabuľke 2, kde sú osobitne vyhodnocované 

odolnostné charakteristiky povrchových úprav (s aplikáciou 2 a 3 vrstiev rôznych 

náterových látok) proti pôsobeniu studených kvapalín po 6 hodinách a následne aj po 

24 hodinách po uplynutí skúšky.  

Pri aplikácii 3 vrstiev náterových látok OS, ID, HW a OL odolnostné vlastnosti 

proti pôsobeniu studených kvapalín zlepšili. Kvapaliny pôsobili aj po ukončení 

skúšky, čo dokazuje aj skutočnosť, že pri opätovnom hodnotení po 24 hodinách sme 

pozorovali výraznejšie poškodenia. 

Pri náterových systémoch AK, AKV a AR sme pozorovali najväčšie 

poškodenia a môžeme povedať, že takmer pri žiadnej kvapaline sme nedosiahli 

najvyššie hodnotenie- stupeň po pôsobení všetkých použitých testovacích studených 

kvapalín. Po 24 hodinách na vzorke AK neboli také výrazné poškodenia ako ihneď 

po ukončení skúšky, ktorá trvala 6 hodín. 

Všetky súbory skúšobných telies okrem AKV mali veľmi dobré odolnostné 

vlastnosti voči potu, čo je dôležité  pre predikciu odolnosti náterov aplikovaných pri 

príprave strunových hudobných nástrojov.  

Pre strunové hudobné nástroje navrhujeme  použiť najmä tieto studené 

kvapaliny: voda, „syntetický“ pot a pripravený „roztok slín“.  Interval pôsobenia 

uvedených kvapalín doporučujeme zvoliť od krátkodobého  (niekoľko minút) 

pôsobenia až po dlhodobejší časový interval (3-6 hodín).  
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Tabuľka 2. Vyhodnotenie výsledkov odolnosti náterov proti pôsobeniu studených kvapalín 
OS ID HW OL AK AKV AR  Studené kvapaliny Vrstva 

NL A B A B A B A B A B A B A B 
2 4 1 4 2 5 3 4 3 2 2 1 2 1 2 

1 Chlorid sodný 
(15 % NaCl) 3 4 2 4 3 4 3 4 3 1 1 1 2 2 2 

2 1 3 1 2 5 4 5 5 2 3 2 2 1 1 
2 

Kyselina octová 
(10 % vodný 

roztok) 3 2 3 5 3 5 4 5 5 3 4 1 1 1 1 

2 2 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 Acetón (10 %) 

3 2 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 Amonia (10 %) 
3 1 1 4 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
2 5 4 5 5 5 4 5 5 3 4 1 2 3 3 

5 Kyselina citrónová 
(10 %) 3 2 1 5 5 5 4 3 3 3 4 1 1 1 2 

2 1 1 2 1 1 1 5 5 1 1 1 1 1 1 
6 Uhličitan sodný 

(10%) 3 2 1 4 2 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 
2 2 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 

7 Etanol (96 %) 
3 2 2 4 3 4 3 3 4 1 2 2 3 1 1 
2 1 2 2 3 1 2 4 5 2 2 1 2 2 3 

8 Etanol (48%) 
3 1 2 5 4 5 3 3 4 2 2 1 2 2 3 
2 2 2 5 5 2 2 4 5 3 3 2 3 2 2 

9 Saponát 
3 2 1 4 3 2 2 4 5 3 4 3 4 1 1 
2 2 1 1 1 5 4 4 5 2 3 1 1 3 3 

10 Atrament 
3 2 1 3 1 4 4 4 5 1 1 1 1 2 2 
2 2 2 3 2 5 4 5 5 4 4 1 2 4 4 

11 Olivový olej 
3 2 1 5 3 5 5 5 5 4 4 1 2 4 4 
2 4 3 3 2 5 3 5 5 3 4 3 4 1 1 

12 Kondenzované 
mlieko 3 4 3 4 3 4 4 5 5 3 4 3 3 1 1 

2 4 4 4 5 5 4 5 5 3 3 3 3 1 1 
13 Čierny čaj 

3 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 1 1 4 4 
2 2 3 3 2 5 5 5 5 3 3 1 1 1 1 

14 Instantná káva 
3 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 1 1 1 1 
2 4 3 3 2 3 3 5 5 2 2 1 2 1 1 

15 Šťava z čierneho 
ríbezlia 3 4 4 3 2 5 5 4 5 2 2 1 1 1 1 

2 5 4 5 4 5 4 5 5 3 4 1 1 2 2 
16 Destilovaná voda 

3 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 1 1 1 1 
2 5 4 5 4 5 4 5 5 3 4 1 1 5 5 

17 Pot (syntetický) 
3 4 3 5 5 4 5 5 5 3 4 1 1 2 2 
2 2 1 1 1 5 3 5 5 1 1 1 1 1 1 

18 „Sliny” 
3 1 1 3 4 4 4 5 5 1 2 1 1 4 4 
2 5 4 5 5 5 4 5 5 1 2 1 1 1 2 

19 Červené víno 
3 5 4 5 5 5 5 5 5 1 2 1 1 2 3 
2 2 3 1 2 4 4 5 5 2 3 1 1 2 3 

20 Savo 
 (čistiaci roztok) 3 1 3 3 3 4 3 5 5 1 2 1 1 2 2 

A – hodnotenie vykonané ihneď po uplynutí 6 hodín pôsobenia kvapalín,   
B – opätovné hodnotenie po 24 hodinách následne po uplynutí pôsobenia studených kvapalín 
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Záver 

 Z vyhodnotených výsledkov posúdenia odolnosti povrchových úprav, 

pripravených aplikáciou náterových látok na báze prírodných a syntetických olejov 

a voskov a ich kombinácií s vodouriediteľnými lakmi vyplynulo, že schopnosť takto 

vytvorených náterov na povrchoch špeciálnych výrobkov z dreva – strunových 

hudobných nástrojov odolávať proti pôsobeniu bežných studených kvapalín  

(chemikálií, požívatín, dezinfekčných prostriedkov, biologických činiteľov – pot, sliny) 

je veľmi malá.   

 Z komplexnej analýzy experimentálne získaných výsledkov aj ďalších 

vyhodnocovacích kritérií kvality povrchovej úpravy (svetelná stálosť, pôsobenie 

suchého a vlhkého tepla) strunových hudobných nástrojov vyplynulo, že chemické 

zloženie použitých náterových látok má nízku predispozíciu odolávať ako pôsobeniu 

niektorých studených kvapalín, tak sa prejavuje aj veľmi nízkou svetelnou stálosťou 

náterov proti pôsobeniu UV žiarenia, čo má za následok aj neprimerané starnutie 

vytvorených náterov, vedúce k nežiaducim farebným zmenám a evidentnému 

zhoršeniu vzhľadových vlastností, ktoré sú však požadované v excelentnej kvalite. 

 

Príspevok je riešený s podporou Grantovej agentúry VEGA MŠ SR,  č. proj. 

1/0841/08, (V/08/007/00).                         
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DISPERSE FIRMY BASF  PRO FORMULACI NÁTĚROVÝCH HMOT  NA  
DŘEVO 

 
DISPERSIONS FROM BASF  FOR FORMULATION OF WOOD COATINGS 

 
Mojmír Zatloukal, Petr Montag 
BASF spol.s.r.o. Praha 
 

SUMMARY 
Overwiev of dispersions for formulation of wood coatings,generall products 
profile and their applications fields. 
Key words: dispersions for wood coatings,wood stains and 
paints,furniture and parquet coatings 

 
 
ÚVOD 

Firma BASF SE posílila v poslední době portfolio svých polymerních dispersí 

určených pro přípravu NH na exterierové i interierové dřevo jak o nově vyvinutá 

pojiva jako např. AQAgloss, tak o produkty fy. Jonson Polymer akvizicí této firmy v 

průběhu roku 2006. 

Tímto byl získán prostor pro další rozvoj aktivit v oblastech průmyslových 

interierových NH na dřevo tj. dveře,nábytek,podlahy, ale i pro exterierové dekorativní 

NH,tj. laky ,lazury ,impregnace,lesklé pigmentované systémy, tzn. pro aplikace,které 

již byly pokrývány stávajícími nebo novými produkty BASF. 

Pojiva ještě doplňují additiva modifikující vlastnosti NH.Přednáška je členěna 

do dvou částí,první představuje pojiva pro formulaci exterierových NH,druhá pojiva a 

additiva z dílny Johnson Polymer, převážně určená pro interierové průmyslové i 

dekorativní NH. 

CHARAKTERISTIKA PODKLADU  

Výběr dřeva jako podkladu není náhodný,neboť dřevo je zejména v poslední 

době nízkoenergetických, poměrně špatně ventilovaných staveb, označováno za 

material třetího tisíciletí .Dřevo má řadu vynikajících charakteristik jako je 
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pevnost,dobrá opracovatelnost, estetická a ekologická přívětivost .K zvláštnostem 

dřeva jako suroviny a stavebního materiálu však patří : 

• -variabilita základní struktury a chemického složení 

• -botnavost vodou a hygroskopie 

• -anisotropie struktury dřeva 

• -chybějící tvarová stabilita(botnání a sesychání při změně vlhkosti,sklony k tvorbě 

trhlin) 

• -nestabilita vůči působení UV-záření(zbarvování,šednutí,odbourávání ligninu) 

• -napadnutelnost mikroorganismy(plísně,modrání atd.)při obsahu vlhkosti >20% 

Z výše uvedeného plyne ,že některé z vlastností musíme z pohledu zachování 

funkčnosti výrobků ze dřeva korigovat a to např.  mechanicky,kde eliminujeme  

tvarovou nestálost –anisotropii- přepracováním dřeva na jiné materiály (DVD,DTD, 

MDF,spárovku, hranoly…).V závislost na druhu dřeviny a změně vlhkosti totiž dřevo 

botná a sesychá různě v různých směrech ,např. radialně až 10x a tangencialně až 

17x vice než ve směru vláken = podélném. 

Hygroskopie dřeva a s tím související objemové změny klade vysoké nároky na 

vlastnosti pojiv použitých pro povrchovou úpravu,kde se vyžaduje vysoká flexibilita a 

zároveň odolnost blokování,což vpodstatě zvládnou jen core-shell polymery.  

Další “nectnosti” dřeva se upravují volbou vhodné  povrchové úpravy. Jedná       

se zejm. o horší odolnost dřeva UV-záření,kde díky absorpci aromatickými skupinami 

chromoforů dochází k fotochemickému odbourávání zejm.ligninu,což má za důsledek 

u světlých dřevin ztmavnutí,později zešednutí až vybělení.Toto je doprovázeno 

tvorbou trhlin,a ztrátou adhese nátěrového systému na uvolněném celulozovém 

skeletu.Poslední je ovlivněno vyluhováním/vypráním ve vodě rozpustných ligni-

nových zbytků v důsledku depolymerace.Řešením jsou na povětrnosti stabilní čistě 

akrylátové polymery a použití transparentních oxidů železa (Luconyl )  případně v 

kombinaci s UV-absorbenty.  

Dále jde o zabránění napadení dřeva dřevozbarvujícími nebo dřevokaznými 

houbami případně plísněmi ,které je podporováno vyšším obsahem vlhkosti >20%. 

K zamezení tohoto defektu se formulují impregnace ,napouštědla s obsahem 

disperse s malými částicemi do 20% dod. formy  a příslušných biocidů. 
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Dřevo obsahuje kromě hlavních stavebních složek celulozy,ligninu a 

hemicelulozy  take další komponenty,z kterých se při povrchové úpravě setkáváme 

zejména s tříslovinami ,třísovinovými kyselinami u dřevin bohatých na tannin.Úkolem 

je zamezit pronikání těchto zbarvujících látek na povrch nátěru.K tomu dochází 

především v alkalickém prostředí za působení vlhkosti.Proto jsou formulovány tzv. 

zábranové barvy poskytující efektivní a trvalou ochranu proti “krvácení” zabarvujících 

látek. 

V minulosti se pro tyto účely používaly zejména hydrofobní rozpouštědlové 

polymerisáty vytvářející barieru proti vodě .V současnosti se nasazují vodné disperse 

disponující dobrou odolností vodě díky aktivnímu ochrannému mechanismu většinou 

na principu fixace fenolických zbarvujících látek vícemocnými kovovými ionty (např. 

ze sloučenin Zn,Zr,Cr nebo Sn).BASF disponuje vhodnými pojivy pro tento účel jak je 

ukázáno níže. 

Z výše uvedeného plyne, že formulátor musí zvážit řadu okolností 

ovlivňujících životnost navrhované povrchové úpravy ,které vyplývají jak z typu a 

mechanického opracování dané dřeviny, tak z oblasti uvažovaného nasazení  a 

příslušné expozice. 

V dalším se zaměřujeme na nabídku pojiv pro exterierové nasazení s příklonem k 

lazurovacím nekryvým systémům, které zachovávají přirozenou krásu dřeva. 

 

POJIVA PRO EXTERIEROVÉ NH  (Mojmír Zatloukal) 

Nátěry dřeva můžeme z pohledu  transparence rozdělit na : 

1. -Lasurovací systémy 
2. -Kryvé barvy 

Z hlediska použití je lze členit na  : 

1. pro rozměrově stabilní dřevo (okna…) 
2. pro rozměrově nestabilní dřevo (obklady,panely,ploty…) 
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Pro jednotlivé vrstvy nátěrových systémů máme k dispozici následující pojiva: 

1. Penetrace a barierové nátěry proti vyluhovatelným složkám a nikotinu 
Acronal A 508 – čistě akrylátová disperse, excelentní penetrace a smáčení, jemné 

částice do 70nm,sušina 40% 

Acronal S 726 – styrenakrylátová disperse,blokování a uzavření taninu,pro 

formulace zábranové barvy na nikotinové skvrny,zabudovaný Zn-komplex 

Acronal LR 8976 -- styrenakrylátový polymer,pro barvy blokující tannin ,barvy na 

nikotinové skvrny,low –odour (bez amoniaku),nízké MFT 

2. Pojiva pro lazurovací laky a bezbarvé laky 
Acronal LR 8960 -- čistě akrylátová core- shell disperse,promotor adhese,excelentní 

odolnost na povětrnosti,vysoká flexibilita,odolnost krupobití 

Acronal LR 9014 -- čistě akrylátová core-shell disperse,promotor adhese,universální 

charakter,dobrá odolnost blokování,odolnost alkaliím  a zbělení 

Acronal A 684 – čistě akrylátová disperse s promotorem adhese,výborná odolnost 

na povětrnosti 

Acronal DS6266-- čistě akrylátová disperse,výborná odolnost na povětr-

nosti,výhodný poměr výkon/cena 

Acronal A 754 -- čistě akrylátová disperse,universální nasazení,velmi hydrofóbní, 

jako komponenta k LR 9014 pro stavebně truhlářské výrobky 

AQAgloss – alkyd-akrylátový hybrid,positivní výsledky v tenkovrstvých lasurách 

 

3. Pojiva pro kryvé emaily ,vč. lesklých 
Acronal LR 9014 -- čistě akrylátová core-shell disperse s promotorem  

adhese,adhese na starých alkydových nátěrech,,dobrá odolnost blokování,odolnost 

alkaliím  a zbělení,formulovatelné lesklé barvy s úrovní lesku ca 80% (60°Geo) 

Acronal A 684 – čistě akrylátová disperse s promotorem adhese,vhodné pro tzv. 

House paint kvalitu  

Acronal DS6266-- čistě akrylátová disperse,výborná odolnost na povětrnosti,střední 

tvrdost ,MFT = ca 14°C 

Acronal A 754 -- čistě akrylátová disperse,universální nasazení,velmi hydrofóbní, 

vysoká odolnost zbělení,jako komponenta k LR9014 pro stavebně truhlářské výrobky 
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AQAgloss – alkyd-akrylátový hybrid,pro formulace lesklých emailů alternativních  k 

rozpouštědlovým dlouhoolejovým alkyd.barvám.Lesk v úrovni 90% (60°Geo),výborný 

rozliv,tělo,… 

 

 

 

POJIVA PRO NÁTĚROVÉ HMOTY NA DŘEVO –JONCRYL (Petr Montág)  
Firma Jonson Polymer svými produkty doplnila produktové portfolio zejména 

v oblasti pojiv pro nátěrové hmoty na dřevo. Jonson Polymer je vlastníkem několika 

patentů na polymeraci pojiv a díky tomu mají pojiva Joncryl své nesporné přednosti. 

Jednou z největších předností je dosažení nízkého MFT při poměrně vysokém Tg. 

Zde budou představeny jen nejvhodnější produkty. 

 

2. Pojiva pro průmyslové nátěrové hmoty 

Průmyslové nátěrové hmoty musí splňovat požadavky dle aplikace a 

následných vlastností, které jsou často protichůdné. Proto budeme pojiva členit dle 

aplikace. 

 

2.1 Dveře, kuchyňské linky, apod. (interiér) 

Joncryl® 8331 – samosíťující akrylátová emulze vynikajících vlastností 

Joncryl® 8322 – samosíťující akrylátová emulze, ekonomická verze pojiva Joncryl® 

8331 

Joncryl® 8224 – RC akrylátová emulze, nejpoužívanější produkt v tomto odvětví 

průmyslu 

 

2.2 Podlahy 
Joncryl® U4190 – ekonomická alifatická polyuretanová disperze 

Joncryl® U6336 – hybrid akrylátového a alifatického polyuretanového pojiva pro 1K 

nátěrové hmoty  

Ke snížení ceny a zrychlení zasychání k Joncrylu® U4190 a U6336 lze přidat 

Joncryl® 8224, 8225 nebo 8331. Tyto kombinace se používají především 

v průmyslovém lakování parket. 
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2.3 Nábytek 

Joncryl® 8284 – emulze určená na penetraci proti „krvácení“ tropických dřevin 

Joncryl® 8224 – pro nátěrovou hmotu nižší kvality 

Joncryl® 8311 – OH funkční akrylát pro vyšší kvalitu nátěrové hmoty 

 

2.4 Okna 

Joncryl® 2560 – RC emulze pro lazury na venkovní použití 

Joncryl® 8386 – samosíťující emulze nejvyšší kvality. Speciálně vyvinutá s vyšší 

odolností proti UV záření. Ekonomická verze tohoto výrobku je Joncryl® 8380 

 

3. Pojiva pro dekorativní nátěrové hmoty 
Pojiva pro lazury mají splňovat požadavky především v adhezi, houževnatosti 

a dlouhé trvanlivosti. Podobně je tomu i s bezbarvými laky. Doporučujeme použít pro 

Váš systém dekorativníh nátěrových hmot následující pojiva: 

Joncryl® 8284 – emulze určená na penetraci proti „krvácení“ dřeva 

Joncryl® 2560 – emulze určená pro lazury s vysokým leskem aplikovaná 

průmyslově 

Joncryl® 8386 – samosíťující emulze nejvyšší kvality. Speciálně vyvinutá s vyšší 

odolností UV záření. Ekonomická verze tohoto výrobku je Joncryl® 8380 

 

4.  Pojiva pro pigmentové preparace 
S náročností na rychlost tonování se stále více používají pigmentové 

preparace, které obsahují několikanásobně více pigmentu než běžná nátěrová 

hmota. Pojiva, která jsou použita pro pigmentové preparace, musí mít výrazně lepší 

vlastnosti v oblasti smáčení a stabilizaci pigmentů. 

Joncryl® HPD 71E – jedinečné pojivo pro pigmentové preparace s obsahem 

organických pigmentů až nad 30% při dosažení optimální viskozity. Není nutné 

používat aditiva pro smáčení. Vhodné pro High Performance výrobky a nebo při 

požadavku na nízké VOC a vysokou sušinou. SGO technologie. 

Joncryl® 8082 – Určeno pro bezrozpouštědlové pigmentové preparace s vysokým 

obsahem pigmentů. Díky tomu, že je nutno přidat jen velmi malé množství 
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smáčecího aditiva pro stabilizaci pigmentu, nesnižuje preparace odolnost vodě ani 

při vyšším dávkování. 

 

 

5. Aditiva 
V případě Jonson Polymeru se jedná o produkty zlepšující především dobu 

zasychází, odolnost proti poškrábání, slip a block resinstance. 

 

5.1 Aditiva zlepšující zasychání 

Joncryl® 8225 – akrylátová emulze s rychlým zasycháním. Lze ji použít i samostaně 

pro formulaci jak základní, vrchní, tak i bezbarvé nátěrové hmoty . Je určena 

především pro nábytkářský průmysl. 

 

 

5.2 Aditiva zlepšující odolnosti 

Zink Oxide Solution #1 – atitivum zlepšující odolnost „Early water, Early block a 

hardness, Early chemical“. Jedná se o vodný amonný roztok zinečnatých jontů. 

Jonwax 35 – polyetylenová emulze s malými částicemi. Zlepšuje především 

odolnost proti „padajícímu písku, Early water a block “. Nemá vliv na lesk a zabarvení 

pojiv. 

 

5.3 Aditiva zlepšující reologii 

Joncryl® 661 – modifikátor reologie používáný především v nátěrových hmotách pro  

aplikaci nanášení válcováním. Zlepšuje tvrdost a možnost opískovávání. 

 

6.  Závěr 
Sortiment BASF obsahuje ještě další pojiva.V případě Vašeho zájmu Vám rádi 

sdělíme podrobnější informace a poskytneme vzorky na odzkoušeni. Věříme, že 

bude s pojivy BASF spokojeni. 
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VODOU ŘEDITELNÉ NÁTĚROVÉ HMOTY VYTVRZOVANÉ UV ZÁŘENÍM PRO 
POVRCHOVOU ÚPRAVU NÁBYTKU A VÝROBKŮ  ZE DŘEVA. 

 
UV-HARDENING OF WATERBORNE LACQUERS FOR FINISHING OF 

FURNITURE AND PRODUCTS OF WOOD 
 
Zdeněk Muzikář, Daniela Tesařová 
Ústav nábytku, designu a bydlení, MZLU Brno, Česká republika 
 

Summary 
The paper deals with the problems of the UV-hardening of waterborne 
lacquers for finishing of furniture and wood products. The dehydration methods 
of UV lacquers and his combination possibilities are discussed. Further 
advantages and disadvantages of UV lacquers are generally discussed. 
Key words: UV-hardening, UV lacquers, dehydration, advantages, 
disadvantages 

 
 
Úvod  

 Materiály pro povrchovou úpravu nábytku a výrobků ze dřeva podléhají 

rychlému vývoji jak v oblasti formulace nových druhů nátěrových hmot, tak i v oblasti 

jejich aplikačních technologií. Smyslem a cílem tohoto procesu je neustálé 

zlepšování kvalitativních parametrů nově vyvíjených nátěrových hmot, zlepšování 

jejich ekologických parametrů snižováním emisí VOC a úprava jejich vlastností 

v kapalném stavu pro možnost jejich nanášení různými nanášecími metodami. 

Přes poměrně dlouhou dobu používání nátěrových hmot vytvrzovaných UV 

zářením v průmyslové praxi, patří stále tyto mezi progresivní materiály a podléhají 

dalšímu intenzivnímu technickému rozvoji.   

První realizace technologie povrchové úpravy nábytkových dílců nátěrovými 

hmotami vytvrzovanými UV zářením byla v roce 1969 v Německu při tmelení 

surových dřevotřískových desek UV tmelem pod pigmentovanou povrchovou úpravu. 

V tehdejším československém nábytkářském průmyslu byla obdobná linka tmelení 

surových dřevotřískových desek instalována v závodě Jitona Klatovy při povrchové 

úpravě ložnicového souboru Diana v roce 1974. Od té doby docházelo a dochází 

k rozšiřování této a dalších technologií povrchových úprav nábytku nátěrovými 
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hmotami vytvrzovanými UV zářením do dalších výrobních závodů s cílem zvyšovat 

kvalitu a produktivitu výroby nábytku při zabezpečování ochrany životního prostředí 

snižováním emisí VOC z použitých nátěrových hmot. 

Nátěrové hmoty vytvrzované UV zářením  

 Nátěrové hmoty vytvrzované UV zářením představují relativně novou skupinu 

nátěrových hmot, která v minulosti zahrnovala část nátěrových hmot na bázi 

nenasycených polyesterových pryskyřic a v současnosti se rozšířila i o nátěrové 

hmoty na dalších pojivových bázích jako jsou např. pryskyřice epoxyakrylátové, 

uratanakrylátové, polyéterakrylátové, akrylakrylátové atd. Základní filmotvornou 

látkou je tedy ve všeobecnosti nenasycená pryskyřice rozpuštěná v reaktivním 

rozpouštědle nebo UV tvrditelná pryskyřice dispergovaná ve vodě. 

 Vytvrzování uvedených nátěrových hmot probíhá klasickou radikálovou 

polymerací, kdy zdrojem radikálů je fotolabilní látka - fotoiniciátor. Tento fotoiniciátor 

bývá většinou obsažen již ve vlastní nátěrové hmotě, takže uvedenou nátěrovou 

hmotu lze považovat za nátěrovou hmotu jednosložkovou. 

 Mechanizmus  jejich vytvrzování probíhá v následujících krocích: 

1. iniciace – tvorba radikálů  

I  → 2 R·  

 R·  +  M   →     RM· 

2. propagace – růst řetězce 

 RM·  +   M  →   RM2· 

 RM2·  +  M  →   RM3·  … 

3. terminace – ukončení růstu řetězce 

RMm·  +  RMn·  →  RMm+nR 

4. přenos aktivního centra 

reakce aktivního růstového centra jinými molekulami než s molekulami 

monomeru, což může způsobit zpomalení vytvrzovací polyreakce – retardace 

nebo její úplné zastavení – inhibice  

 Z hlediska dosažení kvalitního nátěrového filmu bez vzhledových a dalších 

defektů je inhibice neboli zastavení růstu řetězce nežádoucím jevem. Tato inhibice 

bývá způsobována látkami chinoidní povahy, které obsahují především exotické 

dřeviny typu teak, palisandr, makasar, mansonia apod. Zamezení jejich negativního 
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vlivu lze zabezpečit pomocí izolačních nátěrových hmot na bázi polyuretanů. Poměr 

tužení izolačních polyuretanových laků s tužidlem bývá 1:1.  

Klasické nátěrové hmoty vytvrzované UV zářením 

 Klasické nátěrové hmoty vytvrzované UV zářením patří mezi progresivní druhy 

nátěrových hmot. Tyto druhy nátěrových hmot jsou určeny především pro metodu 

nanášení navalováním. U těchto nátěrových hmot spočívají jejich přednosti 

především v následujících skutečnostech: 

• velmi vysoký obsah sušiny – až 100% 

• velmi nízké emise VOC 

• ekologicky příznivé nátěrové hmoty 

• účinnost jejich nanášení navalováním 95% 

• extrémně krátké časy vytvrzování 

• vytvrzování možné ihned po nanesení bez odpařování  

• možnost zařazování vytvrzovacích zařízení do linek povrchové úpravy 

• vysoká kapacita a produktivita vytvrzovacích zařízení 

• malý požadavek na výrobní plochu 

Mezi nevýhodami je možno uvést následující: 

• vyšší investiční náklady na strojně-technologické zařízení 

• vhodné pro velkokapacitní výrobu 

• ekologicky příznivé jen při nanášení navalováním 

• navalování vhodné pouze pro rovinné dílce 

• ztráta ekologicky příznivých parametrů při úpravě nátěrových hmot pro 
nanášení stříkáním a poléváním organickými rozpouštědly a ředidly 

 

Příklad linky tmelení surových dřevotřískových desek: 
     

 

 
   Poz. 1 →    Poz. 2 →       Poz. 3 →     Poz. 4 

 

Legenda: Poz. 1  Kartáčovací stroj 
   Poz. 2  Válcová tmelička 
   Poz. 3  UV tunel 
   Poz. 4  Bruska  
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 Nábytkový dílec ze surové dřevotřískové desky je nejdříve povrchově očištěn 

na kartáčovacím stroji. Na válcové tmeličce s hladícím válcem je nanášen vysoce 

plnivý tmel pro vytvrzování UV zářením. Následuje jeho vytvrzení a broušení. 

V závislosti na kvalitě použité dřevotřískové desky je možné tento proces znovu 

opakovat. Na takto připravený podklad jsou nanášeny základní a vrchní 

pigmentované nátěrové hmoty.        

Vodou ředitelné nátěrové hmoty vytvrzované UV zářením. 

 Výše uvedené nevýhody lze částečně eliminovat realizací vodou ředitelných 

nátěrových hmot vytvrzovaných UV zářením. Týká se to především úpravy 

konzistence uvedených nátěrových hmot pro metodu nanášení nátěrových hmot 

jedním ze způsobů stříkání - stříkání pneumatické, vysokotlaké a vysokotlaké 

s podporou vzduchu. Úpravu konzistence lze provádět na rozdíl od klasických UV 

nátěrových hmot vodou, čímž se neztrácí výhody ekologicky příznivých nátěrových 

hmot. U klasických nátěrových hmot vytvrzovaných UV zářením se provádí úprava 

konzistence pomocí organických rozpouštědel a ředidel, která potom následně při 

odpařování způsobují zatěžování životního prostředí škodlivými těkavými 

organickými látkami. 

 Technika nanášení nátěrových hmot jednou z metod stříkání je důležitá z toho 

důvodu, že umožňuje mj. povrchově upravovat výrobky s tvarovaným povrchem.  

Jedná se především o přední plochy nábytku, které se vyrábí většinou v tomto 

provedení. Na takto vyrobené dílce nelze navalovat nátěrové hmoty, musí být 

stříkány. Důležitým předpokladem ale je, že celá plocha nábytkového dílce musí být 

ozářena potřebnou intenzitou ultrafialového záření.  

 Tím, že lze nátěrové hmoty vytvrzované UV zářením nanášet stříkáním, je 

možné snižovat i investiční náklady. Pracoviště povrchové úpravy může být 

vybaveno jen stříkací kabinou, kompresorem, stříkací pistolí a vytvrzovacím 

zařízením. Po provedení nástřiku nátěrové hmoty je nábytkový dílec uložen na 

dopravník vytvrzovacího zařízení a po jeho průchodu vytvrzovacím zařízením je dílec 

schopný broušení nebo stohování na sebe. Pracoviště stříkání je podstatně 

investičně méně náročné než např. navalovací stroje. Na druhou stranu vytvrzovací 

zařízení, tunel, je v porovnání s běžným UV tunelem investičně náročnější. Vyšší 



 407

investiční náročnost je dána nutností nejdříve z naneseného nátěrového filmu 

odstranit vodu a teprve potom lze provést konečné vytvrzování pomocí UV záření. 

Způsoby urychleného odstraňování vody. 

 Pro urychlení procesu vytvrzování vodou ředitelných nátěrových hmot UV 

zářením lze použít následující metody urychleného odstraňování vody jako ředidla: 

• konvekční metody  - nízký a tryskový teplovzdušný sušící tunel 

• radiační metody - tunel s infračervenými zářiči 

 - tunel se zdroji mikrovlnného záření 

Konvekční metody 

 Konvekční metody urychleného odstraňování vody spočívají v jejím 

odstraňování vlivem ohřátého vzduchu. Ohřátý vzduch předává filmu nátěrové hmoty 

tepelnou energii a tím urychluje odpařování vody. 

Nízký teplovzdušný sušící tunel. 

 Nízký teplovzdušný sušící tunel (obr. 1) je určen k průběžnému sušení 

povrchově upravených nábytkových dílců. Bývá běžně součástí linek povrchové 

úpravy a teploty sušícího vzduchu se pohybují v rozmezí 35°- 50° C. 

Obr.1 Nízký teplovzdušný sušící tunel 

  

Tryskový teplovzdušný sušící tunel. 

Tryskový teplovzdušný sušící tunel (obr. 2) je obdobou nízkého sušícího 

tunelu. Ohřátý vzduch je veden vysokou rychlostí systémem trysek na povrch dílců. 

Tímto se dosáhne intenzivnějšího přestupu tepla a doba sušení se zkracuje. Pro 
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zabezpečení vzniku bezdefektního filmu nátěrové hmoty je třeba před něj v kontinuální 

lince povrchové úpravy předřadit odpařovací teplovzdušný tunel. Tryskový 

teplovzdušný sušící tunel je možné kombinovat s jinými způsoby sušení. 

Obr. 2 Tryskový teplovzdušný sušící tunel. 

 

Sušení infračerveným zářením. 

Infračervené záření je takové záření, jehož vlnová délka leží za viditelnou 

oblastí celkového spektra. Infračervené záření lze podle vlnové délky rozdělit na 

záření krátkovlnné, středovlnné a dlouhovlnné. Nejvýhodnější je středovlnné záření 

(IRM) s rozsahem vlnových délek 2 – 3,5 µm. Středovlnné infračervené záření je 

filmem nátěrové hmoty absorbováno a po absorpci dochází k jeho přeměně na 

tepelnou energii. Tepelná energie urychluje potom proces odstraňování vody.   

Zdrojem středovlnného záření jsou středovlnné infračervené zářiče, které jsou 

elektricky vyhřívány.  

Vlastní sušárna (obr. 3 ) se středovlnným infračerveným ohřevem je obdobou 

nízké tunelové sušárny, navíc je vybavena infračervenými zářiči. Před vlastním 

použitím infračerveného záření musí proběhnout ještě fáze odpařování vody 

z nanesené nátěrové hmoty za zvýšené teploty v nízkém teplovzdušném sušícím 

tunelu. 
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Obr. 3 Sušící tunel s infračerveným ohřevem 

Sušení mikrovlnným zářením. 

Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny s vlnovými délkami 1 mm – 15 cm. 

Tvoří se v magnetickém poli trubice - magnetronu (obr. 4) a pracuje se výlučně v 

oblasti frekvencí 2,45 GHz.  

 Mikrovlnný ohřev patří do oblasti dielektrického ohřevu. Tím se rozumí vznik 

tepla v elektricky nevodivých nebo slabě vodivých látkách působením měnícího se 

vysokofrekvenčního elektrického pole.  

 Předpokladem pro ohřev ve střídavém elektrostatickém poli je asymetrická 

struktura molekuly jako např. molekula vody. Molekuly této látky tvoří elektrické 

dipóly, které se orientují ve směru pole, ve kterém jsou umístěny. Působením 

střídavého pole provádí dipóly molekul ve shodě s taktem vysokofrekvenčního pole 

rotační oscilaci. Přitom se v důsledku vznikajícího mezimolekulárního tření absorbuje 

vysokofrekvenční energie a mění se v tepelnou energii. 

 Sušení mikrovlnami je tedy vhodné pro vodou ředitelné nátěrové hmoty 

k urychlení odpařování vody. Mikrovlnné sušárny je možné zařadit do linek 

povrchových úprav zpracovávajících vodou ředitelné nátěrové hmoty jak klasické tak 

i vytvrzované UV zářením.  
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Obr.4 Magnetron 

 

Příklady vytvrzovacích zařízení pro vodou ředitelné UV nátěrové hmoty. 

 V praxi je možno kombinovat různé metody urychleného odstraňování vody 

jako disperzního prostředí s cílem maximálně urychlit tento proces. Předpokladem 

pro vytvoření povrchové úpravy bez kvalitativních defektů je bezpodmínečné 

odstranění veškeré vody z nanesené nátěrové hmoty.Vytvrzovací zařízení – tunel   

může potom obsahovat různé sušící a vytvrzovací zóny odpovídající příslušnému 

strojně-technologickému zařízení.  

Jednotlivé příklady kombinace zón s různými metodami sušení a vytvrzování, 

které mohou tvořit jeden celek, jsou následující: 

Příklad 1:         -   zóna mikrovlnného ohřevu 
- zóna teplovzdušného sušení 40-50°C 
- zóna teplovzdušného sušení 50-60°C 
- zóna UV vytvrzování 
- zóna chlazení 

Příklad 2:         -   zóna mikrovlnného ohřevu 
- zóna tryskového sušení 30-70°C 
- zóna UV vytvrzování 
- zóna chlazení 

Příklad 3:         -   zóna mikrovlnného ohřevu 
- zóna teplovzdušného sušení I. s IRM zářiči 40-50°C 
- zóna teplovzdušného sušení II. s IRM zářiči 50-60°C 
- zóna UV vytvrzování 
- zóna chlazení 

 



 411

Příklad 4:         -   zóna teplovzdušného sušení 40-60°C 
- zóna teplovzdušného sušení s IRM zářiči 50-60°C 
- zóna UV vytvrzování 
- zóna chlazení 

 

Linka povrchové úpravy 

 Nejjednodušší linka povrchové úpravy se může skládat z následujícího strojně 

– technologického zařízení:  

• pracoviště ručního stříkání  

• jedné z variant sušícího a vytvrzovacího zařízení 

Pro zabezpečení kontinuálního způsobu výroby je možné pracoviště stříkání 

vybavit stříkacím automatem event. dalším průběžným nanášecím zařízením. 

Uvedenou úpravou vč. nastavení sušícího a vytvrzovacího režimu lze potom 

ovlivňovat kapacitu celé linky povrchové úpravy. 

Konkrétní parametry strojně-technologického zařízení je nutno získat 

laboratorními zkouškami při použití uvažovaných konstrukčních materiálů a 

vybraných nátěrových hmot, v našem případě vodou ředitelných nátěrových hmot 

vytvrzovaných UV zářením. Provedené laboratorní zkoušky upřesní rovněž 

předpokládanou kapacitu plánované linky povrchové úpravy a celý technologický 

postup. 

 

Závěr  

 Realizací vodou ředitelných nátěrových hmot vytvrzovaných UV zářením se 

značně rozšířily možnosti uplatnění technologií využívajících k vytvrzování 

ultrafialové záření při provádění povrchové úpravy nábytku a výrobků ze dřeva, které 

byly omezeny pouze pro aplikace navalováním. Pro aplikace poléváním nebo 

stříkáním byla u klasických nátěrových hmot vytvrzovaných UV zářením konzistence 

upravována organickými ředidly se všemi svými negativními dopady na životní 

prostředí.   

 Nejdůležitější výhody používání vodou ředitelných nátěrových hmot 

vytvrzovaných UV zářením jsou následující: 
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• možnost jejich nanášení některou z metod nanášení stříkáním (pneumatické, 

vysokotlakové bezvzduchové a vysokotlakové s podporou vzduchu) 

• redukce emisí VOC v porovnání se stříkacími nátěrovými hmotami 

vytvrzovanými UV zářením ředěnými organickými ředidly na potřebnou 

konzistence 

• dobré chemické a mechanické odolnosti vytvořené povrchové úpravy 

• žádné problémy s omezenou dobou zpracovatelnosti natužené lakové směsi 

• snížení investičních nákladů na potřebné strojně-technologické zařízení 

• možnost jejich použití pro stupnice schodištˇ (velmi namáhané plochy), 

kuchyňský a koupelnový nábytek, nábytek do ložnic a obývacích pokojů, 

obložení stěn, židle, interiérové dveře atd. 
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ČISTENIE ZA TEPLA VALCOVANÝCH Cr-Ni OCELÍ 
DVOJSTUPŇOVÝM TRYSKANÍM 

 

CLEANING OF HOT-ROLLED Cr-Ni STEEL BY TWO-STAGE 
BLASTING 

 
Viera Bačová, Dagmar Draganovská 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra technológií a 
materiálov, Košice, SR 
 

Summary 
Paper is oriented about the problem relating to the difficulties of surface 
cleaning a hot-rolled Cr – Ni steels. One of the option is the application 
two- stage blasting. The blasting was realized by blasting means – 
corundum grit and glass granulate. The surface after two- stage blasting 
was evaluated visually and according to the roughness.  
Key words: cleaning, pre-treatment, blasting, surface, roughness 
 

 
Úvod  

 Aby finalizácia povrchov splnila svoj cieľ, je nevyhnutné realizovať 

technológiu, ktorá zabezpečí jednu alebo viaceré z následne uvedených vlastností:  

o vytvorenie optimálnej mikrogeometrie povrchu substrátu pred aplikáciou povlakov 

(predovšetkým u funkčných povlakov, kde adhézia je určujúcou podmienkou 

funkčnosti počas ich exploatácie v reálnom zaťažení), 

o  získanie nových mechanických vlastností povrchu (napr. spevňovanie povrchov 

hlavne oceľových substrátov, pružiacich elementov a pod.), 

o  v prípade aplikácie tryskania ako finálnej technológie čistenie  rovinných, 

rotačných, valcových a tvarových povrchov, ďalej vnútorných povrchov rúr a  okolia 

zvarov, čistenie odliatkov od pripečených zbytkov formovacích zmesí, a iné, 

o matovanie povrchov rôznych substrátov (predovšetkým oceľových) za účelom 

zlepšenia vybraných technologických vlastností, 

o v špecifických prípadoch estetizácia výrobkov  (napr. zvýšenie lesku, matnosti).  

 



 414

Proces tryskania 

 Východzí - pôvodný stav povrchu pred predúpravou je daný predovšetkým  

jeho výrobnou  genézou, podmienkami skladovania, prípadne, ak ide o renováciu, 

jeho predchádzajúcou exploatáciou. Všetky uvedené faktory, ale aj mnohé ďalšie, 

ovplyvňujú stav povrchu, hlavne čistotu a mikrogeometriu.  

 

 Z povrchu ocele je nevyhnutné odstrániť predovšetkým:  

• Okoviny po tepelnom spracovaní. 

• Hrdzu, vzniknutú pri koróznych procesoch - hydroxidy železa v zmesi so soľami 

železa, napr. sírany. Zvýšenie koróznej odolnosti sa následne realizuje použitím 

vhodných ochranných povlakov s bariérovým účinkom. Avšak už aj samotná 

mikrogeometria povrchu bez povlaku má vplyv na koróznu odolnosť. Drsný povrch 

má väčšiu plochu styku s koróznym prostredím a teda v konečnom dôsledku 

rýchlejšie podľahne korózii ako povrch hladký.  

• Prach (vo vode rozpustné i nerozpustné častice). 

• Mastnoty (látky hydrofóbneho charakteru živočíšneho, rastlinného alebo 

minerálneho pôvodu). 

• Staré nátery. 

• Nečistoty rôzneho pôvodu ako sadze, okolie zvarov a pod. 

 

 Predúprava oceľových  podkladov  pred aplikáciou  náterových hmôt sa môže 

realizovať rôznymi metódami, z ktorých najčastejšie sa uplatňuje tryskanie 

(abrazívne čistenie). Výrazne nižšiu účinnosť má ručné a mechanické čistenie a 

čistenie plameňom. Je preukázané, že životnosť náterov na otryskanom povrchu 

býva  až 4-násobne vyššia ako náterov, realizovaných priamo na zaokovinenom 

povrchu [1,2,3,4,5]. Tryskanie sa uplatňuje aj pri výrobe matovaných plechov, urče-

ných pre náročné výťažky, ktoré sa valcujú pomocou otryskaných valcov. 
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 Predúpravou povrchu sa zaoberá norma STN ISO 8501 (STN 03 8221). 

Predmetom prvej časti sú ocele, valcované za tepla (používa sa aj pre oceľové 

podklady, hlavne so zvyškami pevne priľnutých náterov a iných cudzorodých látok). 

Stupne prípravy - predúpravy oceľových povrchov s nátermi po ich miestnom 

odstránení sú predmetom druhej časti tejto normy. 

 

 Aplikácia technológie tryskania a jej výsledok je ovplyvnený:  

• použitím vhodných tryskacích prostriedkov - požiadavky na ne kladené sú najmä 

vysoká životnosť (odolnosť proti  triešteniu a opotrebeniu),  správny tvar a rozmery 

zŕn a čo najmenší nežiadúci vedľajší účinok zŕn; 

• použitím vhodných tryskacích zariadení - v súčasnosti je tendencia vyrábať  

tryskacie zariadenia (linky), ktoré by pracovali automaticky s programovaním procesu 

tryskania; 

• optimalizáciou technologických parametrov tryskania - stanovenie optimálnych 

technologických parametrov spočíva v správnej voľbe sekundového priechodu 

tryskacieho prostriedku tryskacou dýzou a správneho stupňa pokrytia. Ďalej vo voľbe 

správneho druhu,  tvaru a veľkosti zrna tryskacieho prostriedku, jeho rýchlosti a uhlu 

dopadu na otryskávaný povrch;  

• vedľajšími vplyvmi tryskania na otryskávaný povrch - zdrsnenie povrchu (úber 

základného materiálu), spevnenie povrchu, zmena mechanických vlastností povrchu 

a podpovrchových vrstiev a vznik "čierneho povlaku", ktorý vzniká pri studenom 

valcovaní otryskaných nízkouhlíkových ocelí; 

• zvýšením ekonomiky tryskania - tento problém úzko súvisí s optimalizáciou 

technologických parametrov tryskania (doba tryskania), životnosťou a trvanlivosťou 

tryskacích prostriedkov a použitým materiálom exponovaných častí tryskacieho 

zariadenia. 

 

 Pri odstraňovaní nečistôt z povrchu kovu tryskaním nejde o úber triesky ako 

pri  trieskovom obrábaní alebo pri brúsení (nie je možné aplikovať zákony pre 

trieskové obrábanie alebo brúsenie), ale o odpojovanie väčších alebo menších častí 

nečistôt od základného kovu, a to prevažne rázovým účinkom dopadajúcich zŕn. 
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Odstraňovanie okovín a hrdze býva v praxi riešené veľmi často morením 

v kyselinách. Z povahy chemického procesu vyplýva rad nevýhod a to tak charakteru 

technologického  ako aj hygienického a ekologického [7].  

 Okrem tryskania jednostupňového sa môže realizovať tryskanie dvoj- a viac 

stupňové, ktoré  spočíva v na sebe naväzujúcom otryskaní substrátu rôznymi druhmi 

a rozmermi tryskacieho prostriedku. Dvojstupňové tryskanie sa skladá z prvého 

tryskania, ktoré sa nazýva základným (čistiacim) a druhého hladiaceho resp. 

zdrsňujúceho tryskania  [3,6 ]. 

 Podľa druhu tryskacieho prostriedku, použitého pri prvom a druhom tryskaní, 

je možné dvojstupňové tryskanie rozdeliť do štyroch kategórií: 

1. základné aj hladiace resp. zdrsňujúce tryskanie sa uskutočňuje guľatým  tryskacím 

prostriedkom, 

2. základné aj hladiace resp. zdrsňujúce tryskanie sa uskutočňuje ostrohranným 

tryskacím prostriedkom, 

3. základné tryskanie guľatým a hladiace resp. zdrsňujúce ostrohranným tryskacím 

prostriedkom a 

4. základné tryskanie ostrohranným a hladiace guľatým tryskacím prostriedkom. 

 

 Za účelom dosiahnutia optimálneho procesu tryskania je dôležitá správna 

voľba veľkosti a tvaru zrna (hustota dopadu), vhodná kinetická energia zŕn ako aj 

voľba vhodného materiálu tryskacieho prostriedku. Dôležitú skutočnosť zohráva 

vzájomný pomer tvrdosti tryskacieho prostriedku a materiálu substrátu. Zo závislosti 

drsnosti na množstve vrhnutého tryskacieho prostriedku sa stanovuje nutné 

množstvo tryskacieho prostriedku - qnR, ktorým je potrebné otryskať povrch, aby sa 

dosiahol technicky čistý povrch, t.j. povrch pokrytý stopami po dopade zŕn 

tryskacieho prostriedku. Hodnota nutného množstva závisí na viacerých činiteľoch, a 

to hlavne na veľkosti a tvare zrna, rýchlosti a uhle dopadu zrna. Najvýhodnejší uhol 

dopadu, pri ktorom je nutné množstvo qnR najmenšie, je cca 75º [5]. 
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Experimentálna časť 

Cieľom experimentálnej časti je zistiť alternatívne možnosti čistenia povrchu 

za tepla valcovaných Cr-Ni ocelí EN 100 95. Tieto ocele sa vyznačujú okovinami typu 

spinel FeO.Cr2O3 so zastúpením Cr2O3 a SiO2. Uvedené okoviny majú výrazne 

vyššiu priľnavosť k základnému materiálu ako okoviny na nízkouhlíkových oceliach. 

Z uvedeného dôvodu sa realizovala predúprava tryskaním, pričom bolo aplikované: 

a) jednostupňové tryskanie korundovou drvinou o rozmere zrna 0,56 a1,12 mm 

nutným množstvom tryskacieho prostriedku (v ďalšom TP),  

b) dvojstupňové tryskanie korundovou drvinou o rozmere zrna 0,56 a 1,12 mm 

a následne sklenenou balotinou s rozmermi 0,15, 0,50 a 0,90 mm nutným 

množstvom TP. 

Tryskanie bolo realizované pri nasledovných parametroch [6]: 

- rýchlosť letu zrna vrhaného abrazívneho prostriedku vT  =  80 m.s-1, 

- uhol dopadu vrhaného abrazívneho prostriedku αT = 75o, 

- potrebné množstvo abrazívneho prostriedku na úplné pokrytie povrchu určené z 

kriviek zdrsňovania [ 5 ]. 

Na predúpravu povrchu skúšobných vzoriek za rôznych podmienok bol použitý 

laboratórny tryskací stroj Di-2 s nasledovnými parametrami: priemer metacieho 

kolesa:  400mm, výška metacích lopatiek: 70mm, počet metacích lopatiek: 5, 

vzdialenosť vzoriek od metacieho kolesa: 200mm, uhol dopadu zŕn tryskacieho 

prostriedku: 75°, čas tryskania: 5 s, rýchlosť letu zrna  78,1m.s-1. 

 Po tryskaní bol prachový podiel z povrchu odstránený kefovaním a povrchy sa 

vyhodnocovali vizuálne a drsnosťou.  

 Dosiahnuté výsledky sa posudzovali z hľadiska čistoty kovového povrchu, 

(zbaveného okovín) a zároveň získania optimálnej mikrogeometrie povrchu s čo 

najnižšími hodnotami drsnosti. Nakoľko prax pre vyhodnocovanie drsnosti používa 

predovšetkým veličinu Ra - strednú aritmetickú odchýlku drsnosti, aj vyhodnocovanie 

v rámci realizovaných experimentálnych prác sa sústredilo na túto veličinu.  

 



 418

Vyhodnotenie čistoty povrchov - vizuálne: 

 Vo všetkých alternatívnych spôsoboch predúprav, t.j. jednostupňovým 

tryskaním (korundovou drvinou) a dvojstupňovým tryskaním (korundovou drvinou 

a následne sklenenou balotinou), boli za použitia nutného množstva tryskacích 

prostriedkov dosiahnuté kovovo čisté povrchy.   

 

Vyhodnotenie drsnosti povrchov: 

 Namerané hodnoty drsnosti povrchu sú spracované graficky na obr. 1.  
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Obr. 1  Hodnoty  drsnosti Ra pri rôznych kombináciách tryskacích prostriedkov pri 
dvojstupňovom tryskaní: 

a) korundová drvina 1,12 mm,  sklenený granulát 0,9 mm, 
b) korundová drvina 1,12 mm,  sklenený granulát 0,5 mm, 
c) korundová drvina 1,12 mm,  sklenený granulát 0,15 mm, 
d) korundová drvina 0,56 mm,  sklenený granulát 0,56 mm, 
e) korundová drvina 0,56 mm,  sklenený granulát 0,15 mm. 

 

 

V súlade s logickým predpokladom tryskaním s väčším rozmerom zrna sa 

dosahujú vyššie hodnoty drsnosti a to ako pri jednostupňovom tak aj pri 

dvojstupňovom tryskaní s výnimkou kombinácie korundovej drviny 0,56 mm a 
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sklenenej balotiny 0,56 mm, kedy sa druhým stupňom tryskania dosiahlo zvýšenie 

drsnosti. U všetkých ostatných alternatív dvojstupňového tryskania sa druhým 

stupňom tryskania sklenenou balotinou mierne zjemňuje povrch. Optimálna 

kombinácia pri korundovej drvine rozmeru 1,12 mm a sklenenom granuláte - balotiny 

je použitie balotiny s rozmerom zrna 0,56 mm, kde sa dosiahla drsnosť Ra 7,4 μm. 

Pre získanie ešte jemnejšieho povrchu je vhodná kombinácia korundovej drviny 0,56 

mm a skleneného granulátu 0,15 mm.  

 

 

Záver 

 Pre čistenie ocelí s obtiažne čistiteľným povrchom je na základe realizovaných 

experimentálnych prác možné jednoznačne doporučiť aplikáciu technológie 

dvojstupňového tryskania. Pri vhodnej kombinácii rozmerov zŕn tryskacích 

prostriedkov korundová drvina a sklenená balotina je možné dosiahnuť  kovovo čistý 

povrch s vyhovujúcou mikrogeometriou. Pritom je potrebné voliť optimálne parametre 

dvojstupňového tryskania, t.j. rýchlosť a uhol dopadu tryskacieho prostriedku 

a zohľadniť veľmi dôležitý faktor - nutné množstvo tryskacieho prostriedku.  
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Summary 
The contribution analyzes the technology of thermal sprayed coatings 
by plasma spraying device. For the detection of structures and 
adhesive properties of coatings were used materials based on 
ceramic, doped by plastic and metal component. 
It was found, that the coatings based on doped powder source 
materials showed to improve adhesion to substrates, particularly 
strongly in the metal doped component. 
Key words: plasma spraying, ceramic coating, adhesion, structure  

 
 
Úvod 

Technológia plazmového striekania patrí k najprogresívnejším procesom 

tvorby povlakov, umožňujúcim nanášanie ťažkotaviteľných materiálov v tvare drôtu 

alebo prášku. Tento materiál sa 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. 

 

Analýza technológie plazmového striekania 
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 
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a mechanizmus kontaktného vzájomného pôsobenia častíc ako i procesy 

v samotných časticiach určujú základné vlastnosti a pracovnú schopnosť povlaku.  

 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. Pre zvýšenie niektorých vlastností 

žiarovostriekaných povlakov sa používajú k základnej zložke, najčastejšie oxidickej, 

rôzne dopanty napr. plastové, kovové ale aj keramické. 

Za účelom dosiahnutia žiaruvzdornosti je potrebné nanášať povlaky vysokej 

hustoty s dobrou tepelnou vodivosťou. Okolitá atmosféra nemá prenikať do týchto 

povlakov. Naproti tomu za účelom dosiahnutia dobrých tepelno-izolačných vlastností 

je nevyhnutné získavať pórovité povlaky s nízkou tepelnou vodivosťou. 

Niektorými povlakmi uvedeného typu môže prenikať okolitá atmosféra 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.  

Plazmové striekanie patrí medzi moderné a produktívne technológie žiarového 

striekania. Je charakterizované veľmi vysokou koncentráciou tepla a vysokou 

pracovnou teplotou. Pre striekanie práškových materiálov sa vo svete používa veľké 

množstvo rozmanitých zariadení. Plazmové striekacie zariadenie tvorí komplex 

jednotlivých prístrojov a zariadení, pričom výkonnou striekacou jednotkou je 

plazmový horák. Podľa stabilizačného média môžu byť plazmové horáky s plynnou a 

vodnou stabilizáciou oblúka [1, 2, 3]. 

Pri horákoch s plynnou stabilizáciou je vplyv parametrov striekania oveľa 

zložitejší. Okrem intenzity prúdu, napätia a rýchlosti plazmového lúča tu zohráva 

dôležitú úlohu aj množstvo privádzaného plazmového, fokusačného a ochranného 

plynu, tvar a prevedenie hubice, trysiek a priemer wolfrámovej elektródy. Výsledné 

vlastnosti generovaného plazmového lúča sú silne závislé na použitom prúde. Pre 

efektívny práškový ohrev je rozhodujúca entalpia, t.j. obsah energie v plazme. 

Ušľachtilé plyny majú relatívne vysokú teplotu pri pomerne malej entalpii, molekulové 
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plyny H2 a N2 majú naopak podstatne vyššiu entalpiu. Tým je možné i pri výrazne 

nižšej teplote týchto plynov dosiahnuť plazmu bohatú na energiu, umožňujúcu 

dostatočný ohrev prášku [8]. V závislosti od použitého plazmového plynu teplota 

plynnej plazmy dosahuje 7 – 15 000ºK, v prípade hélia až 20 000ºK [4 ,5]. 

Komerčne vyrábaný vodou stabilizovaný plazmový horák pozostáva so 

špeciálne tvarovanej oblúkovej komory, rotačnej chladenej medenej anódy a 

grafitovej katódy. Mechanizmus tvorby oblúkovej plazmy spočíva v odparovaní 

vnútornej valcovej steny vodného víru, obklopujúceho oblúkový stĺpec. Odparovanie 

je indukované absorbciou časti joulovho tepla oblúka. Para neprúdi a jej ohriatie 

vytvára pretlak vo vnútri oblúkovej komory, čím je plazma urýchľovaná k ústiu hubice. 

Vlastnosti oblúka sú teda riadené procesmi, ovplyvňujúcimi odparovanie zo steny a 

radiálnym transportom energie zo stredu oblúka k stenám (vnútorný povrch víru 

vody). Výsledné vlastnosti generovaného plazmového lúča sú silne závislé na 

použitom prúde. Teplota plazmového oblúka s vodnou stabilizáciou dosahuje 

30 000ºK a viac [6,7]. 

Výhody a nevýhody systémov s vodnou (LP) a plynnou (GP) stabilizáciou plazmy je 

možné stručne zhrnúť nasledovne [6]: 

• GP systém - vhodný pre získanie vysoko kvalitných malých plôch s aplikáciou 

špeciálnych a, alebo drahých striekaných materiálov. Nevýhodou je vysoká cena 

plazmových plynov a nižší výkon striekania. 

• LP systém - vysoká intenzita striekania (kg/kW.hod) umožňuje povrchovo upraviť 

veľké plochy ako aj výrobu samonosných prvkov. Nevýhodou je nižšia účinnosť 

a zložitosť konštrukcie zariadenia. 

Hlavným cieľom v oblasti vývoja povlakov je zvyšovanie úžitkových vlastností 

výrobkov, úspora materiálov, hlavne kovových a deficitných a predĺženie životnosti 

výrobkov. Klasické materiály sú aj napriek neustálemu hľadaniu ciest a možností 

zvyšovania ich vlastností na hranici použiteľnosti. Preto sa intenzívne vyvíjajú nové 

materiálové kombinácie, ktoré by umožnili úspešne pokryť náročné požiadavky, 

vedúce k splneniu týchto cieľov. V prípade keramických povlakov prichádzajú do 

úvahy kompozitné materiály keramika - plast a keramika - kov. Nanášanie 

keramických práškov s prísadou polymérov bolo doposiaľ dokumentované pri ich 

aplikácii metódou plazmového striekania s plynnou stabilizáciou oblúka [8]. Teplota 

plazmy u zariadenia s vodnou stabilizáciou oblúka dosahuje však až dvojnásobok 

teploty plynnej plazmy (30 000ºK), takže je tu opodstatnená otázka, ako sa budú 
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správať rôzne dopanty vo východzom prášku na báze keramiky v procese striekania 

a tvorby povlaku, ako aj ich vplyv na funkčné vlastnosti už nastriekaných povlakov [9, 

10, 11 ].  

 

Experimentálna časť 
 Predmetom experimentálnej analýzy je štúdium stavby a adhéznych vlastností 

plazmovo striekaných povlakov na báze Al2O3 bez použitia a s použitím kovového 

a plastového dopantu.  

Východzím  povlakovacím materiálom  v práškovom stave bol: 

• korund Al2O3, 

• korund Al2O3 s 3% TiO2,  

• korund s obsahom polytetrafluóretylénu Al2O3 + 3 % TiO2 + 10 % PTFE  

• a korund s kovovým dopantom  Al2O3 + 12 % kovového prášku na báze Ni (C 

- max 0,1%, Si - max 3,5 %, B - max 2,5%, Cr - max 2,5%, Fe - max 0,5 %, Ni 

- zvyšok).  

Pre zistenie vplyvu medzivrstvy na priľnavosť povlaku sa aplikovali NiCr medzivrstvy.   

 Povlaky boli vytvorené striekaním na čelné plochy valcových kotúčikov 

materiálu oceľ 11 523.0  plazmovým zariadením s vodnou stabilizáciou oblúka  - 

horák PAL 160 Aquacentrum. Skúšobné vzorky mali tvar valcových  kotúčikov 

o priemere  50  mm, s deliacou drážkou na prerezanie povlaku na priemer 30 mm 

a pre každý druh povlaku boli vyhodnocované 3 vzorky. Hrúbky povlakov, merané 

hrúbkomerom Mitutoyo Digi-Derm, sa pohybovali v intervale 180 - 230 µm, v prípade 

použitia medzivrstvy bola jej hrúbka cca 60 až 80 µm.  

Vzhľadom k nevyhnutnej podmienke adhézie povlaku k základu ale aj k protikusu boli 

ich povrchy predupravené tryskaním, pričom sa vychádzalo z doterajších poznatkov 

[12] . Na základe týchto výsledkov výskumu boli zvolené nasledovné parametre: 

• ostrohranný tryskací prostriedok – korundová drvina o rozmere zrna 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.  

Výsledné spriemerované hodnoty adhéznej pevnosti jednotlivých povlakov po 

skúške priľnavosti odtrhávacou metódou sú graficky spracované na obr.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obr.2 možno konštatovať, že bol jednoznačne preukázaný pozitívny vplyv kovovej 

medzivrstvy NiCr. Najvýraznejšie zvýšenie priľnavosti bolo zaznamenané 

Obr. 1 Spôsob uchytenia a tvar skúšobnej vzorky 

1 – prípravok s držiakom, 2 – skúšobná vzorka, 3 – povlak, 4 –lepený 

spoj, 5 - protikus 

 
Obr. 2 Spôsob uchytenia a tvar skúšobnej vzorky 

1 – prípravok s držiakom, 2 – skúšobná vzorka, 3 – povlak, 4 –

lepený spoj, 5 - protikus 
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u keramického povlaku Al2O3, viac ako 

100% oproti povlaku Al2O3 bez medzivrstvy. 

U keramického povlaku Al2O3 s 3% TiO2   

a kompozitného  Al2O3 + 3% TiO2  +plast 

(10 % PTFE) došlo k zvýšeniu cca o 20 %.  

Najvyššie hodnoty priľnavosti boli zistené u 

kompozitného povlaku Al2O3  s kovovou 

zložkou na báze Ni v koncentrácii 12 %, 

pričom z dôvodu prítomnosti kovovej zložky 

v povlaku sa nepoužila medzivrstva. 

Výskum stavby povlakov bol 

realizovaný mikroskopickou analýzou 

elektrónovým rastrovacím mikroskopom 

JEOL JSM – 7000 F  

Obr. 3, 4, 5 dokumentujú stavbu 

troch typov povlakov. Zatiaľ čo keramický 

a kompozitný povlak keramika + kov 

vykazujú obdobnú stavbu, kompozit 

keramika + plast sa mierne od nich 

odlišuje. Kompozitný povlak keramika + 

kov má  typickú lamelárnu štruktúru, 

podobnú keramickému povlaku, tvoreného 

korundom (Al2O3), obr. 3, 4. Splaty na báze 

niklu (biele oblasti), sú v porovnaní 

s diskami Al2O3 oveľa tenšie, a keďže nikel 

je plastický, dokonale ich kopírujú. Tieto 

niklové splaty vytvárajú medzivrstvu medzi 

niektorými splatmi Al2O3 a tým zväčšujú ich 

súdržnosť. Uvedená skutočnosť 

pravdepodobne zvyšuje kohéznu pevnosť 

kompozitného povlaku ako aj adhéziu k oceľovému substrátu. 

U kompozitného povlaku keramika + plast (obr.5) je možné pozorovať odlišné 

charaktery lomu: priečny lom štiepneho charakteru, prebiehajúci pretavenými 

časticami sendvičovej štruktúry povlaku – splatmi, ktoré sú charakterizované 

Obr.3 Lomová plocha keramického 
povlaku Al2O3  (SEM) 

Obr.5 Lomová plocha kompozitného 
povlaku Al2O3 + plast (SEM) 

 20 μm 

Obr.4 Lomová plocha kompozitného 
povlaku Al2O3 + kov (SEM) 
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nepravidelnými a ostrými okrajmi na hraniciach lomu, a lom prebiehajúci po 

hraniciach nepretavených častíc sférického tvaru, ktorý odkrýva hladký povrch týchto 

častíc. Boli identifikované amorfné štruktúry v  lomovej ploche, vykazujúce tvárne 

vlastnosti. Ide o blanovité útvary veľmi malej hrúbky (menej ako 1 μm) v porovnaní 

s hrúbkou iných splatov, s nerovnomernými a nepravidelne formovanými okrajmi, 

ktoré vystupujú z lomovej plochy bez zreteľného kopírovania častíc ležiacich pod 

nimi. Túto skutočnosť je možné vysvetliť prítomnosťou polymérnej zložky 

v kompozitnom povlaku, ktorá sa pri zaťažovaní porušuje prevažne tvárne.  

 

Záver 
Štúdiom stavby a adhézie povlakov, získaných technológiou žiarového striekania 

plazmou s vodnou stabilizáciou elektrického oblúka možno konštatovať, že: 

• z hľadiska adhéznych a kohéznych vlastností boli dosiahnuté najvyššie 

hodnoty u povlakov keramických s kovovým dopantom. Aj plastová zložka 

v keramickom základe spôsobuje zvýšenie týchto vlastností, avšak nie až 

v takej miere,  

• štúdium stavby povlakov, realizované na lomových plochách, preukázalo 

typickú sendvičovú štruktúru, najvýraznejšiu u keramických povlakov. U 

kompozitných povlakov s kovovou zložkou niklové splaty vytvárajú 

medzivrstvu medzi niektorými splatmi Al2O3 , čím zväčšujú ich súdržnosť a v 

konečnom dôsledku aj adhéziu. Obdobne pôsobí plastová zložka 

u kompozitného povlaku s plastom, kde boli identifikované amorfné štruktúry 

v  lomovej ploche, vykazujúce tvárne vlastnosti. 

Z uvedených dielčich záverov je možné jednoznačne konštatovať, že dopovaním 

keramických materiálov kovovou alebo plastovou zložkou sa zvyšujú ich úžitkové 

- funkčné  vlastnosti. 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového 
vedeckého projektu MŠ SR VEGA č.1/0144/08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 428

Literatúra 
 
[1] CHRÁSKA, P. et al.: Journal of Thermal Spray Technology, 4, 1992, p. 3016 

[2] HRABOVSKÝ, M. et al: IEEE Transactions on Plasma Science, 35, 1997, p.833 

[3] CHASUJ, A. - MOGIRAKI, O.: Naplavka i napylenije. Mašinostrojenije, Moskva 

1985. 

[4] SOLOLENKO, O.P.: Thermal plasma torches and technologies. Cambridge 

international science publishing, Cambridge, 2000. 

[5] KRÖMMER, W. - HEINRICH, P.: In.: Progresívní technologie povrchových 

úprav. Eds.: Fakulta strojní, ČVUT Praha, Praha, 2000  

[6] AUBRECHT, V.: Technické aplikace plazmatu. Vutium, Brno, 2003. 

[7] CHRÁSKA, P. - HRABOVSKÝ, M.: In.: Proc. Int. Thermal Spray Conf. & 

Exposition 1992. Eds.: Berndt, C.C. Materials Park, OH, ASM Int. 1992  

[8] DUBSKÝ, J. - KOLMAN, B. - FORMAN, J.: In.: I. národní konference o 

plazmových a žárových nástřicích. Eds.: Brno, 1994 

[9] Jakubov, M.: Analýza procesov tvorby keramických povlakov technológiou 

žiarového striekania plazmou. [PhD. Thesis] ]. Košice, SjF TU  Košice 2003 

[10] POĽAK, J.: Štúdium tvorby a vlastností nových kompozitných žiarovo 

striekaných materiálov [PhD. Thesis]. Košice, SjF TU  Košice 2006. 

[11] PAPCUN, P.: Výskum tvorby a vybraných vlastností keramických plazmovo 

striekaných povlakov. [PhD. Thesis] ]. Košice, SjF TU  Košice 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 429
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LIGHT  BLASTED SURFACE QUALITY 
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Summary 
The contribution deals with possibility of non-conventional ecological 
blasting media utilization in metal substrates pretreatment. There are 
presented results of experimental works aimed at determination of 
secondary contamination of substrate pre-treated by non-metalic mineral 
blasting medium – garnet - Fe3Al2(SiO4)3. For determination of surface 
pollution was used method according to STN EN ISO 8502-3 – pressure-
sensitive tape method, with help of software SIMAGIS™ Research MSS. 
Keywords: abrasive blasting, garnet, secondary contamination  

 
 

Úvod 

Technológia tryskania patrí do skupiny mechanických predúprav povrchu 

základného materiálu. Nástroj tryskania - tryskací prostriedok (ďalej len TP), 

vyvoláva pri dopade v jeho povrchových vrstvách okrem očistenia povrchu 

narušením kompaktnosti a priľnavosti nečistôt – koróznych splodín, starých náterov a 

pod. i kvalitatívne zmeny. Tie zahrnujú vlastnú plastickú deformáciu otryskaného 

povrchu, spevnenie materiálu substrátu, jeho tepelné ovplyvnenie s čím 

bezprostredne súvisí výskyt štruktúrnych zmien a dochádza aj k zmene jeho 

mechanických a technologických vlastností. Tryskanie tiež vnáša do povrchu 

susbtrátu zvyškové napätia a vyvoláva zmeny jeho charakteru. Uvedené účinky sú 

pri použití kovových TP na báze zliatin železa výrazné, vyplývajúce z ich vyššej 

kinetickej energie. Pri čistení, matovaní resp. zdrsnení tenších substrátov sú však 

vedľajšie účinky tryskania nežiadúce. Riešením takejto požiadavky je tzv. ľahké 

tryskanie. Je založené na použití nekonvenčných tryskacích prostriedkov s nízkou 

mernou hmotnosťou, ktoré umožňujú použitie malých tryskacích tlakov. Touto 

metódou je možné zabezpečiť čistý izotrópny povrch bez výrazného deformačného 

ovplyvnenia materiálu. V súčasnosti sa pri aplikácii ľahkého tryskania najčastejšie 

používajú TP na báze minerálov, polymérov, jedlá sóda, suchý ľad, pšeničná 
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bielkovina a iné. V niektorých prípadoch použitia týchto nekonvenčných TP však je 

nutné uvažovať s nežiadúcim sekundárnym znečistením substrátu samotným TP. 

Metodika experimentov 

Na demonštráciu znečisťovania povrchu substrátu pri tryskaní bol použitý TP 

prírodný granát – almandín Fe3Al2(SiO4)3 - (STN EN ISO 11127-10) zrnitosti: 0,56; 

0,35 a 0,18 mm. Ide o horninotvorný materiál, vysokokvalitný granátový produkt. 

Kryštalizuje v kubickej mriežke, poskytuje tvrdé a ostré zrná, je monominerálny so 

stálymi vlastnosťami a vysokou mineralogickou čistotou. Ako substrát bol použitý 

oceľový plech S235JRG2 valcovaný za tepla, hrúbky 3 mm. Tryskanie bolo 

realizované na laboratórnom tryskacom zariadení  s metacím kolesom postupne 

narastajúcim množstvom TP až do 1200 g/stopa lúča TP, čo je v skutočnosti           

96 kg.m-2. 

Použité parametre stroja: 

• počet otáčok metacieho kolesa: 7000 min-1, 

• stredný uhol dopadu TP na dopadovú dosku (substrát): 90° 

• výstupná rýchlosť TP: v7000 = 70,98 m.s -1. 

 

Dosiahnuté výsledky 

Po otryskaní substrátu almandínom ostáva časť zŕn pevne zapichnutá v povrchu, 

obr.1 a časť zŕn sa pri tryskaní rozpadá na prachové častice, ktoré spôsobujú 

zaprášenie povrchu. 

 

Obr.1  Otryskaný substrát - zapichnuté zrná almandínu v pohľade (zv. 50x) 

a v priečnom reze (zv.100x) 
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Na orientačné zistenie zaprášenia povrchu v súčasnosti slúži metóda 

snímania samolepiacou páskou podľa STN EN ISO 8502-3. Samolepiaca páska sa 

za stanovených podmienok pritlačí na predupravený oceľový povrch, následne sa 

odstráni, uloží sa na podklad kontrastnej farby a vykoná sa vizuálne posúdenie. 

Množstvo zachyteného prachu na páske sa hodnotí vizuálnym porovnaním 

s referenčným vyobrazením, pričom sa zaznamenáva najbližšie zodpovedajúce 

číselné vyhodnotenie. Veľkosť častíc prachu sa určuje podľa kritérií uvedených 

v tab.1.  

Na substráte otryskanom 

almandínom bolo zistené, že 

množstvo prachu sa pre všetky 

zrnitosti pohybovalo v stupňoch 

1 až 3, a trieda veľkosti 

povrchových častíc dosahovala 

stupeň 2. Samolepiace pásky 

boli následne využité aj na 

hmotnostnú a obrazovú analýzu  

zachytených častíc s cieľom presnejšie kvantifikovať ich množstvo a veľkosť. Na 

analýzu veľkosti častíc sňatých lepiacou páskou a plošného pokrytia povrchu týmito 

časticami bol použitý softvér SIMAGIS™ Research MSS, pomocou ktorého bol 

zistený počet zachytených častíc, ich minimálna a maximálna veľkosť a plocha, ktorú 

zaberajú. Proces spracovania a vyhodnotenia meraní v uvedenom softvéri zahrnoval 

načítanie konkrétnej snímky (obr.2), nastavenie jej mierky, nastavenie masky pre 

identifikáciu častíc (obr.3) a zobrazenie výsledkov v podobe tabuľky (obr.4) 

a grafických závislostí (obr.5). Softvér dokáže vykonať sitovú analýzu zachytených 

prachových častíc z fotografického záznamu. Pomocou uvedeného softvéru bolo 

určené množstvo a stredná veľkosť zachytených častíc. 

Hmotnostné zmeny lepiacej pásky so zachytenými prachovými časticami pre 

jednotlivé zrnitosti almandínu v závislosti od stupňa pokrytia povrchu sú uvedené na 

obr.6. Z uvedených závislostí vyplýva, že s postupným zdrsňovaním východiskového 

brúseného povrchu hmotnosť zachytených prachových častíc TP stúpa, a to najviac 

u zrnitosti 0,56 mm, potom 0,35 mm a najmenej u zrnitosti 0,18 mm. Menšie zrná 

almandínu sú teda menej náchylné na štiepenie a následné sekundárne znečistenie 

povrchu. 

Tab. 1 Triedy veľkosti prachových častíc 
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Obr.2  Snímok lepiace pásky 

s prachovými časticami 

Obr.3 Nastavenie masky pre identifikáciu 

častíc 

 

  
Obr.4  Tabelárne spracované 

štatistické vyhodnotenie merania 

Obr.5  Graficky spracované vyhodnotenie 

merania 

 
Z uvedených závislostí vyplýva, že s postupným zdrsňovaním východiskového 

brúseného povrchu hmotnosť zachytených prachových častíc TP stúpa. Menšie zrná 

almandínu sú teda menej náchylné na štiepenie a následné sekundárne znečistenie 

povrchu. 

V tab.2 je uvedený počet zachytených častíc n, ich stredná veľkosť d 

a percentuálne vyjadrená veľkosť zaprášeného povrchu pre hodnotenú plochu 

s veľkosťou 6 mm2. 
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a) b) 
 

 
c) 

 
 

Obr.6 Závislosť hmotnosti zachytených 

prachových častíc na množstve 

aplikovaného TP pre zrnitosť  

a) 0,56 mm,  

b) 0,35 mm, 

c) 0,18 mm 
 

 

Tab.2  Výpočet zaprášenej plochy otryskanej almandínom 

 
 

Z výsledkov experimentu vyplýva, že u zrnitosti 0,56mm má množstvo zachytených 

častíc mierne stúpajúci charakter a pohybuje sa priemerne okolo 33 častíc.mm-2. 

U zrnitosti 0,35 mm bol počet zachytených častíc najväčší a pohyboval sa priemerne 

okolo 75 častíc.mm-2. U zrnitosti 0,18 mm naopak dochádza so stúpajúcim 

množstvom TP k poklesu množstva zachytených častíc a pohybuje sa priemerne 

okolo 8 častíc.mm-2. Z uvedených výsledkov vyplýva, že menšie zrná TP sú menej 

náchylné na štiepenie a sekundárne znečistenie povrchu ako väčšie zrná. Podobne 

plocha substrátu pokrytá voľne priľnutými časticami TP sa u zrnitosti 0,56 mm 
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pokryje okolo 0,4 % z celkovej hodnotenej plochy, u zrnitosti 0,35 mm je 0,8 % 

a u zrnitosti 0,18 mm j0,05 %. 

 

Záver 

Pri použití minerálnych TP je nutné uvažovať so zaprášením povrchu 

z dôvodu deštrukcie zŕn TP pri ich dopade na povrch substrátu, ako aj so 

sekundárnym znečistením povrchu úlomkami zapichnutých zŕn TP. Experimentálne 

získané výsledky potvrdili prítomnosť zapichnutých zŕn hodnoteného TP do povrchu 

substrátu a využitím softvéru SIMAGIS™ Research MSS je možné identifikovať 

sekundárne znečistenie povrchu.  

 Na základe uvedených výsledkov je možné almandín odporučiť na úpravu  

povrchov s vyššou tvrdosťou, kde je výrazný rozdiel v kvalite kontaktných materiálov  

a sekundárne znečistenie substrátu nie je prekážkou. Jedná sa predovšetkým  

o finálne úpravy povrchov. Pri predúprave oceľových povrchov je však nutné 

uvažovať so znečistením otyskaných povrchov predovšetkým vo vzťahu k adhézii 

následne aplikovaných povlakov. 

Príspevok vznikol v rámci riešenia grantového vedeckého projektu č.1/0144/2008. 
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Summary 
Paper deals with studies of structure of ceramics and composite coatings 
on ceramics (Al2O3) – metal (Ni) base. The coatings are prepared by 
heating sprayed with plasma with  water stabilized arc. Coatings were  
deposited on substrate of steel 11 373 (ISO 630 - 80). Research of 
structure of coatings  was realized on electron microscope JEOL JSM – 
7000. 
Key words: plasma sprayed, ceramics, composite coatings, structure 

 
 
Úvod 

Keramické a kompozitné povlaky a spôsoby ich vytvárania sú predmetom 

mnohých výskumov a patentov, pretože sa široko uplatňujú v priemyselnej praxi a 

prinášajú ekonomický efekt. V súčasnej dobe je potrebné viac ako kedykoľvek 

predtým venovať pozornosť hospodáreniu so surovinami a ich maximálnemu 

zhodnocovaniu. Technické, materiálové, energetické, ekonomické, ale aj ekologické 

požiadavky v produkcii jednoznačne poukazujú na nutnosť sústavného znižovania 

materiálových nárokov, hlavne pri ušľachtilých materiáloch. Preto sa intenzívne 

vyvíjajú nové materiálové kombinácie, ktoré umožnia kvalitatívne vyššie pojatie 

výrobkov. 

Jednou z ciest k zlepšovaniu funkčných vlastností strojových súčiastok je aj 

zvyšovanie životnosti a prevádzkyschopnosti zariadení tvorbou funkčných a 

ochranných povlakov. Špecifické fyzikálne a chemické vlastnosti keramických 

povlakov predurčujú ich aplikáciu v oblastiach, kde sú tieto extrémne namáhané; v 

oblasti tepelného namáhania, korozivzdornosti, oteruvzdornosti a pod. Ich vlastnosti 
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sú závislé na stavbe vytvoreného povlaku, ktorá je definovaná celistvosťou povlaku, 

jeho priľnavosťou k základnému substrátu, priľnavosťou medzi jednotlivými splatmi, 

kohéznou pevnosťou splatov, vnútornými chybami (trhliny, póry)  a pod. [1,2] 

Príspevok sa zaoberá hodnotením stavby a štruktúry, keramických a 

kompozitných povlakov na báze keramika - kov, z aspektov tvorby vlastnej vrstvy, jej 

väzby na základný substrát a väzby medzi jednotlivými časticami povlaku. 

 

Popis experimentálnych metód 

Pre tvorbu povlakov bol použitý keramický prášok Al2O3 so zrnitosťou 40 – 90 

μm, a pripravený kompozitný prášok s objemovým pomerom zložiek: 88% Al2O3 + 12 

% K30. Kovový prášok K30 mal zloženie: C - max 0,1%, Si - max 3,5 %, B - max 

2,5%, Cr - max 2,5%, Fe - max 0,5 %, Ni - zvyšok. Zrnitosť uvedená výrobcom je 45 

– 90 μm [3]. 

Povrch základného substrátu bol pred samotným nástrekom predupravený 

tryskaním. Na základe pôvodných poznatkov bol zvolený ostrohranný tryskací 

prostriedok – korundová drvina o rozmere zrna dz = 1 – 1,2 mm [4]. Rýchlosť letu 

zrna v procese tryskania v = 80 m.s-1. Tryskanie bolo realizované na laboratórnom 

mechanickom tryskacom zariadení Di – 2. 

Jednotlivé keramické a kompozitné povlaky boli vytvorené žiarovým 

striekaním, pomocou plazmového horáka typu WSP PAL – 160 s vodnou 

stabilizáciou elektrického oblúka. Je charakteristický svojím vysokým výkonom (160 

kVA) a vysokou entalpiou plazmatu.  

Prídavný materiál vo forme prášku sa podáva pomocou podávača do 

plazmového lúča tesne pred čelom trysky horáka. Vzdialenosť uloženia jednotlivých 

vzoriek od ústia trysky plazmového horáka bola 350 mm.  

Štúdium stavby štruktúry a chemického zloženia skúmaných povlakov, bola 

realizované pomocou elektrónového rastrovacieho mikroskopu JEOL JSM – 7000 F 

s mikroanalyzátorom INCA. Analyzátor INCA – energiovo disperzný analyzátor EDX 

umožňuje lokálnu chemickú analýzu materiálu – analýzu mikroštruktúr, heterogenitu 

zloženia a pod. 
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Výsledky a diskusia 

Obr. 1a,b dokumentuje stavbu povrchu keramického povlaku tvoreného 

oxidom hlinitým. Povrch povlaku je výrazne heterogénny, tvorený jednotlivými splatmi 

v tvare diskov a čiastočne natavenými časticami rôznej veľkosti a tvaru. Prehriate 

častice vytvárajú výstreky, z ktorých sa oddeľujú častice gulôčkovitého tvaru. Tie 

môžu spôsobovať zaprašenie povrchu. Na povrchu sa nachádzajú dutiny, ktoré 

vznikajú nedostatočnou deformovateľnosťou novej vrstvy. Póry vyskytujúce sa 

v povlaku sú rozmerovo malé, ale početné. Plošne rozsiahle častice sú v dôsledku 

dilatačných pnutí pri tuhnutí popraskané. 
 

      

      

a

)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 2 Lamelárna štruktúra keramického povlaku Al2O3 

a) b) 

Obr. 1 Stavba povrchu keramického (Al2O3) povlaku A0 
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Detail lamelárneho usporiadania častíc na lomovej ploche keramického 

povlaku je na obr. 2. Vnútorná stavba povlaku je tvorená vrstvením častíc na seba. 

Jedná sa o charakteristickú stavbu sendvičového typu, s pomerne malým 

množstvom chýb. Väzba medzi jednotlivými vrstvami (splatmi v tvare diskov) bude 

tým lepšia, čím menej bude obsahovať chýb ako sú póry, dutiny, studené spoje a čím 

viac bude vo vrstve preložiek, zaklinení. 

 Celkový pohľad na stavbu povrchu kompozitného povlaku Al2O3 + 12 % K30 je 

dokumentovaný na obr. 3a,b. Snímky boli vyhotovené v režime COMPO (signál 

spätne odrazených elektrónov, ktorý závisí na atómovom čísle prvku Z. Uvedená 

metóda sa používa k „mapovaniu“ prvkov v spojení s elektrónovou mikroanalýzou. 

Biele oblasti na povlaku sú tvorené kovovou zložkou na báze niklu. Častice niklu po 

dopade na substrát netvoria typické splaty v tvare diskov, ale vytvárajú nepravidelné 

útvary s množstvom odstrekov. Túto skutočnosť pravdepodobne spôsobuje vyššie 

pretavenie jednotlivých častíc niklu v procese letu, ako aj získanie väčšej kinetickej 

energie z dôvodu väčšej hmotnosti častíc oproti časticiam Al2O3.  

 

     

       

 

     

 

Obr. 4a,b dokumentuje pohľad na povrch kompozitného povlaku. Tieto snímky 

sú vytvorené metódou SEI (Secondary Electron Image). V porovnaní s keramickým 

povlakom, tvoreným čistým oxidom hlinitým, môžeme konštatovať, že tento povlak 

obsahuje menej defektov z hľadiska výskytu pórov a dutín, ale predovšetkým 

    a)         b) 

Obr. 3 Stavba povrchu kompozitného povlaku – režim COMPO 
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prasklín, spôsobených dilatačnými pnutiami pri tuhnutí. Dilatačné pnutia sú 

spôsobene rozdielnym koeficientom tepelnej rozťažnosti ocele triedy 11 (11,1 – 

11,7.10-6 K-1) a oxidu hlinitého (7 – 8.10-6 K-1 ) [5,6], ako aj nízkou deformačnou 

schopnosťou keramiky. Koeficient tepelnej rozťažnosti niklu je 12 – 13,5.10-6 K-1 [7]. 

Táto hodnota a plastické vlastnosti niklu môžu v kompozitných povlakoch eliminovať 

spomínané dilatačné pnutia v povlakoch. 

Snímky ďalej dokumentujú celkovo kompaktnejší charakter povrchu 

kompozitného povlaku, s menším výskytom trhlín a prasklín a schopnosťou častíc 

dobre kopírovať povrch predchádzajúcich častíc.  

 

Obr. 5 a,b dokumentuje typickú lamelárnu štruktúru kompozitného povlaku, 

ktorá je podobná keramickému povlaku, tvoreného oxidom hlinitým (Al2O3). Splaty na 

báze niklu (biele oblasti), sú v porovnaní s diskami Al2O3 oveľa tenšie, a keďže nikel 

je plastický tak ich dokonale kopírujú. Tieto niklové splaty vytvárajú medzivrstvu 

medzi vrstvami Al2O3 a tým zväčšujú ich súdržnosť. Táto skutočnosť pravdepodobne 

zvyšuje kohéznu pevnosť kompozitného povlaku ako aj adhéziu k oceľovému 

substrátu. 

Pre komplexnosť mikroskopického skúmania, bola na povrchu kompozitného 

povlaku vykonaná chemická analýza, na potvrdenie prítomnosti resp. neprítomnosti 

kovovej zložky K30 na báze niklu v povlakoch. Obr. 6 dokumentuje chemickú 

       a)           b) 

Obr. 4 Stavba povrchu kompozitného povlaku –metóda SEI 



 440

spektrálnu analýzu povrchu kompozitného povlaku Al2O3 + 12 % K30 (spectrum 12). 

Chemická spektrálna analýza, realizovaná pomocou mikroanalyzátora INCA, 

potvrdila prítomnosť kovovej zložky K30 na báze niklu v kompozitnom povlaku. Obr. 

7 zobrazuje chemickú spektrálnu analýzu svetlej oblasti v lome kompozitného 

povlaku, ktorá potvrdzuje predpoklad, že biele oblasti sú na báze kovovej zložky K30 

resp. niklu (spectrum 17). 

 

 

     a)         b) 

Obr. 5 Lamelárna štruktúra kompozitného povlaku Al2O3 + 12 % K30 
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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. 

Elektrónno-mikroskopické štúdium stavby a štruktúry plazmovo striekaných 

povlakov preukázalo, že keramický dostatočne prehriaty prídavný materiál vytvára 

vcelku homogénnu a pomerne málo defektnú vrstvu. Necelistvostí v stavbe vrstvy 

môžeme rozdeliť na dutiny, póry, mapovité praskliny a masívne nedostatočne 

natavené častice. Kompozitné povlaky na báze Al2O3 s prídavkom kovovej zložky 

(Ni) vykazovali celkovo kompaktnejší charakter stavby, s menším výskytom trhlín 

a prasklín a schopnosťou častíc dobre kopírovať povrch predchádzajúcich častíc. 

Obr. 7 Spektrálna analýza svetlej oblasti v lome kompozitného povlaku 

Obr. 6 Spektrálna analýza povrchu kompozitného povlaku 
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Prídavok kovovej zložky do keramickej matrice zlepšuje stavbu povlaku z hľadiska 

defektnosti a celistvosti. To dáva predpoklad a prvé výsledky experimentov to 

potvrdili, na zlepšenie adhéznych ako aj krehko lomových vlastností skúmaných 

kompozitných povlakov [8].   

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového projektu VEGA č. 1/0144/08. 
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CHARAKTERISTIKY DRSNOSTI POVRCHOV VO VZŤAHU K PRAKTICKEJ 
APLIKÁCII V TECHNOLÓGIÁCH ZMENY ROZMEROV 

 
SURFACE ROUGHNESS CHARACTERISTICS IN RELATION TO 

PRACTICAL APPLICATION IN DIMENSIONS CHANGE TECHNOLOGY 
 
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 contribution is primary oriented to experimental valuation of surface 
roughness characteristics like cutting parameters function. Also possibility 
application of those results in real manufacturing condition and phase of 
computer aided design of production. 
Secondary they are presented decisions of prediction for dependencies of 
machining surface status in the contribution. The predictions are 
generating from information of cutting tool producer and are adapted for 
real conditions of running machine tool. 
Key words: surface roughness, cutting parameters, information system, 
machined surface, 

 
 

Úvod 

Obrábanie ako jeden z najvýznamnejších reprezentantov technológie zmeny 

rozmerov patrí k základným a stálym výrobným technológiám v priemyselnej 

výrobe.[4] Pri hodnotení úlohy obrábania v strojárskej výrobe je výrazná jeho 

univerzálnosť a pružnosť. Univerzálnosť vychádza z toho, že v strojárskej praxi sa 

vyskytujú materiály, ktoré nemožno tvárniť alebo zvárať. Prakticky neexistuje 

strojársky materiál, ktorý sa nedá obrábať vôbec. Jeho pružnosť zasa tkvie v tom, že 

jednoduchým nástrojom a riadeným pohybom nástroja a obrobku možno obrábať aj 

veľmi zložité tvary súčiastok.[4] Z dôvodu šetrenia materiálom pri prídavkoch na 

obrábanie na jednej strane prácnosť operácií obrábania výrazne poklesla, ale 

technologický pokrok v oblasti materiálového inžinierstva a výrobných technológií 

zvyšuje na druhej strane nároky na operácie obrábania v dôsledku používania 

nových, vysoko pevných a ťažko obrábateľných materiálov, v dôsledku vyšších 

požiadaviek na rozmerovú a tvarovú presnosť obrábaných súčiastok. 
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Činitele pôsobiace na charakteristiky drsnosti povrchu pri obrábaní  

Obrobenú plochu, ktorá je nositeľkou hodnotených charakteristík drsnosti 

povrchu je možné na obrobku odvodiť z kinematických vzťahov v technologickej 

sústave. Vzniká ako obalová plocha časti reznej plochy. Jej tvar s požadovanou 

presnosťou a s prípustnými geometrickými odchýlkami má zodpovedať po skončení 

obrábania tvaru, ktorý je definovaný výkresom. Zákonitosti tvorby obrobených 

povrchov sa objasňujú fyzikálnou podstatou procesu rezania. Proces rezania sa 

koncentruje do oblasti kontaktovania reznej hrany nástroja s obrábaným materiálom 

v tzv. zóne rezania. [1] O tom aké vlastnosti získa obrobený povrch v zóne rezania 

rozhodujú podmienky, ktoré na tvorbu obrobených povrchov vplývajú, z ktorých s 

najdôležitejšie: 

Kinematika obrábania - pri obrábaní obrobok a nástroj vykonávajú taký 

vzájomný pohyb, pri ktorom rezný klin nástroja vniká do obrobeného materiálu a 

odrezáva z neho častice vo forme triesok. Tento pohyb, nazvaný rezným pohybom, 

prebieha po rôznych dráhach podľa spôsobu obrábania. Môže to byt pohyb po 

priamke (hobľovanie, obrážanie), po skrutkovici (sústruženie, vŕtanie), po cykloide 

(frézovanie) a pod. Rezný pohyb je výslednicou pohybu hlavného a posuvu, prípadne 

prísuvu. Kinematický princíp technológie obrábania, ako i hodnoty dielčich pohybov 

majú pri tvorbe obrobených povrchov veľký význam, lebo vytvárajú základné 

charakteristiky povrchov. Na formovaní obrobenej plochy sa podieľa len hrot 

nástroja. [1] Významná z hľadiska tvorby povrchov je aj skutočnosť, či ide o plynulý 

alebo prerušovaný rez. Pri prerušovanom reze periodické zmeny rezných síl môžu 

iniciovať chvenie, ktoré ovplyvní výsledné charakteristiky drsnosti povrchu. 

Geometria nástroja - aby nástroj vnikal do obrobeného materiálu musí mať 

jeho rezný klin požadovaný tvar. Z hľadiska tvorby povrchov je potrebné rešpektovať 

geometriu rezného klina a to ako jeho základné plochy a hrany , tak i nástrojové a 

pracovné rezné uhly. Zmenu nástrojových uhlov na pracovné spôsobuje posunutie 

nástroja, pootočenie nástroja (obrobku), ako aj vplyv smeru a veľkosti posuvu. 

Významný vplyv pri tvorbe povrchu má aj reálny tvar rezného klina, t.j. 

mikrogeometria chrbtovej a čelnej plochy, ale najmä oblasť prechodu chrbtovej a 

čelnej plochy tvorená reznou hranou. Rezná hrana nikdy nie je ideálne ostrá, ale čelo 

a chrbát sa stýka v nepravidelnej akoby valcovej ploche s polomerom zaoblenia 
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reznej hrany rε. Mikrogeometrické charakteristiky rezného klina závisia od spôsobu 

jeho výroby (ostrenia) ako aj od stupňa otupenia nástroja. [1]  

Napätia v obrobku - vzájomným pôsobením nástroja a obrábaného materiálu 

sa vyvolávajú v materiáli napätia. V dôsledku toho sa tu ustáli pole rezania, ktoré má 

výrazné charakteristiky stavu napätosti, deformácie a teploty. [1] Pred rezným klinom 

vznikajú tlakové napätia a za rezným klinom sú napätia ťahové. Riadiacim prvkom 

rozloženia napätí je tu čelo nástroja, ktorým prechádza neutrálna os. Popisované 

napätia vyvolávajú plastické deformácie v zóne rezania, ktoré tvoria podstatu 

rezného procesu. Plastické deformácie sú všeobecne rozložené do troch zón a to 

zóna v oblasti roviny sklzu, zóna v oblasti styku čelnej plochy rezného klina a zóna v 

oblasti styku chrbtovej plochy. K nim ešte priliehajú zóny malých plastických 

deformácií a to zóna vytvorená súhrnným tlakom materiálu rozloženého v oblasti 

roviny sklzu a chrbta rezného klina a zóna rozložená medzi rovinou sklzu a čelom 

nástroja. [1] 

Tvorba nárastku - trením a tlakom obrobeného materiálu sa rozruší povrchová 

absorpčná vrstva plynov a pár ako i oxidový film na čele nástroja. V mieste tohto 

rozrušenia, kde dochádza k čistému kovovému dotyku obrábaného a rezného 

materiálu, vzniká súchyt. Vplyvom toho sa na čele v blízkosti reznej hrany 

zadržiavajú častice obrábaného materiálu vo forme nárastku. Veľké pretvárnenie 

materiálu nárastku spôsobuje jeho veľkú tvrdosť. Podľa výskumov mikrotvrdosť 

nárastku prevyšuje dva až trikrát mikrotvrdosť obrábaného materiálu, čím prirodzene 

nárastok môže plniť funkciu rezného klina, teda môže rezať. [1] Nestabilita a rezné 

vlastnosti nárastku významne ovplyvňujú akostné ukazovatele a funkčnosť 

obrobených povrchov. Z toho dôvodu je potrebné vyhýbať sa rezným rýchlostiam, pri 

ktorých vzniká intenzívny nárastok. [1] 

Teplota rezania - plastickú deformáciu sprevádza intenzívny vznik tepla. 

Teplota povrchovej vrstvy obrobku v zóne rezania dosahuje značnú výšku. Kinetika 

teplotného poľa v zóne rezania sa vyznačuje veľkou rýchlosťou ohrevu a ochladenia. 

Časový interval, počas ktorých ľubovoľný bod novovytvorenej plochy prejde od reznej 

hrany po chrbte, až po jej oddelenie od chrbta, je 0,0001 až 0,01 s. Za tento časový 

interval môže teplo prúdiť do obrobku. Po odtrhnutí od chrbta sa teplota na obrobenej 

ploche prudko zníži, až sa vyrovná s teplotou celého obrobku. Uvedené teplotné 
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zmeny signalizujú interakciou mechanických, metalurgických a transformačných 

dejov v obrobenom povrchu. 

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, predstavuje vo všeobecnosti tvorba 

obrobeného povrchu zložitý problém vzhľadom na možnosť existencie mnohorakých 

vzťahov popísaných vplyvov na charakteristiky drsnosti povrchu.  

Na druhej strane stav povrchu súčiastky po technologickej operácii výrazne 

vplýva na jej schopnosť úspešne odolávať zaťaženiam pre ktoré bola projektovaná 

[2]. Vzhľadom na značnú komplexnosť aplikovaných strojárskych technológií sa 

mnohokrát pri indukovaní konečných vlastností zúčastňujú aj parametre, ktoré sa pri 

prvotnom zjednodušení považujú za bezvýznamné z hľadiska potreby ich 

monitorovania, avšak v procese reálnej práce súčiastky sa ukazujú ako veľmi 

významné [3]. V prípadoch ak sa obrobený povrch stáva kľúčovým faktorom 

únosnosti súčiastky, napr. pri lepení a pod. [4], je potrebné zabezpečenie jeho 

požadovaného stavu dosiahnuť už v procese technickej prípravy výroby. 

Praktická aplikácia v technológiách zmeny rozmerov 

Teória viac – variantných výrobných postupov sa zaoberá výrobným procesom 

(počas jeho projektovej prípravy aj  pri produkcii výrobkov) ako homogénnym celkom 

zahŕňajúcim technologické a pracovné procesy organizované prostredníctvom 

viacerých možných paralelných fáz tak, aby finálny výrobok mohol byť spracovaný 

optimalizovaným spôsobom pre dané podmienky pri splnení všetkých požiadaviek 

kladených naň spotrebiteľom. 

Na základe tejto teórie je možné vytvoriť možnosti kombinovania rôznych 

taktík použitých v jednotlivých výrobných postupoch na základe stratégie zameranej 

na dosiahnutie konkrétneho cieľa výrobnej jednotky. Hlavným zámerom tejto teórie je 

vytvorenie jednotného definičného prostredia pre všetky faktory bezprostredne 

ovplyvňujúce výsledok výrobného procesu a pružné rozhranie, prostredníctvom 

ktorého je možné obojsmerne zdieľať potrebné informácie so všetkými okolitými 

systémami. 

Pre efektívnu prácu systému vo výrobnom prostredí je potrebné, aby všetky 

jednotlivé relevantné systémy tvoriace heterogénny informačný systém (CAD/CAM 

aplikácia, mzdová evidencia, účtovná evidencia, hospodárenie s materiálom, ...) mali 

zabezpečené prepojenie prostredníctvom vhodných interfejsov, aby sa jednak 



 447

zamedzilo omylom z dôvodu ľudského faktora pri ručnom vpisovaní potrebných 

hodnôt, ale aj za účelom znižovania časovej odozvy na minimum. 

Na základe vyššie naznačených charakteristík teórie bol vytvorený informačný 

systém a nasadený v reálnych výrobných podmienkach. Vytvorené riešenie v 

reálnych výrobných podmienkach slúži k ľahšiemu a rýchlejšiemu zadávaniu 

procesných parametrov, skráteniu času prípravy technologickej dokumentácie výroby 

a tiež napomáha efektívnejšiemu využitiu výrobného parku na základe 

matematizácie modelu variovania objektov technologickej prípravy výroby 

spĺňajúcich kombináciu požadovaných vlastností v daných podmienkach výroby. 

Výstupné údaje systému je možné využiť na spracovanie podkladov pre skladové, 

ekonomické a mzdové záznamy, ako aj pre ich kontrolu a optimalizáciu. 

Záver 

Ekonomický tlak konkurenčného prostredia núti výrobcov k produkcii 

výrobkov, ktoré sú stále viac prispôsobené konečnému spotrebiteľovi, s vysokou 

úrovňou kvality, v malých výrobných dávkach, pri skracovaní priebežných časov 

výroby, s rýchlym zavádzaním inovovaných alebo nových výrobkov do produkcie, pri 

požiadavke nezvyšovania nákladov. Pri prijímaní rozhodnutí sú náklady dôležité, ale 

dôležitejšia je konkurencieschopná predajná cena výrobku avšak najdôležitejším 

hľadiskom je jeho predajnosť. Časové hľadisko výroby (a tým aj jej prípravy) sa stáva 

stále viac strategickým bodom výrobných jednotiek. Fázy prípravy výroby sú veľmi 

dôležitou súčasťou výrobných činností, pretože musia zabezpečiť požadovanú 

pružnosť počas fázy produkcie, nábeh výroby v požadovanom čase (ktorý sa 

neustále skracuje) a sú značným nositeľom nákladov. 

V príspevku naznačený problém značnej zložitosti tvorby povrchov 

prostredníctvom technológií zmeny rozmerov je možné riešiť uchovávaním 

relevantných údajov (technologické parametre, geometrické parametre, predpísaný 

postup kontroly a pod.) a ich sprístupnením všetkým dotknutým pracoviskám. Na 

základe vhodne pripravenej poznatkovej základne je možné toto know-how využívať 

nielen pre neustále zvyšovanie kvality výrobkov, ale aj pre zvyšovanie kvality 

a rýchlosti pri technickej príprave výroby, lebo tieto výrobou overené údaje sú 

prostredníctvom informačného systému kedykoľvek prístupné aj pri tvorbe nových 

výrobných postupov. 



 448

V prípade, že pri technickej príprave výroby sa projektujú operácie, pre ktoré 

nie sú v informačnom systéme vytvorené aspoň základné poznatkové jednotky, je 

potrebné ich získať z bežne dostupných informácií – napr. od výrobcov výrobných 

zariadení, alebo náradia. 

Tieto údaje sú počas vykonávania technologických operácií priebežne 

overované,  prípade potreby korigované a po definitívnom overení sa stávajú pevnou 

súčasťou znalostí v informačnom systéme a v budúcnosti môžu byť podľa potreby 

pružne použité v ostatných prípadoch potreby.. 

Popísaný informačný systém bol vybudovaný so zreteľom na tieto skutočnosti 

a počas fázy koncipovania a programovej prípravy boli jeho požadované funkcie 

konzultované s výrobnými subjektmi pôsobiacimi na slovenskom trhu. Zároveň sa pri 

jeho výstavbu uvažovalo s najnovšími výskumami európskeho podnikateľského 

prostredia, z ktorých je možné určiť základné črty podnikateľských jednotiek a tým aj 

ich potreby z hľadiska informačných systémov. Po jeho vybudovaní bol nasadený do 

reálnych prevádzkových podmienok a jeho vlastnosti a správanie sa boli 

optimalizované pre tieto podmienky. 
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LABORATORNÍ MLÝNY FIRMY NETZSCH 
 

NETZSCH MILLS FOR LABORATORY 
 

Petr Resch, Fryauf Filmix.s.r.o., Králův Dvůr 
 
 

V souvislosti s vývojem nových materiálů a v poslední době zejména 

v oblastech nanotechnologií, jsou kladeny stále větší požadavky na laboratorní 

techniku, která tyto materiály dokáže vytvořit.  Jedna z možností výroby nanočástic je 

zdrobňování (mletí) mikročástic pomocí perlových mlýnů.  

Často je nutné pracovat s velmi malými objemy, ale zároveň je požadován 

přesný přepočet na výrobní velikosti strojů. Mlýny musí zpracovat suspenze jak 

s vysokým obsahem sušiny, tak také speciálně stabilizované produkty s částicemi, u 

nichž se očekává jemnost v řádech jednotek nanometrů. Některé, obzvláště 

minerální, produkty vyžadují vysoký energetický vnos, jiné je nutné mlet velmi 

pomalu a šetrně, aby nedocházelo ke změně struktury povrchu částic nebo porušení 

stability suspenze. Často je také kladen důraz za vyloučení kontaminace 

zpracovávaného materiálu, samozřejmostí zůstává co nejjednodušší obsluha a 

vymývání zařízení.  

Všechny tyto nároky jakož i podněty ze strany uživatelů zohledňuje ve vývoji a 

výrobě laboratorní mlecí techniky firma Netzsch.  

 

 

1.LABORATORNÍ PERLOVÉ MLÝNY SÉRIE MINI A MIKRO 

Jedná se o mlýny stavebnicového systému s možností nasazení mlecích 

komor o velikosti 80 (Mikro) nebo 160 (Mini) mililitrů. Mlýnky mají čtyři základní 

varianty. První alternativou je mlýn MiniZeta, který pracuje bez čerpadla, produkt je 

zde čerpán pomocí speciálně tvarovaného rotoru. Další varianty se odlišují 

materiálem smáčených dílů – Mini/MikroFer (nerez), Mini/MikroCer (keramika) a 

Mini/MikroPur (polyuretan). Možné jsou samozřejmě i materálové kombinace, díky 

stavebnicovému systému je možná rychlá změna objemu či materiálu. Všechny tyto 
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mlýnky je možné použít pro mletí nanočástic, neboť pracují s malými mlecími 

kuličkami a umožňují mletí s nízkými obvodovými rychlostmi. S výjimkou mlýnu 

MiniZeta je možný orientační přepočet na větší výrobní zařízení. 

 

Základní technické parametry: 

Mlecí kuličky:   0,03 – 2 mm 

Obvodové rychlosti:   3 – 12 m/s 

Množství mletého vzorku:  80 – 500 ml 

Utěsnění hřídele:   dvojitou mechanickou ucpávkou 

Separace kuliček:   odstředivým separátorem 

 

 

 

 
 

   Mlýn MiniZeta                                                      Mlýn LabStar 
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2. LABORATORNÍ PERLOVÉ MLÝNY LABSTAR 

Jedná se o univerzální perlový mlýn vyráběný v nejrůznějších materiálových 

variantách. Umožňuje mletí největšího rozsahu velikostí šarží, snímání veličin 

určujících mlecí proces do počítače a přesný přepočet výkonu na průmyslová 

zařízení a to jak v cirkulačním, tak v pasážovém provozu. Často nasazovaný pro 

mletí nanočástic. Vyznačuje se jednoduchou a rychlou přestavbou z jedné na jinou 

velikost mlecí komory a velmi snadným ovládáním, čištěním, popř. výměnou kuliček. 

 

Základní technické parametry: 

Mlecí kuličky:   0,03 – 3 mm 

Obvodové rychlosti:   3 – 12 m/s 

Objemy mlecích komor:  80 - 750 ml 

Množství mletého vzorku:  80 ml – 12 litrů 

Materiály smáčených dílů:  nerez, polyuretan, keramika (různé varianty) 

Utěsnění hřídele:   dvojitou mechanickou ucpávkou 

Separace kuliček:   odstředivým separátorem 
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3.KOŠOVÝ LABORATORNÍ MLÝN 

Stavebně poměrně jednoduchý mlýnek je určen zejména pro vývoj nátěrových 

hmot. Díky přestavbě na dissolver je možné s ním provést také předdispergaci. 

Rotující vnější koš zaručuje rychlé a kvalitní vyčištění s minimálními ztrátami při 

přechodu z jednoho produktu na druhý. Vhodný pro šarže velikosti 1-12 litrů a mlecí 

kuličky 1-3 mm. 

 

 

4.OSTATNÍ LABORATORNÍ TECHNIKA 

Firma Netzsch dodává další pestrou škálu laboratorní techniky určené pro 

mletí, dispergaci a míchání kapalných, ale i suchých materiálů. Z „mokré“ techniky 

jsou to například atritorové mlýnky MoliNex, dissolvery a hnětače, stroje pro prášky 

reprezentují mlýny s různými tvary rotorů (kolíky, lamely, zuby apod.), tryskové mlýny 

nebo vzdušné třídiče.  
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DÁVKOVÁNÍ SUROVIN A PLNĚNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT 
 

DOSING OF RAW MATERIALS AND FILLING OF COATINGS 
 
Lea Tomášová,  Zdeněk Klofát 
Tomášová Lea, s.r.o, Pardubice;  SATEC, s.r.o., Chrudim 
www.tomasovalea.cz; www.satec.cz 
 

Summary 
Tomášová Lea, s.r.o. is a supplier of modern technology for 
production of paints and coatings as horisontal bead mills DYNO-
MILL , basket mills SUBMILL , DIAF dissolvers and mixers, EATON 
filtration of liquids, filling lines DE VREE, PIROVANO plant for 
industrial precise dosing, RENZMANN units for cleaning for vessels 
and tanks and organises audits by producers of coatings and paints. 
In co-operation with SATEC, s.r.o. provides solution for dosing of raw 
materials and production control systems.  
Key words: production, grinding, dispensing, filtration, dosing, filling, 
raw material, coating, paint, production control system 

 
 

Firma Tomášová Lea, s.r.o. působí od roku 1990 v České a Slovenské 

republice jako dodavatel technologie na výrobu nátěrových hmot.  

V nabídce jsou tato zařízení:  

• horizontální perlové mlýny DYNO-MILL KD a ECM  od výrobce WILLY A. 

BACHOFEN AG, Švýcarsko 
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• ponorné perlové mlýny SUBMILL 

• keramické mlecí kuličky Zirkonox a Zirconsil, Indie 

• disolvery a mísiče DIAF, Dánsko 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• vibrační síta, samočisticí filtry, strainery a sáčkové a svíčkové filtry EATON pro 

filtraci kapalných surovin a konečných produktů 

• plničky DE VREE, Belgie 

• průmyslové tónování a dávkování PIROVANO, Itálie. 

• čistící stroje pro ekologické mytí mobilních kontejnerů a stacionárních nádrží     

      RENZMANN/RIOBEER, Německo /Švýcarsko 

 

Tomášová s.r.o. zajišťuje také výrobní audity u výrobců nátěrových hmot.  
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Mnoho výrobců NH poukazuje shodně na dvě místa ve výrobě, kde je výrobní 

tok náhle zpomalen. Prvním takovým místem je dávkování surovin, a to především 

surovin práškových, a druhou brzdou ve výrobě je plnění finálních produktů do obalů. 

Cílem této přednášky je nastínit možnosti dávkování práškových a kapalných surovin 

a plnění již hotových nátěrových hmot do obalů efektivním způsobem, který by 

plynule navazoval na další výrobní zařízení a rychle reagoval na změny ve výrobě 

v důsledku často velmi širokého sortimentu výrobků 

 

1. Integrace řídicích systémů a vážení 

1.1. Spojení dvou oborů 

Vážení a dávkování sypkých hmot a tekutin je nezbytnou součástí mnoha 

výrobních technologií. Spojení moderních vážících zařízení s kvalitním řídícím 

systémem je účinným nástrojem pro zvýšení kvality výroby a racionální využívání 

surovin. Spojení znalostí z oboru vážení a řídicích systémů je právě to, co nabízí 

společnost Tomášová ve  spolupráci se společností SATEC, s.r.o.. 
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1.2. Přístup 

Cílem, pro který zařazujeme váhu do technologického procesu, není pouze 

vážit, ale také zajistit výrobu konečného produktu v požadovaném množství a kvalitě. 

Není nutné přizpůsobovat technologii konkrétní váze, ale je možné přizpůsobovat 

váhu technologii. K dispozici je široká škála prvků pro zakázkovou výrobu vah. 

Tenzometrické snímače síly a elektronické vážící jednotky umožňují vážit téměř 

cokoliv, pokud jsou kvalifikovaně použity. Váha jako samostatný přístroj není 

v mnoha případech  nezbytností. Vážit lze nádrže, zásobníky, míchačky a další 

zařízení. Vážit lze v dávkách i kontinuálně. Je však třeba začít včas – možnosti 

přístupů k vážení je třeba aplikovat hned na začátku úvah  

o struktuře nové, nebo rekonstruované technologie. 
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1.2. Přínos 

Integrace vážení do řídícího systému snižuje náklady, zjednodušuje řízení 

výroby i informační toky. Zapojení vážících zařízení do řídícího systému poskytuje 

uživateli kromě možnosti efektivně řídit technologický proces, také přehled o tocích a 

zásobách materiálu. Vlastní algoritmické řízení výrobního procesu a implementace 

regulačních smyček představuje jen část funkce řídícího systému. Obrazovka 

počítače poskytuje komplexní přehled o stavu a funkci technologie. Na ploše 

obrazovky lze grafickými prostředky přehledně zobrazit stavy zařízení, hladiny 

materiálu v zásobnících, údaje vah a dalších provozních čidel. Počítačový řídící 

systém slouží také k sestavování, úpravám a archivaci receptur, vedení evidence 

vyrobených produktech a spotřeby surovin. Řádné vedení výrobních evidencí je 

jednou z podmínek pro certifikaci ISO. Nezbytnou součástí řídícího systému je 

provozní diagnostika. Ta přispívá k minimalizaci ztrát ve výrobě rychlou identifikaci 

závad. 
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2. Plnění nátěrových hmot  

2.1. Plničky DE VREE – nic nového pod sluncem? 

Úspěšným řešením plnění nátěrových hmot je využití výkonných a kvalitních 

plniček DeVree. Plnící linky DeVree jsou známy u výrobců nátěrových hmot po celém 

světě.  Podle stupně automatizace plnicí linky lze řídit rychlost plnění i stupeň fyzické 

náročnosti pro obsluhu. Od roku 1941 se firma DeVree specializovala na výrobu 

plnicích linek. Dlouholetá zkušenost a další poznatky získané u klientů  jsou bohatým 

zdrojem a inspirací pro neustálou inovaci a modernizaci svých plniček, a to jak 

volumetrických, tak i gravimetrických. Oba typy plniček jsou vyráběny 

v poloautomatickém provedení a jako plně automatizované linky. 

 

2.2.1. Poloautomatické volumetrické plničky De Vree    

Poloautomatickou plničkou je u DeVree míněno, že plnička nemá žádný 

dopravník, po kterém by se pohyboval plněný obal pod plnící hlavou, což znamená, 

že obsluha musí ručně postavit obal pod plnící trysku a plnička pouze „automaticky“ 

naplní produkt do obalu. Všechny další úkony spojené s plněním musí být provedeny 
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ručně, např. položení víka a stisknutí tlačítka nebo sešlápnutí pedálu na spuštění lisu 

pro přitisknutí víka na obalu. 

 

 
 
2.2.2. Plně automatické volumetrické plničky De Vree 

U tohoto typu plniček DeVree rozlišuje plnění do „malých obalů“ v rozpětí od 

100 ml do 5 l a plnění do „velkých obalů“ od 500 ml do 20 l v jednom kroku. Plně 

automatická volumetrická plnička může mít tyto funkce: automatické podávání 

prázdných obalů, detektor netěsnosti obalů před plněním, automat pro orientování  

obalů do jednotné pozice, nalepení samolepící etikety s čárovým kódem nebo 

barevným kódem, jednu nebo dvě plnící hlavy, automatické pokládání víček, 

uzavírání víček (plochých  i se závitem), nalepování etiket na víka, integrovaná 

kontrolní váha a bezpečností pojistka: „chybí víčko – stroj se vypne“. 

Všechny automatické DeVree plničky, ať už se jedná o jakýkoliv stupeň 

automatizace, mají tyto charakteristické vlastnosti: 

• velká flexibilita  - některé plničky se používají i pro více jak 25 typů obalů, které 
jsou rozdílné tvarově (oválné, kulaté, rektangulární) i rozměrově, jsou z plastu i 
kovu, atd. Plnící linka se automaticky nastaví na zadanou velikost obalu. Všechny 
parametry pro tuto změnu jsou uloženy v PLC plničky. Pouhým zmáčknutím 
tlačítka se během  2 min. plnička sama nastaví na zadanou velikost obalu. 

• jednoduché čištění -  každá plnička má čistící okruh pro automatické čištění 
vnitřních částí plničky 

• nenáročná údržba -  na výrobu plniček DeVree  používá pouze vysoce kvalitní 
součástky, což zajišťuje minimální náklady na údržbu 
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• dlouhá životnost -  mnoho plniček DeVree starších 30ti let den co den plní 
milióny litrů produktu. I v ČR máme několik podobných exponátu, které stále 
pracují k plné spokojenosti uživatelů. 

 

2.3.1. Poloautomatické gravimetrické plničky   

Pro poloautomatické gravimetrické plničky platí stejný princip jako pro plničky 

volumetrické, tzn. že automatické je pouze plnění. Gravimetrická plnička  používá 

mechanickou váhu s vyvažovacím závažím, nebo elektronickou váhu na dvojí stupeň 

plnění, v normálním i nevýbušném provedení.  

Jedním z nejnovějších designů DeVree je velice kompaktní a  všestranná 

poloautomatická gravimetrická plnička V232, která automaticky plní a 

automaticky uzavírá víčka lisem a vyžaduje pouze 1 m2 prostoru na umístění. 

• Plnička V232 může plnit kulaté, oválné i obdélníkové     
obaly z plastu či kovu. 

• Lis na přitlačení plochých víček  lze  snadno vyměnit 
za  
krimpovací hlavu na uzavírání vík na plechové obaly. 

• Elektronická váha pro hmotnost do 30 kg nebo 60 kg 
je  
v normálním nebo nevýbušném provedení. 

• Plnící hlava se lehce vyměňuje, takže je plničku 
možné  
použít pro nízkoviskozní i vysokoviskozní produkty. 

 
2.3.2. Plně automatické gravimetrické plničky 

U plně automatických gravimetrických plniček se obaly  podávají na plnící 

lince  automaticky, dále jsou automaticky plněny, automaticky se položí víčko, 

automaticky se zamáčkne, atd. Automatická výbava plničky je podle požadavků 

zákazníka.     

 
3. Rychlost a přesnost 

Nejjednodušší poloautomatická volumetrická plnička De Vree dokáže naplnit 

5T vodou ředitelné NH do 25 kg obalů za 20 – 30 min. podle zručnosti obsluhy 

s max. odchylkou 0,2 g. 
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