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THE RELATIONSHIPS OF GLASS TRANSITION TEMPERATURES AND 
DIFFUSION COEFFICIENT WITH RESPECT TO CORROSIVE -INHIBITION 

PROPERTIES OF BINDERS 
 

SOUVISLOST TEPLOTY SKELNÉHO PŘECHODU, DIFUZNÍHO 
KOEFICIENTU A KOROZNÍ ODOLNOSTI POJIV NÁTĚROVÝCH HMOT 

 
Pavlína Slivková a, Jan Hyršl b, Luboš Kácovský c, Petr Kalenda a,  
Andréa Kalendová a 
aInstitute of Chemistry and Technology of Macromolecular Compounds, Faculty 
of Chemical Technology, University of Pardubice,Studentská 573, 532 10, 
Pardubice, Czech Republic, bSpolchemie, a.s. Czech Republic, c Synpo, a. s., 
Pardubice, Czech Republic 
 

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

 

 

Introduction 

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

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

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

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

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

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

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

Flick’s second law [2, 3] 

( )
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where Mt represents the amount of absorbed water any time, Ms the greatest 

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

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

constant over the exposition time t (s). 

For short periods of time, it is possible to obtain the following simplification 

t
L

D
M
M

s

t

π
4

=        (2) 

Therefore, the water uptake fraction
s

t

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

Representing
s

t

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

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

study the coating penetration properties [4-6]. 

Experimental  

The diffusion coefficient was measured by cured samples of chosen alkyd 

resins; it depends on time of attack of surrounding. The alkyd binders were chosen 

on the increasing oil length: Short oil alkyd resin (oil length max. 50 %) - CHS-ALKYD 

FU 261 X 60, medium oil alkyd resin (oil length 50 – 60 %) - CHS-ALKYD S 471 X 

60, high solid alkyd resin (oil length 80 %) - CHS-ALKYD TRI 841.  The painting drier 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

of linear viscoelastic behaviour. 

Results and discussion 

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

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

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

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

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

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

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

network (oil length). The alkyd resin CHS-ALKYD TRI 841 presented the smaller 

value of diffusion coefficient and the higher value of TAE in neutral salt spray 

chamber. The values of the glass transition temperature Tg, obtained from DMA are 

also shown in Tab. 1. The smaller diffusion coefficient and high Tg provide very good 

anticorrosion protection. 

 

Table 1. Assessing of diffusion coefficient, Tg and TAE of tested alkyd binders. 

Binder D 
 [cm2.h-1] 

Permeable 
constant  
[g.cm-1.h-1] 

Tg  [°C] Oil length TAE NaCl 
[%] 

TAE SO2 
[%] 

 
CHS-ALKYD 
FU 261 X 60 

 
4,293.10-6 

 
1,843.10-6 

 
35 

 
26 

 
75 

 
64 

 
CHS-ALKYD 
S 471 X 60 

 
9,44. 10-6 

 
3,840. 10-6 

 
39 

 
47 

 
20 

 
27 

 
CHS-ALKYD 
TRI 841 

 
0,1162. 10-6 

 
3,824. 10-6 

 
10 

 
80 

 
86 

 
23 

 

Conclusion 

The absorption of water vapour in alkyd resins can be measured with 

gravimetric method. The mathematical relationship is given, providing of calculating 
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the diffusion coefficient and permeability constant. The results showed that the 

absorption of water vapour in alkyd resins is Fictian kinetics.  The average diffusion 

coefficient D = 4,616.10-6 cm2.h-1 for alkyd resins. In the case of alkyd resin CHS-

ALKYD TRI 841 the best results of diffusion coefficient D = 0,1162.10-6 cm2.h-1 and 

the total anticorrosion efficiency (TAE) in both chambers  were found. Similar results 

were found in alkyd resin CHS-ALKYD FU 261 X 60. 

Figure 1. Water absorption curves of alkyd resins. Weight gain is plotted as function 

of time. 
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ELEKTRICKY VODIVÉ KOMPOZITNÉ ADHEZÍVA 
 

ELECTRICALLY CONDUCTIVE COMPOSITE ADHESIVES 
 

Štěpán Florián, Igor Novák 
Ústav polymérov SAV, 842 36 Bratislava, Slovenská republika 
 

Summary 
The contribution deals with the investigation of electrical conductivity and 
physical-mechanical properties of polymeric electrically conductive 
adhesives based on polyvinyl acetate aqueous dispersion or two-
component epoxy adhesive. The silver coated basalt or fibrous silver 
coated wollastonite have been used as fillers. It was found that after using 
an electrically conductive filler wollastonite the higher electrical 
conductivity of the composite can be reached in comparison with irregular 
spherical basalt AgM particles. The ultimate strength at break of epoxy-
based composite on the base of wollastonite was about 70% higher 
compared to composite based on AG-M. 
Key words: Electroconductive adhesives, epoxy, polyvinyl acetate, 
wollastonite, basalt, silver, metallization, mechanical properties, elektrical 
conductivity 

 

 

Úvod 
V elektrotechnickom a elektronickom priemysle sa využíva viac ako 400 

druhov lepidiel [1-4]. Ako príklad použitia elektrovodivých lepidiel možno uviesť 

náhradu technológie reaktívneho pájkovania čipov k súboru prívodov pri výrobe 

mikroelektronických súčiastok lepením, lepenie sa používa aj pri konštrukcii 

rozmerných čipov mnohobitových pamätí, pričom napr. pamäťový prvok s kapacitou 

1 Mb má lepený čip [3]. Použitím izotrópnych elektricky vodivých adhezív na báze 

 polymérnej matrice plnenej elektrovodivým plnivom možno v niektorých prípadoch 

nahradiť spájkovanie elektronických prvkov spájkou Sb/Pb [4]. 

Cieľom príspevku bolo sledovanie vplyvu polymérnej matrice a typu 

metalizovaných elektrovodivých častíc na elektrické a fyzikálno-mechanické 

vlastnosti elektrovodivých tlakovo-citlivých kompozitných adhezív. 
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Popis experimentálnych metód 

Elektricky vodivé plnivá  

Pripravili sa bezprúdovým pokovením vybraných druhov častíc plniva. Ako 

vodivý komponent bolo použité striebro.Elektricky vodivé kompozity boli pripravené 

mechanickým primiešaním častíc pokrytých strieborným povlakom do epoxidovej 

alebo polyvinylacetátovej matrice v stanovenom hmotnostnom pomere.  

 

Meranie elektrického odporu a mechanických vlastností kompozitov 

Meranie vnútorného elektrického odporu kompozitných adhezív sa uskutočnilo 

s použitím vysoko a nízkonapäťového stabilizovaného zdroja jednosmerného 

napätia, pikoampérmetra Tesla BM 545 a meracieho prípravku s kruhovými meracími 

elektródami. Meranie fyzikálno-mechanických vlastností kompozitov sa uskutočnilo 

na univerzálnom testovacom zariadení Instron 4301.  

 

Použité materiály 

Epoxidový oligomér ChS Epoxy 513, Spolchemie, a.s., Ústí nad Labem, ČR, 

tvrdidlo Telalit 410, Chemotex, a.s., Boletice nad Labem, ČR, polyvinylacetátová 

vodná disperzia Duvilax LS 50, Duslo, a.s., Šaľa. 

Bolo použité elektrovodivé plnivo na báze postriebreného čadiča, pričom boli 

nepravidelné sférické častice čadiča pokryté vrstvou striebra s hrúbkou 0.2 μm, 

veľkosť častíc čadiča < 40 μm, koncentrácia striebra 12 hmot. %. 

Wollastonit Nyglos 4, Nyco Minerals Inc., USA - anorganický kremičito-

vápenatý minerál na báze CaSiO 3  s ihličkovitou kryštalickou štruktúrou, dĺžka 

vlákien 44 μm, hrúbka vlákien wollastonitu bola 4 μm, postriebrený wollastonit 

mal hrúbku pokovenia 0. 2 μm. 

 

Výsledky a diskusia 

Pri výbere časticových materiálov pre pokovenie bola zohľadnená: 
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- veľkosť častíc, ktorá do značnej miery ovplyvňuje jednak výsledné mechanické 

vlastnosti kompozitu a jednak spotrebu striebra pri ich pokovovaní. Boli porovnané 

vlastnosti kompozitu formulovaného na báze pokoveného plniva na báze čadiča s 

nepravidelnými sférickými časticami s označením AG-M a postriebreného vláknitého 

plniva wollastonit Nyglos 4, ktorý má jeden rozmer – dĺžku vlákien – približne rovnakú 

ako je rozmer častíc AG-M, 

- tvar častíc, ktorý je dôležitým parametrom z hľadiska perkolačnej schopnosti plniva. 

Boli porovnané vlastnosti kompozitov obsahujúcich pokovené častice čadiča 

nepravidelného sférického tvaru s kompozitmi obsahujúcimi pokovené bifilné - 

vláknité plnivo (wollastonit). 

Výber polymérnej matrice 

Pri výbere modelových polymérnych matríc boli zohľadnené kritériá ich 

dostupnosti, ceny a typu. Boli vybraté dva bežné typy polymérnych matríc - 

disperzná a dvojzložková reaktívna. 

Elektrické vlastnosti elektrovodivých kompozitných adhezív 

Závislosť elektrickej vodivosti kompozitu na báze polymérnej matrice Duvilax 

LS 50 na type postriebrených častíc a ich objemovom % v kompozite je na obr. 1. 
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Obrázok 1. Závislosť elektrickej vodivosti polymérneho kompozitu na type 

postriebrených častíc, polymérna matrica Duvilax LS 50. 
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Podľa obr. 1 tvar kriviek vodivosti v závislosti na objeme zakomponovaného 

plniva má pre obidve študované plnivá podobný trend. Podstatne sa však líšia 

hodnoty vodivosti kompozitov pri rovnakých objemoch plniva. Vláknité plnivo na báze 

wollastonitu vykazuje významne vyššiu vodivosť v oblasti plnenia 15 až 30 obj.% 

plniva v porovnaní s plnivom AG-M. Podobnú závislosť získame aj v prípade matrice 

ChS Epoxy 513/Telalit 410 (Obr. 2). Podľa obr. 2 tvar kriviek vodivosti v závislosti na 

objeme zakomponovaného plniva má pre obive študované plnivá podobný trend, 

hoci rozdiely vo vodivosti v oblasti obsahu 15 až 30 obj. % plniva sú výraznejšie v 

prípade matrice Duvilax LS 50. 

Podstatný vplyv na vodivosť kompozitov má typ použitého plniva, hlavne tvar 

jeho častíc. Dosiahnutie vyššej vodivosti v prípade použitia plniva Wollastonit 

môžeme pravdepodobne pripísať tomu, že vláknité toto plnivo má vzhľadom na svoju 

geometriu viac možností k vzájomnému kontaktu v kompozite ako je to v prípade 

čadičového plniva AG-M. Zaujímavé je porovnanie hodnôt medze pevnosti 

skúmaných kompozitov pri dosiahnutí elektrickej vodivosti 1 S/cm. (Tab. 1). Zatiaľ čo 

pri použití plniva wollastonit má kompozit s elektrickou vodivosťou 1 S/cm medzu 

pevnosti približne 26 MPa, táto hodnota pre plnivo AGM klesá až na 15 MPa. Na 

druhej strane má kompozit na báze wollastonitu nižší modul pružnosti E, pri približne 

rovnakej hodnote RPP. 
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Obrázok 2. Závislosť elektrickej vodivosti polymérneho kompozitu na type 

postriebrených častíc, polymérna matrica ChS Epoxy 513 : Telalit 410 = 4 : 1- 
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Tabulka 1. Parametre kohéznej pevnosti pri vodivosti 1 S/cm, polymérna matrica 

ChS Epoxy 513/Telalit 410. 

Typ plniva wollastonit AG-M 

MPP [MPa] 26 15 

RPP [%] 1,2 1,2 

E [MPa] 1450 2200 

 

MPP = medza pevnosti pri pretrhnutí, 

RPP = relatívne predĺženie pri pretrhnutí, 

E  = Youngov modul pružnosti.  

 

Záver 

V experimentálnej práci bol študovaný vplyv tvaru a koncentrácie elektricky 

vodivých plnív v polymérnej matrici na elektrické a fyzikálno-mechanické vlastnosti 

výsledných elektrovodivých kompozitných adhezív: Pri príprave elektrovodivých 

adhezív boli použité 2 typy elektrovodivých plnív s rôznou geometriou častíc: 

nepravidelné sférické častice resp. častice s vláknitou štruktúrou a dva typy 

polymérnych matríc: polyvinylacetátová disperzia a dvojzložkový epoxidový systém, 

Boli stanovené elektrické charakteristiky elektrovodivých kompozitov na báze 

komerčných adhéznych matríc Duvilax LS 50 a ChS Epoxy 513. Bolo zistené, že pri 

použitím vláknitého elektrovodivého plniva wollastonit sa dosahuje vyššia elektrická 

vodivosť kompozitu ako v prípade použitia nepravidelných sférických čadičových 

častíc AG-M v celom rozahu plnenia. Na dosiahnutie vodivosti 1 S/cm je potrebné 

použiť o 30 obj.% menej wollastonitu v porovnaní s plnivom AG-M. Boli stanovené 

materiálovo – kohézne charakteristiky pripravených elektrovodivých kompozitov. Bolo 

zistené, že epoxidový kompozit na báze plniva wollastonit dosahuje o cca 70 % 

vyššiu medzu pevnosti pri pretrhnutí v porovnaní s kompozitom na báze plniva AG-

M. 
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EFFECT OF FILLERS ON FIRE-RESISTANT PROPERTIES OF 
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Summary 
This work is focused on formulation and testing of intumescent coatings 
for protection of the steel against fire. Intumescent coatings based on 
copolymer dispersion vinyl acetate-vinylester of versatic acid were 
prepared. Effects of fillers on char formation and consequently on fire-
resistant properties were studied. Thermally stable fillers with different 
particle shape were chosen. Generally thickness of the carbonaceous 
chars decrease with increasing concentration of fillers in intumescent 
coatings. Particle shape of tested fillers had no influence on fire-resistant 
properties. 
Key words: intumescent coating, fire-resistant, TGA, mineral fibres, mica, 
metakaoline, talcum 

 
 
Introduction 

In recent decades, the disastrous accidents causes by damage of steel 

constructions in fire have reminded people of the risk of fire in some industrial 

buildings and equipments [1]. 

There are several methods to protect the steel against fire and consequent 

destruction. They are called “passive fireproofing materials”, which are based on 

insulating systems designed to decrease heat transfer from a fire to the structure 

being protected. These can be special panels or blankets, but usually mineral-based 

or organic resin-based coatings products are preferred. Flame-retardant coatings are 

distinguished by their ability to release non-flammable gases when heat is generated. 

These gases inhibit the rate of flame spreading and also reduce its intensity [2]. The 
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use of fire retardant coatings is one of the easiest, the oldest and the most efficient 

ways to increase materials resistance against fire [2-4]. 

Intumescent coatings are designed to maintain the steel integrity for one up to 

three hours when the temperature of the surroundings is around 1100 °C. When the 

temperature of the coating surface reaches a critical temperature, the surface begins 

to melt and is converted into highly viscous liquid. Simultaneously, reactions are 

initiated resulting in the release of inert gases with low thermal conductivity. These 

gases are trapped inside the viscous fluid (forming bubbles). The result is the 

expansion or foaming of the coating, sometimes up to several times of its original 

thickness, leading to form a protective char that acts as an insulative barrier between 

the fire and the substrate [5]. As a consequence, this insulative barrier makes 

intumescent coatings particularly suitable for the protection of the structural 

steelwork. 

Intumescent coatings are composed of three active ingredients: an acid 

source (generally ammonium polyphosphate – APP), a carbon source 

((di)pentaerythritol – PER) and a blowing agent (most often melamine – MEL) linked 

together by a binder. Their reaction dynamics and interaction of ingredients to each 

other determine general flame retardant properties of the coating. The formulation of 

these coatings is exceedingly time-consuming and it has to be adapted in terms of 

their physical and chemical properties to form an efficient protective char as well as 

the final paint must have good coatings properties. 

The present work studied effects of fillers on fire-resistant properties of 

intumescent coating were investigated using thermogravimetry and fire-resistant test.  

 

Experimental 

 Intumescent coatings were prepared using a pearl mill. Basic formulations of 

intumescent coatings contained polymer binder (silicone epoxy resin or copolymer 

dispersion vinyl acetate – VeoVa), intumescent additives (ammonium polyphosphate, 

pentaerythritol, melamine) and titanium dioxide – coating (IN). Into the basic 

formulation of intumescent coating were added different types and amounts of fillers 

such as metakaoline, mica, and talcum and expandable graphite. Intumescent 
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coatings were applied on the steel panels with dimensions 150 mm x 100 mm x 1 

mm for fire resistant test. Dry thickness of intumescent coatings was 415 μm. 

Fire-resistant test 

 Coated-steel panels aged at room temperature during 3 days and 

subsequently tested in a simulated fire. A Mecker burner was used as the heat 

source. The steel panel was placed upside down, 14 cm from the nozzle of the 

burner. The temperature was measured by a thermocouple for 3 hours. The 

temperature was recorded at the beginning for every 1 min., after 10 minutes of test 

for every 10 min.  The temperature after 3 hours of exposure was used to investigate 

the thermal insulation and fire protection properties of intumescent coatings. 

Thermogravimetric analysis 

 Samples for TGA were brushed on piece of clean glass. After 28 days of aging 

were samples ground in grinding mortar. Thermogravimetric analyses (TGA) were 

carried out under air at a heating rate 5°C/min from 25°C to 850°C. In each case the 

sample (around 10 mg) in the form of powder was placed in an open pan. 

 

Results 

Thermal analysis 

In the first step thermal degradation processes of the basic formulation of the 

intumescent coating (IN) were tested. 

Ammonium polyphosphate began to decompose above 230 °C, pentaerythritol 

began to melt and decompose at 205-382 °C. Because the decomposition 

temperature of ammonium polyphosphate and pentaerythritol were roughly within the 

same temperature range, ammonium polyphosphate and pentaerythritol can interact 

to form the char structure. A detailed study of reactions occurring on heating mixtures 

of ammonium polyphosphate and pentaerythritol was carried out in Ref. [5].  

The TG and DTG curves of (IN) coating (Fig. 1) show that there were four 

changes in the slopes, which proved that its degradation process had at least four 

main steps. Any weight loss up to 200 °C was due to loss of solvents and small 

molecules of polymer. Above 209 °C ammonium polyphosphate and pentaerythritol 

began to react with each other and formed phosphate esters [5]. The foaming of the 
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coating (intumescent process) caused by degradation of melamine occurred between 

290 °C and 460 °C. Melamine evaporates above 250 °C when it is heated alone. 

However, between 250 and 380 °C, evaporation competes with condensation to 

melam (to 350 °C), melem (to 450 °C) and melon (to 600 °C) with elimination of 

ammonia [13]. During this process the coating lost the major part (approx. 33 wt. %) 

of its weight. Plateau between 460 and 555 °C might be assigned to the formation of 

a particular protective shield. More thermally stable condensation products of 

melamine might be formed in this plateau. Above 600 °C final carbonaceous 

structure is formed. The residue weight at 850 °C was 25 wt. %. 
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Figure 1. TG and DTG curves of intumescent coating (IN). 

 

In the second step, influence of fillers on thermal degradation processes in 

intumescent coatings was tested. 

The TG curves of coatings modified by 3 and 5 wt. % of mica (INM3, INM5) 

are presented in Fig. 2 and 3. Thermal degradation processes were similar to that of 

IN coating. However, intumescent processes of coatings INM3 and INM5 were 
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initiated at lower temperature (approx. 15 °C) and foaming of the structure continued 

up to approx. 500 °C.  It is obvious that residual weight increased with increased 

mica content. Residual weights were 33 wt. % (INM3) and 35 wt. % (INM5). 
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Fig. 2 TG and DTG curves of intumescent 
coating INM3 
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Fig. 3 TG and DTG curves of intumescent 
coating INM5 

 

 

Flame retardant performance of intumescent coatings 
The curves of fire-resistance test of intumescent coatings based on 

polyvinylacetate-VeoVa – (IN), and intumescent coatings modified by fillers – mica (3 

wt. % - INM3), talcum (3 wt. % - INT3), metakaoline (3 wt. % - INF3) and expandable 

graphite (0.75 wt. % - INEG075) are illustrated in Fig. 4. Thicknesses of protective 

layers after fire-resistance tests are presented in Fig. 5. 
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Figure 4. Fire-resistant test of intumescent coatings. 

 

Unprotected steel panel reached 300 °C in 40 s. The best insulative barrier 

was developed in intumescent coatings with expandable graphite (INEG075), mica 

(INM3) and metakaoline (INF3). The back temperature at the end of the test reached 

236 °C, 242 °C a 248 °C, respectively. Presence of talcum (INT3) in the intumescent 

coating did not improve its fire resistant properties. 
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Figure 5. Minimal and maximal thickness of the char. 

 

The volume of the char tends to decrease with increasing concentration of 

fillers. An interpretation is based on the decrease of the temperature of charring in 

the presence of fillers.  

The blowing action of gases evolved at relatively low temperature could then 

be enhanced, but their overall effect could be limited because a rigid matrix is built-up 

before the greatest production of the gases occurs [6]. The only exception within the 

scope of tested fillers is intumescent coating containing 0.75 wt. % of expandable 

graphite (INEG075).  

Thickness of the char structure was more than twice as higher than that of 

basic formulation of intumescent coating (IN). 

 

Conclusion 

Presence of fillers in intumescent coatings improved in most cases their fire-

resistant properties by formation of rigid insulative barrier. On the top of the 

intumescent char is formed thin ceramic-like layer, which improves thermal insulation 

properties. With increasing concentration of fillers in intumescent coatings generally 
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decrease thickness of the intumescent char. The only exception was expandable 

graphite, which increased more than two times thickness of the char.  
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Summary 
The broad applications of thin solid polymer layers in different branches of 
industry are implying also a specific characteristic of their quality and 
external arrangement. Thin polymer coatings of controlled composition, 
morphology, mechanical and all internal properties, are strongly 
dependent on thein thermodynamic properties. Especially, when they are 
connected with liquids. For this reason, there are described some 
principial kinetic data of swelling and dissolution with specific respekt to 
determination of internal pressure in solid layer for some synthetic and 
natural polymers (hydroxyethylcellulose, carboxymethylcellulose, 
poly(vinyl chloride), polyphenylene oxide,) from temperature dependence 
of total thickness of swollen surface layer (K. Ueberreiter, F. Asmussen, L. 
Valko and L. Lapčík). 
Key words: polymer swelling and dissolution, static and dynamic method 
of the study, internal pressure, activated parametres of the processes 

 
 
1. INTRODUCTION 

The study of properties of thin films of individual polymers and their mixtures is 

permanently a chalenge to the physical chemists because of its fundamental 

importance for the understanding of molecular behaviour in general and because of 

its application in many branches of technology. From the total volume point of view 

the plastic production and utilization it is at present time mainly the planar form, for 

example for nutrition, for food production and storage, for health care and medicine, 

for transportation (especially for energy production and utilization) and 
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microelectronic devices construction and sofisticated fine machinery production as 

well. 

In the recent years, increasing attention has been given to the improvement in 

the application of polymers from the economical point of view. For this reason there 

were introduced new technological methods in internal polymer structural changes 

with special respects to prepare their thin layer forms with extremal resistency to 

degradation in air and liquids as well.  The stability of this systems strongly depends 

on some fundamental thermodynamic parameters introduced in the material systems 

during their preparation. There is given stress on kinetic parameters of swelling and 

dissolution application to thin layer polymer films in this presentation. As an important 

variable it has been chosena mean value of internal pressure in gel-like form of the 

matter. 

2. SWELLING AND DISSOLUTION OF POLYMERS 

If a solid macromolecular film is in contact with a liquid solvent, the movement 

of the optical boundary of solvent into sample and the „solid“- liquid interface in the 

opposite direction can be observed [1]. The latter movement can be viewed as the 

Kirkendall's effect [2].The forward velocity of the optical boundary determines the 

rateof swelling and dissolution. The swelling process has a typical feature as a time 

log of dissolution [3] or swelling time tQ. The tQ depends on temperature, molecular 

weight of polymer and kinetic properties of solvent. 

K. Ueberreiter and F. Asmussen [4-9] as the first were studied kinetics and 

mechanism of polymer dissolution in a more detail. The authors [4-9] have developed 

an experimental method of the kinetics study by measurement of changes of 

refractive index of liquid solvent phase during both partners mutual contact. L. Valko. 

V. Kellö and L. Lapčík [10-16] have improved the kinetic theory of the process and 

introduced a new experimental form and method of the kinetic data application [17-

19]. There could be taken as a model a solid polymeric film below the 

Tg temperature, and as an dominant component of it systematic or natural in origin 

macromolecular compounds.If such a polymeric film is in contact with a liquid 

solvent, the movement of the optical boundary of solvent into the sample and the 

“solid sample – liquid” interface in the opposite direction can be observed. The 

forward velocity of the optical boundary determines the rate of dissolution [9]. The 
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diffusion of solvent molecules into the polymer is caused by a gradient of chemical 

potential which depends on the polymer molecular size and chemical composition of 

the solvent. 

The dissolution of macromolecular system usually takes place only after a 

defined induction period, tQ, which value depends on temperature, molecular weight 

of polymer, kinetic properties of solvent, and also on the method of preparation of the 

film. The diffusion of solvent molecules in a glassy polymer in often accompanied by 

“anomalous” effects not easily understood in terms of Fick`s law. This problem has 

been studied by many authors [21-23].  

In all the cases presented in this paper, thickness of the swollen surface layer 

at constant temperature is proportional to t1/2. This has been predicted theoretically 

by Crank [25] for boundaries resulting from a discontinuous change of diffusion 

coefficient D with concentration of solvent cl. Then starting from the Fick`s second 

law (in a simple one-direction process) 
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and the following boundary conditions: 

t=0,  c1 = 0, if  x >  0, 
c1=const. if x= 0,      (2) 
t=t,  c1 = const. , if  x =  0, 
c1=0,.       if  x> 0.      (3) 

 
Crank [25] obtained the following solution: 
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xerfccc ,     (4) 

where 0
1c  is the solvent concentration at the surface of the sample and erfc(x) is the 

error function complement. Expanding in series and retaining the first term, we obtain 

for the total thickness of the swelling surface layer the following simple equation for 

the time interval <0,tQ> [25]: 

( ) 2/12Dt=δ        (5) 

For temperature dependence of δ K. Ueberreiter and F. Asmussen [5] have 

introduced an empirical equation (8). If the experimental system is under a dynamic 

arrangement, than the following equations can be received for swelling time 

[5,10,13]: 



 30

( )McTtt QQ ,,, χ= ,      (6) 

where T is temperature, c - concentration, χ - Flory - Huggins parameter an M the 

molecular weight of polymer. 
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where A�,s is an empirical constant introduced by K. Ueberreiter and F. Asmussen, 

ΔHs
≠ - apparent activation enthalpy of swelling, ΔHD,s

≠ - apparent activation enthalpy 

of diffusion connected with swelling, and RA�,s is apparent activated expansion work 

of polymeric system during its transition from solid state in the swollen surface layer 

and � is an empirical parameter [10].  

For the diffusion coefficient, according the theory of H. Eyring [26], it can be written: 
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where K is transition coefficient, ΔSD
≠ - an apparent value of activation entropy of 

diffusion, Δ - equilibrium distance between two consecutive positions, ΔHD
≠ - 

apparent activation enthalpy of diffusion and the other symbols have their usual 

meaning (k, T, h, R). 

The rate of dissolution uOC has been defined as a velocity of movement of optical 

phase boundary inside a polymeric sample. The flux density of solvent molecules in 

the laboratory coordinate system (J)C is related to the flux density (J)O referred to the 

optical plane, which is defined by the maximum value of the refractive index gradient 

(x=ζ) at the boundary between the gel and infiltration layers [27]: 

( ) ( ) cuJJ OCOC += .    (12) 
 
Here, uOC is the velocity of frame O with respect to frame C and c it the concentration  

of solvent molecules at the position and time considered for the steady state 

(dynamic arrangement). The net flux density through the optical plane is zero, i.e. 

(J)O=0, and the equation (12) is simplified to: 
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( )
ςc

J
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With the assumption that the system does not change volume during mixing, the flux 

density can be expressed as 

( ) ( ) ⎟
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dcDJJ VVC ,                                              (14) 

where (J)V and DV are the flux densities and the mutual diffusion coefficient with 

respect to the fixed frame. Than the following set of equation can be written for uOC 

[5,10,13]: 
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where VD  is mean value of mutual diffusion coefficient, c1, c2 and cs are 

concentration of solvent on the boundary liquid/swollen surface layer (c1), and 

swollen surface layer/solid polymer (c2), represented by the place on flow coordinate 

with their maximum of (dc/dx), α - a constant independent on molecular weight of 

polymer M, RA�,d – apparent activated expansion work of polymer chains connected 

with its transition from swollen surface layer into co-existing liquid solution of solvent 

and φ - volume fraction. 

The theoretical analysis of the variable RAδ,i (i=s,d), was carried out by Valko 

and Lapčík [10,15]. It has been found that the expressions RAδ,s and RAδ,d can be 

understood as the apparent voluminous expansion work accomplished by polymer 

chains being affected by internal pressure and associated with their transitions from a 

solid polymer phase to a swollen gel of the surface swollen layer (index s), or from 

the surface swollen layer to the solution in the case of proper polymer dissolution 

(index d): 
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where ≠Δ sDV , , ≠Δ dDV , , ≠Δ sdilV , , ≠Δ ddilV , , ≠Δ sV , and ≠Δ dV  are apparent activation volumes 

of: diffusion connected with swelling, diffusion connected with dissolution, dilution 

connected with swelling, dilution connected with dissolution and effective values of 

activation volume of swelling and dissolution, β - is isothermal expansion coefficient, 

VM – molar volume of solvent, Pi and P are internal and external pressures [15]. 

As well as the value of P << Pi, and from practical point pf view there is possible to 

summarize all values of activated volumes to the one ΔV#
total and at the first approach 

to suppose that ΔV# = VM then the last parts of equations (21) and (22) can be 

neglected and     

                     RAδ,s  ≈  RAδ,d  ≈  pi  VM . 

 

3. EXPERIMENTAL 

The studied polymer samples films of 0,3 mm thickness were prepared from 

2% wt. polymer solutions by casting on Petri dishes and slow evaporation of solvent 

in N2 atmosphere at 25 °C. The final films were tempered in vacuum furnace (p ≈ 300 

Torr) a few days until a constant weight was reached. 

The method of measuring polymer dissolution kinetics is based on continual 

detection of polymer concentration rise in the solution through the solution viscosity 

changes [16]. The viscosity is measured by a rotary disc viscometer that works also 

as a stirrer and a pump. Rotating discs are driven by a DC motor, the power of which 

is a function of solution viscosity. The mixing and the rectified motion of a liquid are 

given, first of all, by a centrifugal force from the disc rotation acting on the liquid and 

also by pumping and rectifying holes. The pumping holes for the passage of liquid 

through the rotary discs are drilled obliquely to achieve downward pumping. The two-

disc device cannot be self-centering by rotation as the single disc device can 
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because of a longer axis relative to the disc diameter. For this reason the teflon 

bearing is used to centre the needle-end axis. 

The kinetic process of swelling in the static arrangement was studied by wedge 

interferometric apparatus of usual conception. 

 

4. RESULTS AND DISCUSION 

There is evident from the experimental data that in all studied cases of 

swelling and dissolution of cellulose derivatives in water and poly(2,6-

dimethylphenylene-oxide) in hydrogencarbons a sharp boundary separates and inner 

glassy core of essentially zero penetrant concentration from an outer swollen surface 

layer with specific concentration profile depending on kinetic and thermodynamic 

activity of a solvent. 

The fundamental activated parameters for swelling and dissolution can be 

used for optimalisation of the starting composition for polymer film preparation. There 

is evident, that the stress should be given on a minimalisation of an internal stresses 

and internal pressure in the thin layer. This parameters are reflected into the 

expansion work of polymer coils and their ability to create an appropriate free volume 

conditions for transport of small molecular penetrants from one equilibrium position to 

the next one. This process can be connected with surface crazing of the polymer thin 

layer and lowering its mechanical properties. If the mechanical stress is concentrated 

in a small point position, the interruption of chemical bonds of a main chain can be 

observed as well as double free radicals presence. The microcracks creation and 

also influences the transport mechanism form and intrinsic mechanical behaviour of a 

glassy polymer film.  

An addition of small molecular compounds in the starting polymer composition 

before its casting can act as interchange bridge agent especially when this process 

increases of hydroxen bonds concentration (specific case in the cellulose 

derivatives). 

There is the solvatation of chains as one of the principle condition of swelling 

and dissolution of polymeric films as a consequence of interaction of polymer-

polymer bonds and their substitution with polymer-solvent one. 



 34

An exact experimental study of the values of mutual interaction forces is 

complicated by the fact of their consecutive character.  

 
Table 1.  Activation parameters and internal pressure of the diffusion process of 
swelling of CMC samples (Natrosol-carboxymethylcellulose, Herkules Inc.)  in water 
(25 ºC – 50 ºC). 

Type  

of the sample 

ΔH#
s 

(kJ.mol-1) 

ΔH#
D,s 

(kJ.mol-1) 

RAδ,s 

(kJ.mol-1) 

pi 

(MPa) 

7L 3,04 9,3 6,2 350 

7L2C 7,3 14,3 7,0 390 

7M31C 9,0 22,1 13,1 730 

9M31C 10,4 14,3 14,2 790 

7H4FX 8,8 17,4 8,6 476 

 
Table 2. Activation parameters and internal pressure of the diffusion process of 
swelling of hydroxyethylcellulose (Natrosol-HEC 250 L Herkules Inc.)  under 
presence of 1% wt.of NaF, KBr, LiI in the solid film  [30]. 

The sample 

composition 

ΔH#
s 

(kJ.mol-1) 

ΔH#
D,s 

(kJ.mol-1) 

RAδ,s 

(kJ.mol-1) 

pi 

(MPa) 

HEC-Natrosol 

250 L 

32 ± 5 53 ± 2 10 550 

HEC-Natrosol 

250 L + 1% wt. 

NaF 

45 ± 6 60 ± 5 6  

HEC-Natrosol 

250 L + 1% wt. 

KBr 

11 ± 1 19 ± 2 4  

HEC-Natrosol 

250 L + 1% wt. 

LiI 

35 ± 3 40 ± 13 2  
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Table 3. Kinetic parameters and activation expansion work of poly(2,6 
dimethylphenylen-oxide) in some solvents 

Solvent ΔH#
s 

(kJ.mol-1) 

ΔH#
D,s 

(kJ.mol-1) 

RAδ,s 

(kJ.mol-1) 

benzene 5,8 11,3 5,5 

toluene  2,5 7,3 5,4 

trichloromethane 2,6 5,5 2,8 

 

REFERENCES 

1. Robinson C., Proc. Roy. Soc. (London) A 204, 339 (1950)  

2. Smiegelskas A., Kirkendall E., Trans. AIME 171, 130 (1947) 

3. Corbiere J., Terra P., Paris R., J. Polym. Sci. 8, 101 (1952). 

4. Ueberreiter K. and Asumussen F., J. Polymer Sci. 23, 75 (1957), 57, 187 

(1962). 

5. Ueberreiter K., Diffusion in Polymers, Crank J. and Park G. S (Eds), Academic 

Press, 220, London, 1968.  

6. Ueberreiter K. and Kichner P., Macromol Chem. 87, 32 (1965). 

7. Asmussen F. and Ueberreiter K., Kolloid-Z., 185, 1 (1962). 

8. Ueberreiter K., Asmussen F., J. Polym. Sci. 57, 199 (1962). 

9. Ueberreiter K., Asmussen F., Macromol. Chem. 44, 324 (1961), 52, 164 (1962). 

10. Valko L., Lapčík L., Sbornik prác CHTF SVŠT Bratislava, 47, (1967). 

11. Lapčík L., Valko L., Sbornik prác CHTF SVŠT Bratislava, 52 (1967). 

12. Lapčík L., Kellö V.,  Sbornik prác CHTF SVŠT Bratislava, 9, (1971). 

13. Lapčík L., Valko L., J. Polym. Sci: Part A2, 9, 633 (1971). 

14. Lapčík L., Physical-chemical Study of Interface Phenomena and Their 

Applications in Photolithography, DrSc Thesis, (in Slovak), SVŠT Bratislava, 

1983. 



 36

15. Lapčík L., Valko L., Mikula M., Jančovičová V., Panák J., Progress Coll. Polym. 

Sci 77, 221 (1988). 

16. Mikula M., Čeppan M., Blecha J., Lapčík L., Kalíšek V., Polymer Testing 8, 339 

(1989). 

17. Kalíšek V., Lapčík L. Jr., J. Polymer Mater., 15, 91 (1998). 

18. Kalíšek V., Lapčík L. Jr., J. Polymer Mater., 15, 99 (1998), 15, 299 (1998). 

19. Pisárčik M., Lapčík L., Chem. Papers 47, 19 (1993), 

20. Kwei T. K., Zupko H. M., J. Polym Sci., Part. A-2, 7, 867 (1969). 

21. Frisch H. L., Wang T. T., Kwei T. K., J. Polym. Sci, Part. A-2, 7, 879, (1969). 

22. De Rosa L., Monetta T., Nicodemo L. and Belluci F., in “Plasma Processing of 

Polymers” (R.d”Agostinoetal, Eds), Kluwer Acad. Publisher, p. 273, Dordrecht, 

1997.  

23. Tonge M. P., Gilbert R. G., Polymer 42, 501 (2001). 

24. Kello V., Lapčík L., Hrivnák S., Polavka J., Panák J., Chem. Zvesti 32, 175, 

1978 

25. Crank J., Trans. Faraday Soc. 47, 450 (1951) 

26.  Glasstone S., Laidler K. J., Eyring H.: The Theory of Rate Processes, McGraw-

Hill Book Comp., New York, 1941. 

27. Kirkwood J. G., Baldwin R. L., Dunlop P. I., Gosting L. J. and Kegeles G., J. 

Chem. Phys. 33, 1505 (1960). 

28. Kalíšek V., Dařbujan J., Mikula M., Lapčík L., CZ Patent No. 257101 (1989). 

29. Atkins P., Paula J. De, Atkins´ Physical Chemistry, 8-th Edition, Oxford 

University Press, pp 158-163, Oxford, 2006. 

30. Lapčík L., Tomeček P., Macháčková A.,,Proceeding of the Conference 

“Selected processes of wood processing” (Eds. A. Geffert, F. Kačík and T. 

Bubeníková), TU Zvolen 2002, ISBN-80-228-1166-1  

 

 
 
 



 37

ANORGANICKÉ KOMPOZITNÍ SYSTÉMY A JEJICH EMISIVITA 
 

INORGANIC COMPOSITE SYSTEMS AND THEIR EMISSIVITY 
 

Milan Mauer a, Petra Vacíková b, Milan Honner b 

aÚstav chemie a technologie makromolekulárních látek, FCHT, Univerzita Pardubice 
& BG SYS HT s.r.o. Pardubice, bKatedra fyziky, Fakulta aplikovaných věd, 
Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika 
 

Summary 
This contribution is dealing with an introduction of the development of 
high-emissivity composite coatings for high-temperature applications in 
various thermal systems such as industrial furnaces, combustion 
chambers or heat exchangers with objective to save up to 10% of energy. 
There are also mentioned methods for the measurement of thermal 
properties of coatings at high temperatures (total emissivity using high-
power laser). 
Key words: inorganic composites, zonal directional emissivity  
 
 

Úvod 

Povlaky s vysokou emisivitou se používají ve vysokoteplotních podmínkách 

různých tepelných zařízeních (průmyslové pece, spalovací komory, výměníky tepla, 

atd.) pro dosažení vyšší energetické účinnosti a ekonomiky provozu [1-5]. Přínos 

aplikace povlaku je docílen intenzivnějším vyzářením pohlcené tepelné energie díky 

vyšší emisivitě povrchu povlaku v porovnání s emisivitou obvykle používaného 

konstrukčního materiálu. Předmětem celosvětového výzkumu a vývoje v této oblasti 

jsou jak nové materiály povlaků a technologie jejich nanášení [6] tak teoretické i 

praktické analýzy využití těchto povlaků [7, 8]. Požadován je i vývoj nových metod a 

zařízení pro měření emisivit [9].  

 

Anorganické kompozitní systémy BG HitCoat® 

Povlaky BG HitCoat® jsou anorganické kompozitní systémy na bázi křemíku, 

které byly vyvinuty pro ochranu teplosměnných ploch namáhaných žárem, nápeky, 

abrazí a vysokoteplotní korozí. Tyto povlaky mohou být použity na kovy, keramiku 
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(žárobetony, šamoty) nebo vyzdívky z minerálních vláken. 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, například odolnost abrazi nebo právě emisivita.  

Pojiva kompozitům poskytují pružnost, přilnavost, tepelnou a chemickou 

odolnost a celistvost. Při vysychání pojivo vytváří amorfní vrstvu, ve které se vážou 

plniva a aktivní komponenty k sobě a zároveň k substrátu. Výsledný roztok pojiv má 

extrémně vysoké pH a zapříčiňuje rozpouštění svrchních vrstev podkladu a porušení 

atomárních vazeb. Pojivo tak primárně způsobuje zabudování kompozitu přes 

kyslíkovou vazbu do různých typů podkladu. Pojivo povlaku BG HitCoat® se skládá z 

křemičitanů a síťujícího činidla.  

Plniva svým tvarem a velikostí částeček také ovlivňují výsledné vlastnosti 

kompozitu. Ploché a vláknitě tvarované částečky jsou přidávány pro zlepšení 

schopností odolávat jak vnitřním tak vnějším silám (např. během zasychání). Pro BG 

HitCoat® jsou pro plnění používány mj. tyto oxidy: oxid křemičitý, oxid titaničitý, oxid 

zirkoničitý a oxid wolframový. Velikost jejich částeček je menší než 1 μm a proto 

mohou zlepšovat přilnavost kompozitu k substrátu a zlepšovat odolnost proti 

teplotním šokům [10].  

Aktivní složky se přidávají do kompozitu pro ovlivnění některých fyzikálních 

vlastností (optické, tepelné). V původní receptuře povlaku BG HitCoat® byly použity 

jako aktivní složky oxid chromitý a práškové železo (mikronizované a chemicky 

upravené). Použití jiných látek (například oxid ceřičitý, karbidy, nitridy), jejich 

zabudování do kompozitu a sledování jejich vlivu na emisivitu a další vlastnosti, je 

předmětem současného výzkumu. 

 

Emisivita 

Emisivita materiálu je definována jako poměr intenzity vyzařování tohoto 

materiálu a intenzity vyzařování absolutně černého tělesa při stejné teplotě. 

Spektrální emisivita vyjadřuje hodnotu emisivity na určité vlnové délce záření, 

pásmová emisivita vyjadřuje průměrnou hodnotu emisivity v uvažovaném pásmu 

vlnových délek a totální emisivita charakterizuje celkový vyzařovaný výkon přes 

všechny vlnové délky. Pro přenos tepla mezi dvěma pevnými povrchy, které se 
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chovají jako šedá tělesa, je významná hodnota totální emisivity, neboť tepelný tok je 

úměrný totální emisivitě a rozdílu čtvrtých mocnin absolutních teplot těchto povrchů 

(Stefanův-Boltzmannův zákon). Zvýšení emisivity povrchu stěny pece využitím 

povlaku s vysokou emisivitou, například o deset procent, se tedy projeví v 

desetiprocentním zvýšení tepelného toku ze stěny na reakční trubky. V případě 

účinku spalin, které sálají a pohlcují záření pouze v určitých absorpčních pásech 

vlnových délek (viz Obrázek 1), je přenos tepla komplikovanější. Zde se zvýšení 

emisivity povrchu stěny nanesením povlaku s vysokou emisivitou projeví v 

intenzivnější absorpci záření spalin do stěny a současně v intenzivnějším vyzařování 

ze stěny na reakční trubky. Zatímco přenos tepla mezi spalinami a pevnými povrchy 

probíhá pouze v úzkých absorpčních pásech spalin (pásy CO2 a H2O), tak přenos 

mezi pevnými povrchy probíhá zejména ve "volných oknech" mezi absorpčními pásy 

spalin. Na povrchu stěny dochází ke spektrální redistribuci záření a celková účinnost 

přenosu tepla je při vyšší emisivitě stěny intenzivnější [8].  

 
Obrázek 1. Absorbční pásy spalin a záření černého tělesa. 
 
Naměřená data a způsoby vyhodnocení 

Pro potřeby vývoje nových typů povlaků a hodnocení vlivu aktivních složek 

kompozitu se současně vyvíjejí i nové metody, které umožňují zjistit vlastnosti a 

chování povlaků za vysokých teplot. Tyto metody v různém uspořádání využívají 

ohřevu vzorků 4kW kontinuálním laserem a měření teplotního pole povrchu 

termovizními kamerovými systémy. Experimentální uspořádání pro měření totální 

emisivity je ukázáno na Obrázku 2. Při měření totální emisivity byl vzorek, na jehož 

spodní straně byl nanesen měřený povlak, bezkontaktně shora ohříván laserovými 
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pulzy o výkonu cca 500 W a délce 20 s, s prodlevami 10 s na vyrovnání teplot a 

chladnutí vzorku (viz Obrázek 3). Vnitřní teplota vzorku byla měřena termočlánkem a 

povrchové teplotní pole spodní strany vzorku bylo měřeno termovizí. Vyhodnocení 

totální emisivity bylo provedeno komparativní a kalorimetrickou metodou. Totální 

emisivita byla měřena  spojitě ve vlnovém rozsahu 0,2 – 20,0 μm.  

Seznam použitých aktivních složek je uveden v Tabulce 1. Výsledný teplotní 

průběh emisivity je ukázán v intervalu 600 až 900 oC (viz Obrázek 4). 

 

 
 
Obrázek 2. Experimentální uspořádání metody měření totální emisivity povlaků 

využitím výkonného laseru a termovize. 

 
Tabulka 1. Seznam aktivních složek 

Označení vzorku Aktivní složka 
VZ1 Oxid chromitý 
VZ2 Práškové železo 
VZ3 Práškové železo + oxid ceričitý  
VZ4 Práškové železo + oxid chromitý  
VZ5 Práškové železo + oxid chromitý + oxid ceričitý 
VZ6 Oxid železnato-železitý (magnetit) 
VZ7 Mix karbidů 
VZ8 Mix nitridů 
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Obrázek 3. Měřený vzorek při ohřevu. 
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Obrázek 4. Graf závislosti totální emisivity na teplotě. 
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Vyhodnocení a závěr 

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

teplotním rozsahu měly vzorky kompozitu s aktivními složkami oxidu chromitého a 

práškového železa.  V dalším výzkumu bude nutné stanovit spektrální emisivity 

v pásmu vlnových délek 1,5 – 6,4 μm (v tomto pásmu dochází k přenosu většiny 

tepelné energie).   
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OCHRANNÉ LAKY NA POLYKARBONÁT V AUTOMOBILOVÉM  
PRÚMYSLU 

 
WEATHERABLE HARDCOAT SOLUTIONS FOR AUTOMOTIVE 

POLYCARBONATE APPLICATIONS 
 
Petr Jakeš   
Momentive Performance Materials 
 

Summary 
Hardcoats work to enhance and sustain surface appearance and service 
life of finished plastic parts in applications as diverse as optical discs, 
computer screens and automotive exterior headlamps and trims. They 
provide excellent long-term protection against abrasion, mar, chemicals, 
solvents and UV light. They stand up to environmental challenges like acid 
rain and can be used to protect, enhance, or impart surface gloss. 
Key words: Hardcoats, polycarbonate, weatherability 

 
 

Firma Momentive Performance Materials se jako světový výrobce silikonových 

chemikálií profiluje v oblasti nátěrových hmot (NH) nejen jako výrobce základních 

surovin a aditiv pro NH, ale také v oblasti výroby finálních formulací- laků pro 

konečné uživatele. Tento příspěvek bude věnován tvrdým lakům – hardcoats. 

Technologický vývoj a využívání nových materiálů v automobilovém průmyslu, 

přináší nutnost nových řešení. Samostatnou oblastí je problematika ochrany 

plastových dílů, zejména dílů z polykarbonátu. Polykarbonát nahrazuje stále ve větší 

míře klasické konstrukční materiály (obvykle sklo) díky své lehkosti, snadné 

zpracovatelnosti, transparentnosti a hlavně díky své extrémní houževnatosti, z 

pohledu uživatele takřka nerozbitnosti. Handicapem polykarbonátu (a řady jiných 

konstrukčních plastů) je jejich nedostatečná odolnost vůči UV záření, projevující se 

ztrátou transparentnosti – zákalem, žloutnutím a nevyhovující tvrdost, projevující se 

náchylností k otěru a k poškrábání. Tyto nevýhody lze elegantně řešit použitím 

speciálních tvrdých laků, tzv. hardcoats, které se nejmasověji používají při výrobě 

světlometů a při ochraně jiných exteriových polykarbonátových dílů: sloupků, 

spojlerů, slunečních střešních clon apod.   
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Momentive Performance Materials jsou světovým lídrem ve výrobě těchto laků 

a nabízí oba současné existující typy. Prvním typem jsou tepelně vytvrzující 

anorganické silikonové laky, kde se při siťování uplatňuje sol-gel mechanismus. Tyto 

laky vyžadují delší doby vytvrzování a v případě kontinuálních výrob je nutné 

pořízení robustnějších zařízení. Tyto laky jsou z kvalitativního hlediska 

nepřekonaným standardem. Druhým typem laků jsou UV vytvrzující laky, které jsou 

založeny na organických pojivech – akrylátech. Jejich výhodou je rychlost a snadnost 

vytvrzování pod UV lampami s odpovídajícím výkonem. Výroba a detailní složení 

těchto laků je firemní know–how. Tvrdost laků a tedy otěruvzdornost a 

abrazivzdornost zvyšuje obsah nanočástic koloidně připravené siliky, která je 

kovalentně zakotvená v pojivové matrici. Odolnost vůči environmentálnímu stárnutí 

zajišťují UV stabilizátory.Existuje celá řada aspektů, související s vlastnostmi těchto 

laků, jejich použitím a testováním. Laky proto procházejí neustálým vývojem a jsou 

testováný z hlediska otěruvzdorných vlastností, z hlediska dlouhodobé ochrany vůči 

povětrnostnímu stárnutí (nezrychlené testy mohou trvat až 10 let). Laky musí být v 

některých aplikacích odolné vůči řadě chemikálií, zejména při použití v 

automobilovém průmyslu (nutná odolnost vůči, pohonným látkám, chladícím a 

ostřikovacím kapalinám, čistícím prostředkům). Samostatnou problematikou je 

adheze laků k substrátu, která se v případě některých tepelně vytvrzujících laků řeší 

použitím primerů. Tvrdé laky – hardcoats – lze použít i na jiné plasty (např. PMMA, 

PS, SAN) a v rozličných aplikacích jako je ochrana CD/DVD nosičů, plastových skel, 

brýlí, folií, displejů, elektronických komponent, apod. Jejich vývoj však významně 

ovlivňuje jejich největší konzument – automobilový průmysl. 

Přehled některých laků firmy Momentive: 

Tepelně vytvrzující laky : 

SHP 401/AS 4000 Primer / lak - povětrnostní stárnutí (automob.průmysl) 

SHP 470/AS 4700 Primer / lak - povětrnostní stárnutí (automob.průmysl) 

PHC 587 bezprimerový lak - povětrnostní stárnutí (automob. průmysl) 

SHC 5020 otěruvzdornost - PC, PMMA 

UV vytvrzující laky : 

UVHC 3000 povětrnostnímu stárnutí (automobilový průmysl) 

UVHC 3000K povětrnostnímu stárnutí (automob.průmysl) - zlepšená adheze 

UVHC 7000 otěruvzdornost - PMMA, PS, PES (bez UV absorbéru) 

OM 1000 ochrana proti poškrábání - CD/DVD 
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TECHNOLOGICKY VYSPĚLÉ POLYMEROVÉ DISPERZE JAKO NOVÝ 
PŘÍSLIB PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE 

 
PROMISING NEW BINDERS FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS, BASED 

ON HIGH PERFORMACE POLYMER DISPERSIONS. 
 

Jaroslav Palcer 
Ercros Deutschland GmbH 

 
Summary 

The paper deals with applications of new hifh performance polymer 
dispersions. There are application in engineering, automotive industry, 
agricultural machinery, plastic cowers, paints for wood and metals studied. 
Key words: polymer, paint, coating 

 
 
Během posledních 4-6 let jsme byly často dotazováni výrobci nátěrových hmot 

na vhodnost použití našich disperzí pro oblast průmyslových aplikací. Rádi bychom 

vám představili vlastnosti a možné využití produktového portfolia firmy Ercros 

v průmyslových aplikacích. 

Abychom mohli nahradit všeobecně nejběžněji používané rozpouštědlové 

systémy, vyvinuli jsme polymerové disperze pro interiérové a exteriérové využití 

v průmyslových aplikacích, a to jak pro ochranné tak i pro dekorativní nátěry. 

V poslední době byla většina těchto systémů pod přísným dohledem zkoumána a 

navíc již po mnoho let je kladen důraz i v těchto aplikacích na více tzv. ekologicky 

šetrných systémů. 

Tento vývoj je v podstatě řízen směrnicí EU 2004/42/EG, která diktuje 

drastické snižování obsahu těkavých látek.  Toho lze dosáhnout několika způsoby. 

V některých odvětvích se zvyšuje poměr sušiny, v jiných se aplikují nové technologie 

jako např. UV-vytvrzování apod.  

Další alternativou je pak používání čistě vodných systémů. Ercros 

Deutschland GmbH nabízí takovéto systémy pro různé aplikace. K lepšímu 

porozumění aplikací si potřebujeme definovat, co si představíme pod pojmem: 

„nátěrová hmota pro průmyslové aplikace“.  
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Za tímto účelem jsme shromáždili naše zkušenosti, které jsme získali, když 

jsme hovořili o průmyslových aplikacích. 

 Naše pojetí průmyslových aplikací znamená, plošné, strojové nanášení 

nátěrové hmoty. 

 

Podle našeho názoru pod průmyslové nátěrové hmoty lze zařadit systémy pro: 

- Strojní průmysl, mimo automobilového jako jsou zemědělské stroje, nářadí, 

hobby vybavení, a to vše jak pro interiér, tak pro exteriér. 

- Laminování, a to jak profesionální, tak i v hobby sektoru. 

- Plastové obaly pro mobilní telefony, audio-, video-, sportovní vybavení, atd.  

-  Různé typy podkladů dřevo, kov, plast 

Za jistých podmínek můžeme zařadit do průmyslových nátěrů i systémy pro: 

- Parkety, „coil coating“ a automobilový průmysl, a to pro vnitřní i vnější použití. 

Všechny výše zmíněné aplikace jsou jen ty nejznámější. Existuje však daleko více 

nejrůznějších aplikací. 

 

Jaké synergie jsme schopni dosáhnout?  

Jde o nalezení nejlepšího možného řešení, jak vyřešit aplikační požadavek. 

To s sebou nese otevřenou diskusi o požadavcích, podkladech a technických 

detailech. Jednoduše řečeno: čím vice budeme vědět o konkrétních podmínkách 

aplikace, tím lépe Vás budeme schopni podpořit. 

Potřebujeme znát Váš odborný posudek a otevřeně si říci, jaké další možné 

méně známé průmyslové aplikace znáte? Soustředíte se na jednu z výše zmíněných 

aplikací nebo se pohybuje v jiných průmyslových aplikacích? 

V níže představené tabulce je znázorněn přehled průmyslových aplikací a 

doporučení ke zvolení jedno-komponentního nebo dvou-komponentního vodného 

systému na technologicky vyspělých polymerových disperzí. 
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Tabulka1: Přehled průmyslových aplikací a doporučení  

 

Tabulka znázorňuje příklady využití 1K nebo 2K systémů. 2K systémy jsou 

systémy nejvyšší kvality pro aplikace vyžadující vysoké nároky na chemickou 

odolnost a antikorozní vlastnosti. 

Mezi základní všeobecné požadavky kladené na průmyslové nátěrové hmoty jsou: 

- Vysoký lesk 

- Dobrá přilnavost k podkladu 

- Chemická odolnost (v závislosti od aplikace střední až vysoká) 

- Tvrdost  - od flexibilního až po tvrdý film 

- Požadavky na způsoby aplikací – stříkání, máčení, polévání atd. 

- Vysoká odolnost proti povrchovým defektům během dosušování 

Aplikace 1K-systém 2K-systém 

Kancelářské skříně (kov) X  

Kovy všeobecně, pracovní 
kolečka, kontejnery, 

vyjma námořních 

X X 

Plasty 
Plasty v domácnosti, 

mobilní telefony 

X X 

Nářadí X  

Dekorativní oblasti, 
vybavení koupelen, 

kuchyní, nábytek, držáky 
a kliky, dveře, náhradní 

díly  

 X 

Radiátory  X 

Efektní povlaky  X 

Off road, strojní zařízení 
domácností 

 X 

Off road, zemědělské 
stroje a zařízení 

 X 
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- Akceptovatelná cenová relace (v porovnání s alkydy) 

- Dobré optické vlastnosti 

Je zřejmé, že čím více požadavků bude nátěrová hmota splňovat, tím lepší bude pro 

zákazníka náhradou. 

Pojďme se nyní podívat na podrobnější přehled produktového portfolia firmy 

Ercros Deutschland GmbH  

Ercrothany jsou vodné polyuretanové disperze vhodné pro nejrůznější podklady 

jako například dřevo, plasty nebo kov.  

Díky vhodnému výběru vstupních surovin o specifické morfologii dokážou výběrové 

polymerové disperze dát vysoký užitkový charakter nátěrovému systému. Jedná se 

převážně o systémy s fyzikálním zasycháním a samo-síťováním.  Samo-síťujícího 

efektu po zaschnutí je dosaženo díky vytvoření vodíkových vazeb mezi 

polymerovými řetězci.  Tato fyzikálně-chemická vlastnost umožňuje dosažení 

vynikajících vlastností, jako například vysoká chemická odolnost a elasticita.  

Disperze se charakterizují velmi dobrou mechanickou stabilitou a součastně vysokou 

kompatibilitou s jinými polymerovými disperzemi, třeba s čistými akryláty viz.typ 

Ercros RA 646H. 

Disperze umožňují chemické síťování díky kombinaci s polyisokyanáty.  Dobrá 

elasticita a velmi jemná velikost částic polymerových disperzí dovoluje, použití na 

takové podklady jsou: korek, kůže a textilie mimo jiné i na plasty a dřevo, kde 

Ercrothany byly speciálně testovány. 

Ercrothane 95 

U tohoto typu pojiva je dosaženo výjimečné rovnováhy mezi tvrdostí a 

flexibilitou se zachováním výborné chemické odolnosti. Při zesíťování s 5%N-C-O 

získáme nadprůměrnou chemickou odolnost, což znamená, že oproti klasickým 2K 

systémům dochází k zanedbatelnému nárůstu viskozity a navíc nám stačí menší 

množství tvrdidla. 
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U transparentního systému lze dosáhnout vysokého lesku 90E při úhlu 60°. 

Výborná odolnost proti poškrábání a odolnost proti otěru až 35 mg ( Taber Abraser 

CS17/1000g/1000 U). 

Ercrothany série 4.. jsou vodné polymerové disperze modifikované čistými akryláty. 

Byly vyvinuty, aby splňovaly požadavky pro různé podklady, jako dřevo, plasty a kov, 

atd. Vhodným výběrem vstupních surovin lze tyto typy disperzí zařadit do skupiny 

technologicky vyspělých pojiv s vynikajícími charakterovými profily.  

Ercrothane 457 

Tato disperze se charakterizuje dobrou přilnavostí na různé podklady. Výborně drží 

na kovech (železo, hliník), u plastů je vhodná pro PVC a PA. Je vhodná také pro 

podklady, které jsou opatřeny základními UV nátěry nebo UV vrchními laky. 

- má vyšší flexibilitu 

- tvrdost „pendulum hardness“ 60 s při transparentním laku 

- lesk při transparentním laku: 

 75 E při 20° 

 90 E při 60° 

Ercrothane 433 

Díky poměrně vysoké tvrdosti filmu, je tato disperze velmi vhodná pro použití na kovy 

a plasty jako vrchní nátěr. U plastů můžeme vyzdvihnout PVC a PA. 

- dobrá odolnost proti otěru 

- tvrdost „pendulum hardness“ 100s  při transparentním laku 

    70s  pigmentovaný systém  

- lesk při pigmentovaném systému: 

 50 E při 20° 

 84 E při 60° 

Ercros RA 576H 

Je samosíťující akrylátová disperze kopolymeru kyseliny akrylát/metakrylové. Cílem 

našeho vývoje bylo za prvé, najít bezrozpouštědlovou disperzi a za druhé, získat 
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vynikající antiblokačních vlastností suchého filmu. Zjednodušeně, běžné kopolymery 

mají tendenci k dolepu, když mají nízkou teplotu skelného přechodu. Naopak je-li 

teplota skelného přechodu-Tg příliš vysoká je nutné použít koalescenty. 

Z těchto důvodů jsme se rozhodli využít tzv. technologii „core-shell“ 

Tato technologie je založena na více fázovém systému. V první fázi umožňuje 

polymerizaci měkkého jádra, tím se docílí vysoké flexibility, a v druhé fázi se vytvoří 

tvrdý obal, který zabezpečí vysoké antiblokační vlastnosti. Tento systém je také 

možné otočit nebo vyrábět několika fázový systém. Výhodou „core-shell“ technologie 

je dosažení vyváženého poměru mezi flexibilitou a dolepem suchého filmu. 

- MFT = 0°C 

- dobrá odolnost proti otěru 

- výborná odolnost na povětrnosti 

- velmi dobrá přilnavost na různé a problematické podklady 

- lesk při pigmentovaném systému: 70-75 E při 60° 

- lesk při transparentním laku:  80 - 85 E při 60° 

Všechny výše zmíněné vlastnosti vytváří z RA 576H universální pojivo vhodné jak 

pro základní nátěry, tak pro vrchní nátěry nebo jednošichtovky. 

Ercros RA 633 

RA 633 je postavena na čistém akrylátu s MFT = 40°C a s rychlým zasycháním, což 

umožňuje dobrou přetíratelnost.  Vysoká tvrdost, kde u transparentního laku  

dosahujeme126s, při zachování vysokého lesku nám dává velmi dobrý a použitelný 

systém. 

RA 633 je doporučována jako náhrada za nitrocelulózové a alkydové nátěrové 

hmoty. 

- velmi dobrý poměr mezi cenou a užitnou hodnotou 

- lesk při pigmentovaném systému:  

 70 E při 60° 

 40 E při 20° 
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- dostatečná chemická odolnost  

Pojivo RA 633 lze použít na nábytek, kde není kladen velký důraz na chemickou 

odolnost jako například konferenční stolky, křesla, nohy k nábytku nebo zadní strany 

skříní. Je vhodné pro vrchní nátěry různých druhů ručního nářadí, pro pracovní 

kolečka nebo jiné méně náročné aplikace. 

Ercros RA 646H 

Tato disperze se vyznačuje nejvyšší chemickou odolností z celého portfolia čistých 

akrylátů. Máme zde také samosíťující systém. Díky obsahu volných OH skupin lze 

RA 646H použít jak do 1K, tak i do 2K systémů. Volné OH skupiny mohou být 

externě síťovány  N-C-O skupinami polyisokyanátů. 

1K systém: 

- odolná proti naftě a olejům 

- dobrá přilnavost na plasty jako např. ABS 

- vysoká tvrdost „pendulum hardness“ 123 s při transparentním laku 

      60s  pigmentovaný systém  

- lesk při pigmentovaném systému: 82 E při 60° 

50E při 20° 

2K systém: 

V 2K systému nám pojivo dává ještě větší odolnost proti poškrábání a výjimečnou 

chemickou stabilitu proti olejům, alkoholům a proti čisticím prostředkům. 

Výběrem typu a množství tvrdidla pro 2K systém můžeme zvýšit nebo snížit lesk 

nátěrového systému. 

- 2K systém nám snižuje OKP (optimální koncentraci pigmentu) 

- dochází ke snížení kryvosti oproti 1K systému 

- vyšší viskozita 

- zkracuje se čas zpracovatelnosti (2-3 hodiny) 
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Podtrhujíce výhody této disperze je výbornou alternativou, kde potřebujeme splnit 

náročné požadavky na nátěrový systém zároveň s udržením vysokého lesku. 

 

Tabulka 2. Všeobecná doporučen 

 

Tato poslední tabulka představuje všeobecná doporučení pro jaký typ aplikace 

je vhodné dané pojivo. Naše doporučení jsou postavena na řadě zkušeností a 

věříme že, vám budou nápomocny při formulování vašich nových nátěrových 

systémů. 

Aplikace 1K - systém 2K - systém 

Kancelářské skříně (kov) Ercrothane®457 , 
RA 646 H, 
RA 576 

 

Kovy všeobecně, 
pracovní kolečka, 
kontejnery, vyjma 

námořních 

RA 646 H,  
RA 633 H 

Ercrothane® 95, 
RA 646 H 

Plasty 
Plasty v domácnosti, 

mobilní telefony 

Ercrothane® 95, 
Ercrothane® 457 

Ercrothane® 95, 
RA 646 H 

Nářadí RA 633 H  

Dekorativní oblasti, 
vybavení koupelen, 
kuchyní, nábytek, 

držáky a kliky, dveře, 
náhradní díly 

 RA 646 H 

Radiátory  RA 646 H, 
Ercrothane® 95 

Efektní povlaky RA 576 H,  
RA 646 H, 
Ercrothane ® 435 

RA 646 H ,  
Ercrothane® 
blends 

Off road, strojní zařízení 
domácností 

 RA 646 H, 
Ercrothane® 95 

Off road, zemědělské 
stroje a zařízení 

 Ercrothane® 95, 
RA 646 H 
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POLYMERNÍ UV FILTRY JAKO ADITIVA DO OCHRANNÝCH LAKŮ NA 
VÝROBKY ZE DŘEVA 

 
POLYMERIC UV FILTERS AS ADDITIVES FOR WOOD PROTECTIVE 

WARNISHES 
 
Lubomír Kubáč a, Jiří Akrman a, Daniela Tesařová b, Vratislav Závada b, Jiří Horálek c  
aCentrum organické chemie Rybitví, bMendelova univerzita Brno, cSynpo Pardubice, 
Česká republika 
 

Summary 
There was developed new type of UV filter, which is reactive bonded into 
protective varnish for wooden products. Photoprotective varnishes were tested 
for indoors as well as outdoors applications. System is highly stable and it gives 
effective protection against UV radiation. Suggested UV filter could be part of 
polymeric acrylate matrix or it is possible to apply as water nanodispersion. 
Key words: varnish, UV radiation, polymeric, acrylate, wood 

 
 

Úvod 

Ochraně dřeva před povětrnostními vlivy je věnována dlouhodobá pozornost. 

Jedná se přírodní materiál, který podléhá celé řadě vlivů urychlujících jeho 

degradaci. Ochrana před škůdci z řady hmyzu či mikrosvěta je relativně dobře 

vyřešena. Ochrana před slunečním zářením a hlavně jeho UV složkou je předmětem 

přetrvávajícího výzkumu. Dřevo je totiž citlivé především na UVA složku slunečního 

záření, které není odfiltrováno okenním sklem a problém z nevratnými změnami 

dřevěných materiálů tak lze pozorovat i u předmětů určených výhradně pro 

interiérové použití. UV záření způsobuje v prvé řadě estetické škody, kdy dlouhodobě 

ozařované dřevěné předměty mění svůj odstín oproti neozařovaným částem, které si 

zachovávají původní vzhled. Tyto barevné změny jsou způsobeny především 

fotooxidačním štěpením jedné ze složek dřeva, ligninu, kterého je ve dřevě přítomno 

20 až 30 %. Tento problém je pozorován jak na nových předmětech, tak na 

historických materiálech. Obzvláště nepříjemně se může projevit v případě 

restauračních zásahů do památkových objektů, kdy původně kompaktně 

zrestaurovaný objekt v důsledku popsaných změn změní svůj vzhled. 
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Dřevo se proto chrání před povětrnostními vlivy ošetřením ochrannými laky. 

Aby tyto laky byly dostatečně účinné, je nutné, aby byly aditivovány jak přídavkem 

vhodných UV flitrů, které zamezí průniku UV záření pod povrch ochranného filmu, tak 

přídavkem UV stabilizátorů, které mají za cíl zvýšit fotostabilitu samotného laku a tím 

zvýšit i odolnost samotného dřeva před UV zářením. 

Na trhu již dnes existuje celá řada takovýchto aditiv, které jsou účinné po 

různou dobu v závislosti na jejich stabilitě a schopnosti migrace. Prezentace se 

zabývá způsobem UV ochrany, který je dlouhodobě stabilní. Navržené UV filtry 

vynikají vysokou fotostabilitou a v důsledku reaktivní vazby v polymerním systému je 

zabráněno jejich migraci v ochranném systému. 

 

Princip ochrany před UV zářením 

Při ochraně materiálů před UV zářením se používají dva vzájemně se 

doplňující principy ochrany. Buď se nebezpečné záření odfiltruje, nebo se zamezí 

vzniku volných radikálů, jejichž vznik je UV zářením iniciován, a které následně 

urychlují degradaci podkladového materiálu. 

V prvém případě se materiál ošetří ochranným lakem s přídavkem UV 

absorbéru jako aditiva. Jedná se o organické materiály, které UV záření díky své 

chemické struktuře zachycují nebo o anorganické, které toto záření odrážejí na 

principu reflexe. Tyto základní principy jsou znázorněny na obr. 1. 

Ve druhém případě se chráněný materiál penetruje roztokem aditiva, které 

zamezuje vzniku volných radikálů, nebo funguje jako „zhášeč“ excitovaných stavů. 

Na tomto principu fungují nejčastěji používaná aditiva, HALS (Hindered Amine Light 

Stabilizer). Jejich funkce je demonstrována na obr. 2. Optimálním se pak jeví 

kombinace obou principů. 
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Obrázek 1. Princip absorpce a reflexe Obrázek 2. Princip účinnosti HALS UV záření 

 

Způsob řešení ochrany dřevěných materiálů před UV zářením 

Dle dostupných materiálů je dnes nejběžnější postup ochrany porézních 

materiálů před UV zářením výše zmíněná kombinace systémů UV stabilizace 

penetrací roztokem HALS a následná ochrana svrchním lakem, ve kterém je 

zabudovaný vhodný UV absorbér. Pro aplikaci na dřevo je komerčně nejúspěšnější 

penetrační činidlo Lignostab 1198 (vzorec I) od firmy CIBA, který je dobře rozpustný 

ve vodě. Výběr vhodného UV absorbéru je pak věc mnohem složitější, která závisí 

na mnoha parametrech. Základem pak je typ solventního systému a typ polymerního 

systému. Ne nepodstatným problémem pak je fixace příslušného UV absorbéru 

v ochranném laku. Základní a nejlevnější UV absorbéry jsou většinou malé molekuly, 

které jsou v systému vázány fyzikálními vazbami. Tyto sloučeniny pak mají tendenci 

migrovat k povrchu a postupně jsou z laku stírány nebo vymývány, takže v určitém 

časovém horizontu již v systému není potřebná koncentrace UV absorbéru a 

adekvátně dochází ke snížení jeho fotoprotektivní účinnosti. V současné době je na 

trhu celá řada UV absorbérů s objemnějšími molekulami, čímž je tato jejich negativní 

vlastnost do značné míry eliminována a výrazně se tak snižuje pravděpodobnost 

migrace. Tento koncept je však účinný pouze pro střednědobou ochranu dřevěných 

materiálů před slunečním zářením. 

Pokud se však jedná o materiály s vyšší přidanou hodnotou nebo o materiály, 

u kterých je dlouhodobá ochrana před UV zářením vyžadována, pak je nutno hledat 
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jiný koncept. Jako nejvhodnější se jeví varianta přímé chemické vazby UV absorbéru 

na nosný polymerní řetězec, čímž se tento stává součástí ochranného lakového 

filmu. V rámci společného projektu byly navrženy dvě možnosti. Soltex EE (vzorec II), 

který obsahuje akrylátovou skupinu a který se přidává do směsi monomerů při 

přípravě akrylátových polymerů. Byl navržen postup přípravy vodných akrylátových a 

akrylurethanových disperzí. Souběžně byly připraveny roztokové akrylátové 

pryskyřice s tímto chemicky zabudovaným UV absorbérem.  

Paralelně byl navržen postup přípravy vodné nanodisperze polymerního UV 

absorbéru na bázi Soltexu EE, Cosol E (vzorec III). Tato nanodisperze má velikost 

částic okolo 80 nm, takže účinně zachycuje UV záření a přitom je zcela 

transparentní. Tento UV absorbér pak lze použít jako standardní aditivum do 

libovolného disperzního systému, čímž je odstraněna nevýhoda Soltexu EE, tj. 

nutnost syntézy akrylátové pryskyřice pro zcela konkrétní a specifické formulace 

laku. Výhody polymerně vázaného UV absorbéru jsou v tomto systému zcela 

zachovány. Pozitivní vliv zakotvení tohoto typu UV absorbéru na polymerní systém 

byl prokázán již v předcházejících publikovaných studiích. 
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Obrázek 2. Vzorec I Lignostab 1198 Vzorec II Soltex EE  Vzorec III Cosol E 

 

Výsledky měření 

Fotoprotektivní účinnost výše popsaného systému byla měřena na řadě 

materiálů. Pro podrobné testy byl vybrány vzorky připravené z buku, dubu, javoru, 

modřínu, olše, ořešáku a smrku. Ošetřené vzorky byly ozařovány ve zkrácených 

testech v přístroji Q-sun test a vedle toho byly v letních měsících umístěny na 

slunečním světle za oknem a na venkovní expozici na 5 různých místech s rozdílnou 

nadmořskou výškou od 250 do 1 323 m n.m. Měření byla podpořena sejmutím 
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meteorologických údajů. Výsledky pak byly vyhodnocovány objektivně 

spektrofotometrickým měřením celkové barevné změny daného vzorku, dE. 

Všechna měření prokázala stabilizační efekt navrženého systému. Byla 

stanovena optimální koncentrace aditiva v NH a zjištěn rozdíl mezi použitím Soltexu 

EE a Cosolu E. Dle provedených měření je nejvhodnější provést nejprve penetraci 

dřeva 2 %ním roztokem Lignostabu 1192 a následně provést ošetření lakem 

obsahujícím 3 % Soltexu EE nebo 3 % Cosolu E a 0,5 % vhodného stabilizátoru 

např. Tinuvin 292. Bylo zjištěno, že mezi použitím Soltexu EE a Cosolu E není žádný 

rozdíl. Na obr. 3 je znázorněn výsledek měření provedený na Lysé hoře u materiálu 

smrk. Je patrné, že přídavek UV absorbéru do ochranného laku výrazně brzdí 

rychlost barevné změny a tím i zvyšuje celkově odolnost dřeva před povětrnostními 

vlivy. 
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Obrázek 3. Stanovení vlivu povětrnosti na celkovou barevnou odchylku dE smrku na 
stanici Lysá hora  
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DEFOAMERS FOR DECORATIVE EMULSION PAINTSAND 
PLASTERS 

 

ODPĚŇOVAČE PRO DEKORATIVNÍ EMULZNÍ NÁTĚRYA 
OMÍTKY 

 

Carsten Nagel a, Robert Botlík b 
aBYK GmbH – Germany, bPolychem composite CS s.r.o. - Distributor for Czech 
Republic and Slovakia 

 
Summary 

Foam is always undesirable in coatings. Foam formed during the paint 
production process, leads to non-optimal fill of the production vessels and 
causes problems in the filling line. Additionally, – and here is where most 
of the problems arise – foam can also occur during application, this 
causing surface defects. Foam in the coatings film causing not only an 
optical disturbance, but also reduction the protective function of the 
coating. Accordingly, a defoamer is an essential ingredient in nearly all 
coating formulations. 
Key words:  additives, paint industry, architectural coatings 

 
 
INTRODUCTION 

Another important property of all defoamers is their “selective (or controlled) 

incompatibility” with the medium to be defoamed. A too defoamer will not migrate into 

the foam lamella, but rather into the bulk of the coating system.  

In this case, the defoaming properties are minimal. Defoamers that are too 

incompatible, on the other hand, may lead to paint defects such as haze or craters. 

The selection of the proper defoamer can be characterized as a “balancing act” 

between compatibility and incompatibility. This correlation is illustrated: too much 

compatibility can lead to foam stabilization instead of defoaming, see in figure 1. Of 

course, the optimum exists, when proper defoaming without defects (haze, craters) is 

achieved.  

Due to the wide variety of paint systems, one defoamer cannot be optimal for 

all formulations. A range of various defoamer products is necessary in order to offer  

a suitable product for each purpose. The fine-tuning of the defoaming action can be 
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achieved by varying the dosage: more defoamer in general, brings better defoaming. 

However, it may increase defects or make them visible. Reducing the dosage avoids 

film defects but the defoaming action may not be sufficient. 
 

 
 

Figure 1.  Optimal Defoaming Behavior. 

 

The term “defoaming” is often used to describe the removal of gas bubbles 

from coatings. At times, it is useful to differentiate between “defoaming” and “air 

release” (figure 9). First, the gas bubbles have to reach surface; this step is called air 

release. The subsequent destruction of the foam bubbles at the surface is referred to 

as defoaming. Air release additives function to increase the rising speed of the 

bubbles. These additives help to coalesce adjacent small foam bubbles within the 

coating to bigger bubbles, which, due to their increased size, move more rapidly to 

the surface (Stokes’ Law).   
 

 
 

Figure 2.  Defoaming and Air Release. 

 

Air release additives must be active throughout the entire paint film for this to 

occur. Conversely, defoamers are only active at the surface, where they destroy the 
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surface air bubbles. In practice, however, it is not always possible to distinguish 

between these two effects and to define the effectiveness of an additive solely as            

a defoamer or an air release additive. Consequently, subsequent discussion will 

generally employ the term “defoamer”, even when in isolated instances, the term “air 

release agent” might be somewhat more appropriate. The following discussion will 

focus upon defoamers for aqueous decorative emulsion paints and plasters that can 

be categorized into the following groups: 

• Mineral oil defoamers 

• Silicone defoamers 

 

BACKGROUND 
1. Mineral Oil Defoamers 

The BYK®-030-Family represents the BYK® mineral oil type defoamers. 

Generally, mineral oil defoamers are intended primarily for flat and semigloss 

emulsion paints and emulsion plasters. In higher quality aqueous industrial coatings, 

mineral oil defoamers are not suitable as they can cause surface defects (oil 

separation, gloss reduction). A mineral oil defoamer consists of approximately 85% 

carrier oil and 10% hydrophobic particles. The remaining 5% are emulsifiers, biocides 

and other performance enhancing ingredients. As the carrier oil, aromatic or aliphatic 

mineral oils can be considered. Aromatic products are no longer employed by BYK® 

since they may cause premature yellowing and present physiological handling risks 

due to their high levels of polycyclic aromatic hydrocarbons. Hydrophobic particles 

also exhibit a decisive influence upon defoamer behavior. Hydrophobic fumed silicas 

are typically employed. However, in this respect, BYK® defoamers greatly 

differentiate themselves from traditional defoamers because they are based upon 

patented technology that uses polyurea compounds as hydrophobic particles. 

 
BYK®-037 

Mineral oil defoamer for highly filled emulsion paints, industrial emulsions, 

emulsion plasters and emulsion adhesives with a PVC of 50-85% to defoam during 

production and application. BYK®-037 is also suitable for gloss and semi-gloss 

emulsion paints and for the production of emulsions. The defoamer is stable upon 

storage, resistant to yellowing from ultra-violet radiation and does not influence color 
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acceptance and color development in tinted systems. This additive is 

nonylphenolethoxylate-free. 

Chemical Composition 

Water, mineraloil, hydrophobic substances, silicone, emulsifier. 

 

Application 

Styrene-acrylic, Pure-acrylic, Polyuretane, Polyvinylacetate, Co-/Terpolymerisates = 

f.eg. Veova®, Veova® = PVAc + Polycarbon-Vinylester 

 

2. Silicone Defoamers 

Silicone defoamers for aqueous systems are mostly emulsions of highly 

hydrophobic silicone oils. Due to their silicone content, they are more expensive than 

mineral oil defoamers and therefore designed for use in high quality coatings 

formulations. Silicone defoamers also make use of hydrophobic particles (polyureas) 

in order to improve dispersibility and defoaming performance. The primary advantage 

of silicone defoamers (as compared to mineral oil defoamers) is that they neither 

redukce gloss in high gloss systems, nor do they reduce color acceptance when 

used with pigment concentrates. To achieve craterfree coatings, sufficiently high 

shear forces must be used during incorporation of the defoamers. Highly 

incompatible defoamers must be added to the millbase. 

 
BYK®-1610 

BYK®-1610 shows same efficiency BYK®-034, BYK®-035, BYK®-038. Is                   

a mineral-oil free defoamer for emulsion paints and plasters. The defoamer is silicone 

based and recommended for emulsion systems in the PVC range from 35% to 70%.        

BYK®-1610 is also very useful in emulsion plasters. This additive does not contain 

alkylphenolethoyxlates (APEO free).  

 

Chemical Composition 

Emulsion of hydrophobic PDMS, hydrophobic particles and emulsifiers, 17% solids. 

 
BYK®-1615 

BYK®-1615 shows same efficiency BYK®-032 / 036, BYK®-033, BYK®-037. Is                   

a mineral-oil free defoamer for emulsion paints. The defoamer is silicone based and 
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recommended for highly filled emulsion systems in the PVC range from 60% to 85%. 

This additive does not contain alkylphenolethoyxlates (APEO free).  

Chemical Composition 

Emulsion of hydrophobic PDMS, hydrophobic particles and emulsifiers, 12% solids.  

 

Application of BYK®-1610 and BYK®-1615 

Suitable for emulsion systems like: Pure acrylic, Styrene-acrylic, Vinyl acetate- 

VeoVa, Terpolymers, used in medium / high PVC range (30-85%). 

 

RESULTS 
 
Table 1. Defoaming in emulsion paints: Dosage 0,5%, 1 = good, 5 = poor. 

 Styrene acrylic 
PVC 50% 

Pure acrylic 
PVC 38% 

Veova® emulsion
PVC 27% 

Control 4 5 5 

BYK®-032 3-4 3-4 3-4 

BYK®-033 3 3 3-4 

BYK®-034 3 2-3 3-4 

BYK®-036 3-4 3 3-4 

BBYYKK®®--003377  22--33  22--33  22--33  

 

Table 2.  Defoaming in emulsion paints: Dosage 0,5%, 1 = good, 5 = poor. 

 Terpolymer  
PVC 80% 

Styrene-Acrylic 
PVC 50% 

Veova® emulsion
PVC 53% 

Control 5 5 5 

Competition 1 3-4 3-4 3 

Competition 2 3 3 3 

BYK®-034 3 3 2-3 

BBYYKK®--003377  33--44  22--33  33  

BYK®-045 3-4 3-4 3-4 

BBYYKK®®--11661100  22--33  22  22  

BBYYKK®®--11661155  33--44  22--33  33  
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CONCLUSION 

BYK®-037 

• no negative influence on colour acceptance 

• nonylphenolethoxylate-free 

• highly efficient even after storage  

• no influence on fogging  

• very cost-efficient 

 

BYK®-1610 and BYK®-1615 

• very effective against microfoam  

• no negative influence on colour acceptance  

• APEO free  

• highly efficient even after storage  

• no influence on fogging  

• price level comparable to mineraloil defoamer 

 

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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VLIV NETOXICKÝCH SIKATIVŮ NA OPTICKÉ VLASTNOSTI  
BÍLÉHO EMAILU NA BÁZI ALKYDU 

 
INFLUENCE OF NON-TOXIC DRIERS ON THE OPTICAL PROPERTIES OF 

WHITE ALKYD BASED ENAMEL 
 

Jarmila Násadová a, b, Andréa Kalendová b 

aSynpo,akciová společnost, Pardubice, Česká republika 
bFakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, Česká republika 
 

Summary 
The study verified the possibility of using of five cobalt-free driers in white 
enamel. Four driers were based on manganese and one drier was the 
vanadium-based. Influence of non-toxic driers on drying time, pendulum 
hardness and also on optical properties was tested. The tests performed 
as part of this study showed that new manganese drier S1 can 
successfully replace cobalt drier. 
Key words: drier, cobalt, manganese, vanadium, enamel 

 
 
Úvod 

Alkydové nátěry patří mezi nejdůležitější na vzduchu zasychající nátěrové 

hmoty. Představují ideální základ pro výrobu kvalitních nátěrových hmot, určených 

pro průmyslové a dekorativní aplikace s vysokými požadavky na jejich výsledné 

vlastnosti.  

Sikativy působí jako katalyzátory při oxypolymeraci dvojných vazeb pojiva 

vzdušným kyslíkem a zajišťují tak přechod kapalné fáze nátěru do zesíťovaného 

tvrdého a pružného filmu. Mimo urychlení zasychání mohou sikativy ovlivnit 

mechanické vlastnosti, odolnost povětrnostním vlivům, mohou usnadnit dispergaci, 

zlepšit reologické vlastnosti a stabilitu nátěrové hmoty při skladování. 

Nejúčinnějšími katalyzátory jsou sloučeniny kobaltu. Výhodou kobaltnatých 

solí je značná katalytická aktivita, barevná stálost filmů a také cenová dostupnost. 

Nově nalezená toxikologická data však popisují možnou karcinogenitu a genotoxicitu 

kobaltu, což z ekologického hlediska omezuje jeho další použití v technické praxi. 

Zpřísněná zdravotní hlediska vedou k tendenci hledání náhrady za velmi účinné 
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kobaltnaté sikativy. Jako náhrada sloučenin na bázi kobaltu přicházejí v úvahu 

sloučeniny na bázi manganu, vanadu, případně železa či zirkonu.  

 

Hodnocený systém  

Pro hodnocení netoxických sikativů byl vybrán bílý email připravený na bázi 

alkydové pryskyřice modifikované 62 % sojového oleje v lakovém benzinu se 

sníženým obsahem aromátů (max. 0,1 %).  

 

Sikativy – charakteristika a vytipované dávkování 
Cobalt – kobaltnatý sikativ, standard, (5,1 %hm./sušinu pojiva). 

Ca- sikativ –  sekundární sikativ na bázi vápníku,  rozpuštěný v lakovém benzinu, 

snižuje adsorpci primárních sikativů na pigmentech, (2,5 %hm./sušinu pojiva). 

S1 – směsný sikativ na bázi manganu pro rozpouštědlové nátěrové hmoty, 

rozpuštěný v lakovém benzinu , (4 %hm./sušinu pojiva). 

S2 – sikativ na bázi  vanadu, rozpuštěný v  glycol eteru, (1 %hm./sušinu pojiva) 

S3 – směsný sikativ na bázi manganu, pro vysokosušinové nátěrové hmoty, 

rozpuštěný v esteru mastné kyseliny, (6 %hm./sušinu pojiva). 

S4  –  směsný sikativ na bázi manganu, optimalizován poměr kov/urychlovač, 

rozpuštěný v lakovém benzinu, (4%hm./sušinu pojiva) 

S5 – sikativ na bázi manganu, rozpuštěný v minerálním oleji, (0,5 %hm. /formulaci) 

 

Hodnocení 

Jako možné náhrady za Co-sikativy byly využity čtyři sikativy na bázi manganu 

a jeden na bázi vanadu. Standardem pro hodnocení byl systém s doporučeným 

množstvím kobaltnatého sikativu. Byla provedena optimalizace přídavků netoxických 

sikativů. Antioxidant Methyl ethyl ketoxim (MEKO) nahrazen nebyl, jeho obsah byl 

stejný ve všech systémech a činil 0,5 %hm. /formulaci emailu. Kromě vlivu náhrady 

sikativu na lakařské hodnocení (průběh zasychání, hodnoty tvrdosti kyvadlem, 

mechanické vlastnosti), byl sledován vliv netoxických sikativů na optické vlastnosti 

bílého emailu.  
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Vliv sikativů na lakařské hodnocení 

Náhrada kobaltnatého sikativu netoxickými sikativy se projevila prodloužením 

doby zasychání a snížením hodnot tvrdosti kyvadlem. Srovnatelný průběh zasychání 

se standardem byl naměřen se sikativem na bázi vanadu (S2). Na druhou stranu byly 

s tímto sikativem naměřeny nejnižší hodnoty tvrdosti kyvadlem (Graf 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 1. Vliv netoxických sikativů na hodnoty tvrdosti kyvadlem 

 

Vliv na optické vlastnosti nátěrů z bílého emailu 

V intervalu 1, 3, 6 a 9 měsíců byl sledován vliv uskladnění hodnocených vzorků 

(světlo, tma) na změnu bělosti, žloutnutí a lesku.  

 Nátěry uskladněné na viditelném světle 

Změna bělosti a žloutnutí nátěrů, které byly uskladněny na světle, byla velmi malá. 

Nejlepší výsledky, srovnatelné se standardem, byly naměřeny se sikativem S1, horší 

se sikativy S3, S4 a S5.   Nejhorší výsledky byly dosaženy se sikativem S2 na bázi 

vanadu. 

 Nátěry uskladněné ve tmě 

Při uskladnění nátěrů ve tmě byl pozorován prudký pokles bělosti a nárůst žloutnutí u 

všech hodnocených emailů. Nejlepší barevnou stabilitu měl email se sikativem S1. 

Vliv netoxických sikativů 
na hodnoty tvrdosti kyvadlem po 28 dnech
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Srovnatelné výsledky se standardem byly naměřeny se sikativy S3 a S4. Naopak 

nejhorší výsledky byly dosaženy při použití sikativů S2 a S5. Na hodnoty lesku 

nemělo uskladnění vzorků výrazný vliv (Tabulka 2). 

Na základě získaných výsledků byl pro komplexní hodnocení vybrán sikativ 

S1. 

Náhradou kobaltnatého sikativu sikativem S1 byl po 28 dnech zasychání 

naměřen pokles tvrdosti kyvadlem z 24,2 na 15,2 %. Přídavkem sekundárního Ca-

sikativu tvrdost kyvadlem vzrostla na 19,3 %. V případě standardu došlo snížením 

tloušťky filmu k nárůstu hodnot tvrdosti kyvadlem, po 28 dnech zasychání, asi o 30 % 

z 24,2 na 31,7 %. Se sikativem S1 byl zaznamenán nárůst asi o 10 % z 19,3 na 20,9 

%.  Mechanické vlastnosti byly srovnatelné se standardem (Tabulka 1). 

 
Tabulka 1.Vliv sekundárního sikativu a tloušťky suchého filmu 

Email 
 Sikativ S1 (%hm./suš. pojiva)   4 4 4 
 Co-sikativ (%hm./suš. pojiva) 5 5    
 Ca-sikativ (%hm./formulaci) 2,5 2,5  2,5 2,5 
 MEKO (%hm./formulaci) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

I 3h 2,5h 7,5h 7h 6,5h 
II 5,5h 5,5h 7-24h 7-24h 7-24h 
III 7,5h 7,5h 7-24h 1d 1d 
IV 1d 1d 16d 15d 1d 

 Zasychání nátěrů 
 (doba) 
  
  
  V >28d >28d >28 >28 >28 
 Tloušťka filmu (µm) 50 40 50 50 40 

1 6,7 14,2 6,5 7,6 12,5 
7 11,4 28,9 11,7 13,4 18,1 

14 22,7 30,3 15,1 18,6 19,4 

 Tvrdost kyvadlem (%)
 po dnech zasychání 
  
  28 24,2 31,7 15,2 19,3 20,9 

7 2 2 2 2 2  Přilnavost (stupeň) 
  28 2 2 2 2 2 

7 >8 >8 >8 >8 >8  Odolnost hloubení 
(mm) 28 >8 >8 >8 >8 >8 

7 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 Odolnost úderu (cm) 
  28 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100
 Ohybová zkouška 
 (průměr trnu - mm) 7 <3 <3 <3 <3 <3 
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Tabulka 2. Vliv uskladnění na hodnoty bělosti, žloutnutí a lesku 
 Doba uskladnění 

 1 den 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 9 měsíců 
SVĚTLO Bělost Žloutnutí Lesk Bělost Žloutnutí Lesk Bělost Žloutnutí Lesk Bělost Žloutnutí Lesk Bělost Žloutnutí Lesk
Co-sikativ 81,9 6,9 89,4 79,7 6,9 87,2 78,7 6,6 74,1 78,4 6,5 72,7 78,9 6,8 70,9
Sikativ S1 78,9 7,8 96,5 78,2 7,6 92,1 77,5 7,6 85,2 76,1 7,5 83,8 77,3 8 82,6
Sikativ S2 75,4 8,5 91 66,8 11,5 89 62,8 13,3 77,8 59,8 13,7 75,1 60,1 14,6 72,3
Sikativ S3 77,3 8,5 93,2 76,7 8,7 91,6 74,1 8,9 81,1 72,8 8,1 79,1 72,6 9,3 77,9
Sikativ S4 74,8 9,4 94,7 74,1 9 91,4 72,6 9,2 83,2 71,6 8,5 81 71 9,3 79,7
Sikativ S5 70,12 9,8 93,3 70 9,4 90,3 68,3 10,5 81,1 68,2 9,4 79,9 68,6 9,6 78,5

 
TMA Bělost Žloutnutí Lesk Bělost Žloutnutí Lesk Bělost Žloutnutí Lesk Bělost Žloutnutí Lesk Bělost Žloutnutí Lesk

Co-sikativ 76,7 7,4 89,6 74,4 6,6 88,3 66,5 11,3 76,8 57,1 14,9 76,3 52,9 18,4 74,3
Sikativ S1 79 6,7 94,3 76,5 5,4 92,2 72 8,9 87,4 60,7 13,1 83,9 56,3 13 83,5
Sikativ S2 76,2 7,9 92,5 63,8 10,7 88,7 57,9 15,3 83,2 46 19,5 78 41,1 22,9 75,2
Sikativ S3 77,3 7,7 96,7 74,6 5,9 90,3 66,7 11,4 83,8 58,7 14 82,8 53,6 17,7 80,4
Sikativ S4 76,2 7,7 97,2 73,3 6,2 90,9 65,6 11,3 84,8 57,1 14,6 83,3 53,5 17,6 82,4
Sikativ S5 69,6 11,3 96,2 59,6 12,9 90,5 51,4 18,1 84,6 45,1 20,9 82,9 42,4 23,4 81,3
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Urychlená laboratorní povětrnostní zkouška  

Poslední srovnávací zkouškou bylo hodnocení emailu v QUV panelu. 

V průběhu 1500 hodin byla měřena změna bělosti a žloutnutí od počátečních 

naměřených hodnot (0 hodin). Celková změna, zahrnující obě měřené veličiny 

(bělost a žloutnutí) byla vyjádřena pomocí změny barevného odstínu - indexu DE. Se 

sikativem S1 byla naměřená hodnota indexu DE nižší než s kobaltnatým sikativem  

Tabulka 3. Celková změna bělosti a žloutnutí během expozice v QUV panelu 

 Bělost Žloutnutí DE 

Doba (hod) 0 0 0 100 200 300 500 750 1000 1500 

Co-sikativ 69,5 4,5 0 1,2 1,4 1,6 1,8 1,8 1,8 2,1 

Sikativ S1 67,2 5,2 0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 

 

Závěr 

Jako možné náhrady za kobaltnatý sikativ byly testovány čtyři sikativy na bázi 

manganu a jeden na bázi vanadu. Nejlepších výsledků z hlediska vlivu na optické 

vlastnosti bílého emailu bylo dosaženo se sikativem S1. Součástí komplexního 

hodnocení bylo sledování vlivu přídavku sekundárního Ca-sikativu. Přídavek 

sekundárního Ca-sikativu neměl vliv na mechanické vlastnosti a průběh zasychání, 

ale pozitivně ovlivnil tvrdost kyvadlem. Tvrdost kyvadlem je nepřímo závislá na 

tloušťce nátěru. Snížením tloušťky suchého filmu z 50 na 40 µm došlo k nárůstu 

hodnot tvrdosti kyvadlem a urychlení zasychání do stupně IV. Mechanické vlastnosti 

byly srovnatelné se standardem. Urychlenou povětrnostní zkouškou (QUV panel) 

bylo potvrzeno, že sikativ S1 je vhodnou alternativou za kobaltnatý sikativ. 
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DOW CORNING – SILICON-BASED ADDITIVES  
 

DOW CORNING – SILIKONOVÁ ADITIVA 
 
Michal Hrebičík a, Petr Novák b   
aDow Corning, bBiesterfeld Silcom  
 

Summary 
The paper deals with Dow Corning coating additive portfolio focusing on 
Dow Corning 67 superwetting additive. 
Key words: silicon, additive, coatings, wetting 

 
 
Introduction 

For more than half a century, Dow Corning has led the way in silicon-based 

technology and is a global leader in the development of problem-solving, silicon 

based technologies for paints, inks and coatings. Many Dow Corning additives impart 

a combination of benefits, giving you a high benefit-to-cost ratio. Whether you need 

foam control; improved pigment dispersion, surface wetting, leveling or adhesion; 

water resistance, mar resistance, slip, gloss, texturization or any combination,silicon 

based technology from Dow Corning can help you achieve it.  

There has been increasing interest in waterborn coatings due to ongoing 

regulation process in order to comply with lower and lower VOC limits and 

requirements of end-users for non-smelling, „eco“ coatings. The waterborn systems 

have touched several limiting factors in order to completely replace solventborn 

systems especially in a case of printing inks and industrial coatings. Among these 

technical issues has been considered poor wetting of difficult-to-wet substrates like 

oily metals or plastics. 

Dow Corning has developed an unique supperwetting agent Dow Corning 67 

additive for waterborn systems to meet these requirements without any compromise. 

Dow Corning 67 Additive allows you to power up your water-based ink and 

rating formulations by significantly improving substrate wetting (Figure A) without 

detracting from key performance attributes. The typical addition level is 0.1% to 1%. 
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For use on a wide range of substrates, including wood and plastics, Dow Corning 67 

Additive enables the development of waterborne formulations with performance 

properties comparable to solventborne products. Its properties provide an advantage 

during application as well. In dynamic applications, such as high-speed printing or 

spray coatings, Dow Corning 67 Additive spreads quickly and evenly, and is ideal for 

these demanding environments. 

 

 
 
Figure A. Water-Reducible Stoving Paint –With and Without Dow Corning 67 Additive 
                                      No Additive             With Dow Corning 67 Additive 
 
 

Coating defects caused by insufficient substrate wetting, such as cratering, are 

common in water-based rating systems. Polarity and cohesive hydrogen bonding 

between water molecules lead to a very high surface tension. This can cause 

performance issues on coating substrates such as wood, which have an uneven and 

porous surface that is difficult to wet and penetrate. Substrates may also be 

subjected to contamination from dirt particles and liquid pollutants such as grease. 

Additionally, substrates such as polypropylene, polyester, etc. pose wetting 

challenges due to their low surface energy. These factors can cause poor substrate 

wetting due to air entrapment, crawling, framing and poor adhesion of the coating 

film. By significantly reducing surface tension (measured by liquid contact angle in 

Figure B), Dow Corning 67 Additive improves wetting properties and results in a 

coating surface that is free of defects. 
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By lowering the surface tension of the coating, Dow Corning 67 Additive 

enables the wetting of difficult substrates, such as PE (Figure C), without the need to 

add solvent to improve wetting performance. It allows the wetting of low-energy 

substrates and improves wetting and spreading during spray applications. The 

additive’s very low dynamic surface tension also facilitates high-speed printing 

processes. Additionally, Dow Corning 67 Additive provides excellent wetting without 

raising the coefficient of friction (Figure D) or contributing to the stabilization of foam. 

 

 
 
Additives added to water at 0.2% addition level with the dropled applied on PVC foil 
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Additives added to waterborne two-pack polyurethane clearcoat at 0.5% 
addition level. 
 

 

Dow Corning 67 Additive 

Performance Benefits for wood and metal, plastic coatings: 

 

• 100% organo-modified silicone compatible also with two-pack PU, epoxy systems 

and UV cured systems 

• Low static/dynamic surface tension 

• Ideal for enabling wetting of difficult substrates, such as PVC foil and other plastics 

• Prevents cratering typically caused by poor wetting or contaminants 

• Reduces the need for organic solvents 

• Very low tendency to stabilize foam 

• Has no negative effect on recoatability 

 

To get brief survey of Dow Corning product range benefits provided for a 

variety of delivered systems and resins there is listed Table 1 below. 
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Table 1. Overview of Dow Corning additives 

Benefits >   Anti-blocking Foam Adhesion Pigment  Water  Levelling    

System/resin Slip  
Mar 

resistance Control Promotion Treatment Resistance Wetting Gloss Texturing 
Waterborn 51 51 62     84 67 28 33 
  52 14 65     85 57     
  57 52 6             
Acrylic   51 62 Z-6137 57 51 67 28   
    HV-495 65     85 57     
    52 6             
Alkyd 57 57 65   57 84 67     
  14 51       85 28     
    52         57     
Epoxy 51 18 65 Z-6137 Z-6032 84 67     
  52 51 7     85 14     
  57 52         57     
Polyester 51 18 65     84 67     
  52 54 163     85 14     
  14 52         57     
Polyurethane 14 51 65 Z-6137   84 67 57   
  51 52 71     85 28     
  52 14 74       57     
Vinyl 14 51 65     84 67     
  51 52 163     85 28     
  52 14         57     
Solventborn 14 57 7 Z-6121 3   57 29 23N 
  11 11 163   57   54     
Acrylic 11 11 7   3   57 54 23N 
  14 57 163   57   54     
Alkyd 14 11 7 Z-6121 3   7   23N 
  11 56 56       56     
Amide 19 11 7   3   19     
  11   Antifoam A   57   57     
Epoxy 11 57 7 Z-6121 57   11   23N 
  14 11 163   3   57     
Nitrocellulose 14 11 7       56 29   
  11 57 65       11     
Phenolic 14 14 65   57   57     
                    
Polyester 14 11 65 Z-6121 57   57 29 23N 
  11 14 7   3   29 57   
Polyurethane 11 11 7   57   11   23N 
  57 54 163       57     
Vinyl 14 14 7   3   57   23N 
  11 11 163       54     
Radiation -
cured   14 163       57   23N 
    11 Antifoam A       29     

 
©1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010 Dow Corning Corporation. All rights reserved. 
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EFFECT OF INORGANIC PIGMENTS AND FERROCENE DERIVATES ON 
FILM FORMING PROPERTIES OF AIR-DRYING PAINTS 

 

VLIV ANORGANICKÝCH PIGMENTŮ A DERIVÁTŮ FERROCENU NA  
TVORBU FILMU OXYPOLYMERAČNĚ ZASYCHAJÍCÍCH  NÁTĚROVÝCH 

HMOT 
 
Pavel Menc, David Veselý, Petr Kalenda 
Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Compounds, Faculty 
of Chemical Technology, University of Pardubice, Studentská 573, 532 10, 
Pardubice, Czech Republic 
 

Summary 
This paper deals with the study of the inorganic pigments’ influence on the 
oxidative polymerized coatings. The influence of selected inorganic 
pigments in combination with the commercial cobalt drier and the 
metallocene complexes based on the ferrocene derivatives on the 
oxidative crosslinking of air drying paints was investigated. The efficiency 
of individual paint-drying systems was evaluated in a model system (ethyl 
linoleate) by measurement of peroxide number. The ferrocene derivatives 
and studied pigments in combination with cobalt drier and ferrocene 
derivatives, respectively, were further applied into oxidative drying binder, 
where their influence on the drying rate, hardness and visual appearance 
of painted films was monitored. Measurements’ results are compared with 
commercial cobalt drier. 
Key words: Driers, cobalt, ferrocene, peroxide value, oxidative drying, 
binders, high solid binders 

 
 
Introduction 

Air-drying paints represent a significant group of modern coatings (alkyds, gly-

cerine oils, epoxyesters, and liquid polybutadienes). Their characteristic attribute is 

the presence of double bonds in binder molecules. Due to these double bonds, air 

drying coatings can react with air oxygen to form a three-dimensional polymeric 

structure. During the drying of alkyd paints two different stages can be identified [1]. 

The first process is the physical drying of the paint. In this process the solvent 

evaporates and a closed film is formed. The second process is chemical drying (also 

called oxidative drying), which is a lipid autoxidation process. The reaction proceeds 

by a free-radical chain mechanism and can be described in terms of initiation, 
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propagation and termination, as summarized in Fig. 1 [2]. In order to reach an 

appropriate rate of the autooxidation reaction it is necessary to use small amounts of 

driers [3]. Driers act as catalysts of the crosslinking reaction. Without the addition of 

driers, the drying time of an alkyd paint would be over some months, which is clearly 

undesirable, using driers this is accomplished within a few hours. Chemically, driers 

belong to the class of metallic soaps. While the drier metal catalyzes autooxidation 

reaction, the anionic part of the molecule serves as the carrier, to solubilize the drier 

in the binder system [4]. 

In the last decade or so, environmental legislation has sparked the research 

effort concerning the drying chemistry of alkyds. Emission of VOCs (volatile organic 

compounds) from paints has become a major concern. An important way to achieve 

reduction of VOC emissions is to switch from solvent-borne paints to water-borne 

paints. An additional way to reduce VOC emissions is the use of solvent-borne 

products with a lower solvent content, the so-called “high-solids” paints [2]. 

Experimental procedures 

Materials 

Technical ethyl linoleate EL (containing 65-70% EL, remaindered ethyl oleate, 

ethyl palmitate ethyl stearate) was purchased from Sigma Aldrich. Derivates 

ferrocene (Fc) (fig.2); acetylferrocene (AcFc); 1,1´-diacetylferrocene (Ac2Fc); 1,1´-

dibenzoylferrocene (Be2Fc) were synthesized on Department of General and 

Inorganic Chemistry, Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice. The 

commercial Co drier (LOVOGEN-Co 5%) was obtained from ANIVEG ECO s.r.o.. 

Studied inorganic pigments are displayed in table 1. The high solids alkyd resin 

(CHS-ALKYD TI 870) was supplied by Spolchemie a.s. 

O Fe

 
O Fe

O

 
O Fe

O

 
AcFc Ac2Fc Be2Fc 

 
Figure 1. Structural formula derivates ferrocene. 
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Table 1. Used inorganic pigments. 

Name Molecular formula 

cobalt(III) oxide Co2O3 

cobalt(II) dicobalt(III) oxide CoO.Co2O3 

manganese(IV) oxide MnO2 

titanium(IV) oxide – Anatase type AV1 TiO2 

titanium(IV) oxide – Rutile type RG15 TiO2 

calcium(II) titanium(IV) oxide CaO.TiO2 

Zirconium(IV) oxide ZrO2 
 
Preparation of coatings 

Model paint based on high solids alkyd resin (producer Spolchemie Ústí nad 

Labem, dry mass = 97%) containing derivates ferrocene, inorganic pigments, 

commercial Co drier, and theirs combinations. The paint with commercial Co drier 

(LOVOGEN-Co 5%) was prepared as comparison paint. Composition all prepared 

paints are shown in Table 2. Model paints were built - up on glass panels with 

dimensions of 200x100x3 mm. Coatings were put on by box applicator blade with slot 

100 μm.  

 

Table 2. Prepared alkyd paints. 

 Co Drier a) Derivates 
Ferrocene Pigments b) 

 [wt% Co] [wt% Fe] [wt% Co, Mn, Ti, Zr] 
CHS-ALKYD TI 870    
Co a) 0.008 0.01 0.02 0.05   
AcFc 0.008 0.01 0.02   
Ac2Fc 0.008 0.01 0.02   
Be2Fc 0.008 0.01 0.02   
Pigments b)   1 3 
Co + AcFc 0.005 0.01 0.005  
Co + Ac2Fc 0.005 0.01 0.005  
Co + Be2Fc 0.005 0.01 0.005  
Co + Pigments b) 0.005  1 3 
a) Commercial Co drier (LOVOGEN-Co 5%) 
b) Studied inorganic pigments Co2O3, CoO.Co2O3, MnO2, TiO2-anatase, TiO2-rutile, 
CaO.TiO2 and ZrO2,  
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Peroxide value 

By measurement of peroxide value was evaluated the efficiency of 

individual paint-drying systems in a model system (ethyl linoleate). Peroxide 

values are expressed as content mmol hydroperoxides/mol EL. 

EL (40 g) was mixed with a catalyst (in accordance with table 2) and placed in 

a Petri dish (w20 cm radius) for oxidation at room temperature (21 8C, 50% RH). 

About 2 g of EL was withdrawn from Petri dishes for PV measurements. Samples 

were dissolved in 30 mL of a mixture of glacial acetic acid/chloroform (3:2 v/v). 0.5 

mL of saturated potassium iodide solution (in excess) was added followed by the 

addition of 30 mL of deionised water and 0.5 mL of starch dispersion (5 g/L). The 

solution was titrated with sodium thiosulfate solution (0.02 N), until the yellow/brown 

colour fully disappeared. The results were corrected with a blank sample that did not 

contain EL [7].  

Drying rate test 

Surface-drying test using ballotini were measured at coatings (ISO 9117-

3:2010), specifies a test method for determining the surface-drying characteristics of 

a coating of a paint or varnish which dries by the action of air or by chemical reaction 

of its components. 

Film hardness 

Surface hardness at coatings was measured by using a Persoz pendulum 

(CSN 673076). Overall hardness is relative to glass standard and is described as 

relative value. Film hardness was monitored during 2 months. 

Results and discussion 

The concentration of peroxides was monitored in time for the oxidation of EL in 

the presence of various catalysts, and the results are shown in Figure 2.  

Peroxide value of the EL with cobalt drier show a rapid increase and 

subsequent decrease concentration hydroperoxides during 3 day. This course of 

peroxide value is typical for primary siccatives. 

In the presence of derivates ferocene wasn't reached almost no increase the 

amount of peroxides.  
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Addition of ferrocene derivative to cobalt siccative influenced the shape of the 

waveform peroxide value, extended lifetime as compared to EL siccativated cobalt 

drier. 

Inorganic pigments have not shown too much ability to produce peroxides. 

The largest concentrations of peroxides in EL were founded in systems containing 

Co3O4, MnO2 and Co2O3. 

 

 
Figure. 2. The evolution of peroxide amounts during the oxidation of EL in the 

presence of various catalysts, over 160 hours. 

 
The drying rate to first time was monitored in the presence of various 

catalysts, and the results are shown in Figure 3. According to influence on drying rate 
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can be compare derivatives ferrocene as follows: acetylferrocen > 

1,1´diacetylferrocen > 1,1´-dibenzoylferrocen. 

Adding inorganic pigments to tested paints had minimal effect on the rate of 

drying. 

 

 
Figure 3. Drying rate to first time. 

 

The surface hardness drying was monitored for 80 days in the presence of 

various catalysts, and the results are shown in Figure 4. 

Higher value of relative surface hardness of paint was observed at coating 

containing LOVOGEN-Co 5%, derivates ferrocene, TiO2 and ZrO2. Other pigments 

had a negative influence on the development of surface hardness. 

Ferrocene derivatives can be sorted by the effect on surface hardness follows: 

1,1´diacetylferrocen > acetylferrocen >1,1´-dibenzoylferrocen. 



 

 83

 
Figure. 4. Hardness coating films after 80 days. 

 

Conclusion 

To study the catalytic activity of ferrocene derivatives was used method of 

measuring the peroxide value. Content hydroperoxides reporting about process 

autooxidative reaction the ferrocene derivatives were recorded a positive influence 

on the evolution of peroxide only in combination with cobalt siccative. Alone 

Ferrocene derivatives didn’t have effect on content peroxides. From the inorganic 

pigments have a positive influence on evolution peroxide value Co3O4, MnO2 and 

Co2O3. 

There were prepared model coatings on the high-solids alkyd resin base. 

There were tested physical-mechanicals and appearance properties of these paints. 

On the basis of measuring drying rate paint films was demonstrated catalytical effect 

of derivates ferrocene on autooxidation high-solids alkyd resins. The addition 

pigments to the siccativated alkyd resins showed in all cases the inhibitive character. 

Surface hardness in systems containing cobalt drier, ferrocene derivatives and their 

combinations were always higher than blank alkyd binder. 

On the basis of all knowledge obtained can be concluded that ferrocene 

derivatives accelerate the formation of film high-solids alkyd paints and as thanks to 
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its toxic unexceptionability it is possible to state, that the derivates ferrocenu are 

potentially usable in ecological air-drying coatings and partially replaced cobalt drier. 
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SUMMARY 
Overwiev of additives for formulation of water based coatings. Main 
groups, generall products profile and their applications fields. 
Key words: additives for water based coatings; disperser, thickener, 
defoamers, lip & levelling agents, surfactans, drying accelerators, 
plasticizers 

 
 
ÚVOD 

Firma BASF SE optimalizuje v posledních letech svoje portfolio aditiv urče-

ných zejména pro formulace vodouředitelných nátěrových hmot, ale také do oblasti 

stavební chemie, průmyslového textilu a dalších. 

Zejména akvizice fy. CIBA v minulém roce přispěla k rozšíření nabídky zá- 

kladních aditiv potřebných pro nátěrové hmoty. Do sortimentu jsou takto 

implementovány nejen dispergátory (Dispex) a záhustky (Viscalex,Rheovis), ale i  

polymerni dispergátory, odpěňovače, činidla proti poškrabatelnosti, pro hladkost 

povrchu, rozliv a antiblocking pod obchodním označením EFKA (fy.EFKA byla 

převzata v minulosti fou. CIBA). 

Aditiva jsou velmi důležitou součástí formulací barev a laků, i když bývají vedle 

hlavních komponent jakými jsou pojiva, pigmenty a plniva nasazována v nepatrných 

množstvích okolo 0,2- 1%, jejich účinky na vlastnosti nátěrů jsou však podstatné, 

mnohdy jsou nasazována jako poslední možnost řešení problémů. 

Důležitost aditiv stále roste a je i zřetelné, že růst množství aplikovaných aditiv 

překonává růstové křivky nátěrových hmot. 

Presentace přináší kompaktní přehled nejdůležitějších tříd aditiv, jejich účinků 

a vlivů na formulace vodouředitelných nátěrových hmot. 
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ADITIVA  PŘEHLED: 

DISPERGAČNÍ PROSTŘEDKY  

- Pigmentdisperser, Dispex  

ZÁHUSTKY /RHEOLOGICKÁ ADITIVA 

- Latekoll,Collacral,Rheovis,Viscalex  

SMÁČEDLA /SURFAKTANTY  

- Lumiten,EFKA 

ODPĚŇOVAČE  

- EFKA 

ADITIVA PRO SLIP a  ROZLIV  

- EFKA 

PRO RŮZNÉ  

- Basophob,Lusolvan , Plastilit  

1. DISPERGAČNÍ PROSTŘEDKY : 

POLYACRYLÁTY                                        MODIFIKOVANÉ     

                                                                     POLYCARBOXYLÁTY  

všestranné použití                                       zlepšení idividuál. vlastností NH 

vysoká účinnost                                           všeobecně vyšší spotřeba 

vynikající schopnosti stabilizace                  vyšší tendence k pěnění 

excelentní  poměr výkon/cena                     menší citlivost na vodu 

velmi nízká tendence k pěnění                    nedoporučuje se  kombinovat  

synergie s polyfosfáty                                  s např . polyfosfáty  

POLYACRYLÁTY  

- neutralizované amoniakem:    Pigmentdisperser A,Dispex A 40 

- neutralizované louhem sodným: Pigmentdisperser NL,S a Dispex N 40           

neutralizované NaOH ,v práškové formě: Pigmentdisperser N, Dispex N 100  
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MODIFIKOVANÉ POLYCARBOXYLÁTY  

Pigmentdisperser MD 20 

Osvědčený pro vysoce naplněné interierové barvy :  

- zlepšuje oděr za mokra   

Při nasazení v lesklých dispersních barvách : 

- dosahuje vysoké hladiny lesku  

- dociluje nízký zákal (haze) 

- zlepšuje antiblocking  

ULTRADISPERS MD 21  

Vysoce efektivní dispergátor pro (anorganické) pigmenty a plniva  

Doporučujeme zejména pro přeplněné interierové barvy 

- zlepšuje oděr za mokra (EN ISO 11998) 

- užívá se jako jediný dispergátor 

- dávkování pro vysoce plněné interiér. barvy : 0,5-1,2%  

- možnosti úspory pojiva při nezhoršeném oděru  

ULTRADISPERS  AB 30  

Použití ve formulacích pro lesklé barvy,vetšinou v kombinaci s Pigm.MD 20  

- zvyšuje lesk 

- garantuje nízký zákal  

- redukuje nasákavost  

- zlepšuje adhesi  

ve formulacích exteriérových a elastických nátěrů  

- zvyšuje hydrofobitu 

- redukuje nasákavost 

- zlepšuje adhesi  

Pro formulace lesklých nátěrových hmot jsou dále vhodné : 
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- Dispex G 40 

- Dispex GA 40 

- Dispex HDN 

- EFKA 4560 

Pro pololesklé formulace doporučujeme : 

- Dispex G 40 

- Dispex GA 40  

Pro matné nátěrové hmoty je vhodný : 

- Dispex GA 40 

Nové dispergační prostředky  FAME (Fatty Acid Modified Emulsifiers) 

EFKA 6220,EFKA 6225  

- zlepšují příjem colorantů zejm. universálních a pigmentových past v bázových 

systémech  

- usnadňují jejich zapracování  

- maximalizují vývoj barvy  colorantů 

- umožňují dosažení vyššího obsahu pigmentů v rámci colorantu 

- jsou použitelné ve vodouředitelných i rozpouštědlových systémech  

2. ZÁHUSTKY  - MODIFIKÁTORY  REOLOGIE  

         Reologická aditiva mají ve formulacích nezastupitelnou roli,která se projevuje 

nejméně v následujících třech oblastech :  

Aplikační : 

- tzv. kontrolovaná stékavost  

- ovlivnění dosažitelné aplikovatelné tloušťky nátěru 

- nastavení vhodné viskozity/reologie pro aplikace stříkáním,natíráním nebo 

aplikaci válečkem  

Formulační: 

-  ekonomický efekt 
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- nastavení stékavosti a zabránění sedimentaci  

- ovlivnění skladovací stability 

     Vlastnosti nátěrové hmoty  

- lesk 

- povětrnostní odolnost  

- kryvost 

K zabezpečení výše uvedených požadavků na NH nabízíme řadu záhustek, které 

můžeme dle složení rozdělit na 3 základní skupiny : 

ASE  (akrylátové neasociativní)  

HASE (akrylátové asociativní )  

HEUR (polyuretanové asociativní) 

Reologický profil jednotlivých typů,resp. oblasti nasazeni dle hladiny střižných 

sil  ukazuje následující  obr. Velmi  stručně a zjednodušeně řečeno ,nejvíce efektivni 

v oblasti nízkého střihu (low shear) jsou Rheovis 162,152 a Latekoll DS 6269  na 

opačné straně pro oblast vysokého střihu jsou vhodné Collacral PU 10W resp. 

Viscalex VG 2.Obvykle se však pracuje s kombinacemi těchto zástupců. 
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CHARAKTERISTIKA  JEDNOTLIVÝCH TYPŮ  

ASE  - neasociativní 

Latekoll D  

- výrazně pseudoplastický tok,při vysokém střihu nízkoviskózní 

- vysoký bod tečení 

- redukuje stékání ze svislých ploch 

- prodlužuje “open time“ 

- vhodná i do tónovaných barev 

Collacral DS 6256 

- ve formě mikrogranulátu 

- výrazně pseudoplastické chování 

- excelentní odolnost zbělení => použití do mozaikových omítek 

Viscalex HV 30  

- charakteristika obdobná jako u Latekollu  D 

- nasazuje se do anorganických bezpojivových pigmentových past   

Viscalex VM  

- záhustka pro oblast středního střihu 

- ve srovnání s HV 30 více newtonský tok 

- použití hlavně v matných barvách 

Viscalex VG 2  

- určena pro vysoký střih 

- newtonský tok  

- vhodná zejm. pro lesklé barvy (vyšší rozliv)  

HASE – asociativní   

Latekoll DS 6269  

- vynikající pro oblast nízkého střihu 
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- široké aplikační pole :¨ 

exterierové ,elastické NH 

omítky  

pro aplikace stříkáním  

- možná náhrada celulózy  

Rheovis 162  

- vynikající pro oblast nízkého střihu  

- extrémní reologický profil v obl. nízkého střihu 

Rheovis 152  

- záhustka pro nízký a střední střih  

Rheovis 112 

- pro oblast středního střihu 

- produkt nasaditelný pro většinu nátěrových systémů („all round“) 

Rheovis 132  

- pro oblast vysokého střihu  

- optimálně pro lesklé barvy,nejmenší vliv na rozliv 

HEUR –asociativní  

Collacral PU 70/PU 80 (ekologizované typy PU 75/PU 85,bez NMP)   

- excelentní záhustka pro nízký střih 

- vysoce  efektivní  

Collacral PU 10W (modifikace LR 8990)  

- excelentní pro vysoký střih 

- newtonský tok 

- redukuje odstřikování  

- bezrozpouštědlová  

 



 92

3. ODPĚŇOVAČE 

S radostí jsme sortiment doplnili o efektivní odpěňovače EFKA,vždyť  

nechtěné pěnění vnášené jak dispersemi (koncentrace,viskozita ,obsah 

emulgátorů…) ,tak navozované manipulacemi (čerpání ,cirkulace…), nebo při vlastní 

aplikaci (nanášení válečkem …) ovlivňuje  výrobní časy, snižuje např. efektivitu mletí 

a způsobuje defekty filmu. 

V nabídce máme pro vodouředitelné systémy následující typy: 

EFKA 2526 – nesilikonový ,pro všeobecné nasazení 

EFKA 2527 – silikonovaný ,obecně nasaditelný  

EFKA 2550 – silikonovaný ,odolný střihu,vhodný pro pigmentové koncentráty  

EFKA 2560 – vhodný pro dekorativní NH a nátěry na dřevo  

EFKA 2570 – universální pro VŘNH a pigmentové koncentráty,lehce   

                       zapracovatelný ,i jako post additiv    

 EFKA 2580 -- universální pro VŘNH a pigmentové koncentráty,lehce   

                       zapracovatelný ,i jako post additiv   

4. ADDITIVA PRO SLIP A ROZLIV  

Povrchově aktivní látky tohoto typu positivně ovlivňují následující vlastnosti formulací: 

- zvyšují smáčení substrátu  

- zlepšují adhesi 

- eliminují vznik kráterků … 

Jako projevy tzv. slip-efektu jsou označovány : 

- zlepšení antiblockingu 

- zlepšení odolnosti proti poškrábání  

- omezení špinivosti 

Vysloveně rozlivová činidla způsobují : 

- eliminují tzv. orange peel = defekt pomerančovou kůru  

- eliminují stopy po štětci  
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- zabezpečují hladký ,hebký povrch a výborný vzhled nátěru 

V této oblasti BASF nabízí tato slip- a rozlivová činidla:   

EFKA 3030/3035 (52% ní) – vysoce kompatibilní pro VŘ i rozpouštědlové    

           systémy 

- zlepšuje slip/hladkost a poškrabatelnost  

EFKA 3580   -- silně efektivní proti kráterům  

- bez negativního vlivu na mezivrstvovou adhesi  

EFKA 3288/3290 (100% aktivní složky)  

- pro VŘ i rozpouštědlové systémy  

- vysoce účinný slip a rozlivový prostředek 

- zejm. pro vysoce lesklé systémy  

EFKA 3570 (60%ní) 

- velmi dobré smáčení podkladů a účinnost proti kráterům 

- Fluorem modifikovaný akrylát 

5.SURFAKTANTY  

Pro zapracování vody do rozpouštědlových většinou dlouhoolejových alkydových 

barev  a tím snížení VOC je určen: 

LUMITEN AQA 10  

- zapracování a stabilizace až 20% vody v alkydových barvách 

- splnění VOC -legislativy 2010 

- rovněž pro zlepšení stability VŘNH  

- excelentní smáčení podkladů 

LUMITEN N-OG(N-OC 30;30%ní roztok) 

- zlepšuje skladovací stabilitu  

- zlepšuje kompatabilitu s pigmentovými pastami 

 



 94

6. RŮZNÉ 

BASOPHOB RSP  

„urychlovač“ schnutí, zabraňuje  vymývání disperse z čerstvě aplikovaných 

exteriérových barev vlivem deště (jaro,podzim). 

- funkční u dispersí s obsahem –COOH neutralizovaných výlučně amoniakem  

BASOPHOB WDS  

Parafinická emulse k zvýšení hydrofobity, zejména pro omítky.  

LUSOLVAN FBH  

Pomalu těkající koalescent s b.v.>260°C, není zahrnován do bilance VOC.Velmi 

efektivní, nízký zápach. 

PLASTILIT 3060  

Plastifikátor s velmi nízkou těkavostí. Vhodný zejm. pro přeplňované systémy jako 

spárovací tmely, lepidla na PS …  

 

7. Závěr 

Sortiment BASF obsahuje kromě uvedených aditiv především širokou nabídku 

akrylátových i styrenbutadienových dispersí. V případě zájmu o naše produkty 

můžete navštívit webové stránky: www.basf.cz nebo www.basf.sk, nebo mě 

kontaktovat přímo na adrese: mojmir.zatloukal@basf.com 
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ANTIKOROZNÍ A FYZIKÁLNĚ-MECHACKÉ VLASTNOSTI ORGANICKÝCH 

POVAKŮ OBSAHUJÍCÍCH JÁDROVÉ PIGMENTY MexZn1-xFe2O4/Zn S 
LAMELÁRNÍM TVAREM ČÁSTIC 

 

Petr Benda, Andréa Kalendová  
Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Compounds, Faculty of 
Chemical Technology, University of Pardubice,Studentská 573, 532 10, Pardubice, 
Czech Republic 
 

Summary 
This paper deals with a new anticorrosion pigment synthesized on a zinc-
ferrite basis. This new core-shell pigment is unique due to combining of 
three different anticorrosion effects. Pigment combines electrochemical 
protection (given by zinc core) and barrier protection plus active 
anticorrosion protection (given by ferrite). On the field of anticorrosion 
protection this is the main advantage of the new core-shell pigment. 
Key words: Core-shell pigment, zinc core, ferrite, core-shell ferrite, 
nonisometric lamellar pigment, anticorrosive coating 

 
 
Introduction 

Many studies focused on core-shell pigments were published in recent years 

[1]. This study regard a new anticorrosion pigment synthesized on a zinc-ferrite 

basis. Its structure can be described as spinel-lattice ferrite particles that are 

chemically bonded on a lamellar shaped zinc core. The formula of prepared pigment 

is generally defined as MeyZn1-yFe2O4/Zn. Magnesium, calcium and zinc are three 

metals (Me) used for the purpose of this work. The y reaches values 0, 0.2 or 1 and 

depends on a type of pigment (see Figure 5 legend below). The prepared pigments 

were put through an anticorrosion testing and the results gained were evaluated. 

Experimental 

Epoxyester binders were used for the coating formulation. The epoxyester 

coatings were formulated for the value of quotient Q = PVC/CPVC.100 = 35%. The 
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coatings based on epoxyester resin filled with zinc powder at 10% volume 

concentration (PVC), were formulated. These coatings were adjusted to have the 

quotient value Q = 35% using titanium dioxide. 

 
Figure 1. Ca0.2Zn0.8Fe2O4,, Figure 2. Mg0.2Zn0.8Fe2O4/Zn, (mag.10 000x). 
 
Results of anticorrosion properties of coatings containing synthesized 
pigments 

Determination of anticorrosion efficiency in the environment of condensed 

humidity 

This corrosion test takes place in a condenser chamber with distilled water 

condensation. During this test all the samples were exposed to the nonstop effects of 

condensing distilled water at 38°C. The samples were evaluated after 2100 h of 

exposure [1]. 

• corrosion at scratch developed less with isometric particle ferrites than the 

scratch corrosion with  core-shell ones  

• core-shell ferrites have better resistance against blistering  

• core-shell ferrites have a higher overall anticorrosion efficiency  

• Ca0,2Zn0,8Fe2O4 (87%) and MgFe2O4 (78%) represented the best overall 

anticorrosion efficiencies of  all the isometric pigments 

• core-shell ferrites arrangement in order of the anticorrosion efficiency: 

Mg0,2Zn0,8Fe2O4/Zn (92 and 92%) > MgFe2O4/Zn (92 and 87%) > 

Ca0,2Zn0,8Fe2O4/Zn (88 and 87%) > ZnFe2O4/Zn (87 and 83%). 
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Determination of anticorrosion efficiency in the environment of NaCl and condensed 

humidity 

This cyclic corrosion test takes place in a condenser chamber with salt mist. 

During this test, corrosion processes are accelerated by the action of condensed 

humidity and NaCl at an increased temperature (35±1 ◦C) [1].  

• both dimensional types of pigments gave similar results of the corrosion on 

scratch  

• isometric ferrite particles distribution creates more homogenous system in the 

coating; as a result the presence of blistering decreased 

• core-shell ferrites prepared of starting substance magnetite have more regular 

morphology of particles and lower middle size of its particles; such core-shell 

ferrites  increase anticorrosion properties more in contrast to ones synthesized 

of hematite 

• Ca0,2Zn0,8Fe2O4 (95%) and MgFe2O4 (95%) proved the best anticorrosion 

efficiency of all the isometric particle ferrites 

 

Determination of anticorrosion efficiency in the environment of SO2 and condensed 

humidity 

This cyclic corrosion test takes place in the SO2 environment in a condenser 

chamber. Corrosion processes are accelerated in the hermetically sealed chamber 

with the effect of condensing humidity and SO2 vapors (where 1 dm3 of SO2 acts in a 

100 dm3 chamber for 8 h). The test was completed in accordance with ISO 6988 [1].  

• isometric ferrites are more susceptible to the corrosion at scratch in contrast to 

the core-shell ones 

• core-shell ferrites increase coating resistance against blistering, protection of 

metal surface and inhibit corrosion on scratch 

• significantly better anticorrosion properties of core-shell ferrites are given by 

higher solubility of zinc in the acid environment 
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• core-shell ferrite arrangement in order to the overall anticorrosion efficiency: 

Mg0,2Zn0,8Fe2O4/Zn (90 and 90%) ≥ Ca0,2Zn0,8Fe2O4/Zn (92 and 87%) > 

ZnFe2O4/Zn (88 and 87%) > MgFe2O4/Zn (80 and 67%) 

 

Discussion of corrosion test results 

Chamber with sulphur dioxide and water humidity 

Pigments on basis of core-shell zinc significantly increased anticorrosion 

performance in the sulphur dioxide environment. More acid environment means 

higher solubility, so more vigorous electrochemical effect of zinc could be seen. The 

core-shell pigments demonstrated not only high resistance against blistering and 

consequently better results at the surface corrosion test. Their significantly better 

anticorrosion properties could be assumed from the scratch corrosion results.  

 
Figure 3. Scratch corrosion of Ca0,2Zn0,8Fe2O4 with isometric particles. 

 
Figure 4. Scratch corrosion of Ca0,2Zn0,8Fe2O4/Zn with lamellar  particles. 

 

Core zinc is degraded by electrochemical reaction. This is the way zinc 

creates anticorrosion effect and protects the metal surface from corrosion. All the 

coatings have dramatically changed color to the light tints in this environment. This 
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phenomenon is more connected to core-shell pigments when some of the coatings 

changed its color to a very pale shade. As known zinc is consumed when takes part 

in the anticorrosion electrochemical reaction and it is turned into white colored zinc 

oxide which creates defense barrier protecting next diffusion of sulphur oxide and the 

another corrosion agents. 

Chamber with condensed water humidity 

According to results in this environment the core-shell ferrites perform 

generally better than isometric ones. Only a minimal corrosion occurred on the 

scratches of the testing bars for all tested pigments.   

Chamber with condensed humidity and NaCl 

All the coatings simultaneously prevented any considerable forming of scratch 

corrosion. They also kept their color quality and no color changes were noticed. It 

was difficult to perform overall evaluation and draw a conclusion. Coating 

degradation data didn’t suggest any significant dependence on a particle size or a 

starting substance.    

Overall evaluation and comparison of degradation in particular chambers 

Comparison of all the results gave information that all synthesized pigments 

enhance the anticorrosion effect of prepared coatings. This is absolutely clear when 

seeing the test results obtained in the water humidity chamber and in the chamber 

with sulphur dioxide and water humidity. Core-shell pigments having zinc core of 

lamellar shape proved better anticorrosion efficiency. Zinc core “holds” anticorrosion 

properties of the system pigment-binder. When focuses on starting substances, the 

core-shell pigments synthesized of magnetite are slightly better evaluated than 

pigments synthesized of hematite. This is the result of higher magnetite reactivity and 

consequent creation of more fine products. 

The pigment stoichiometry and especially the contained volume of magnesium 

affect anticorrosion efficiency. The best results during the tests proved 

Mg0,2Zn0,8Fe2O4/Zn and Ca0,2Zn0,8Fe2O4/Zn. The anticorrosion properties of 

ZnFe2O4/Zn were also significant. The core-shell ferrites are effective in all the 

various environments where they were tested. The isometric particle pigments 

showed fare more different results for different environments. The difference in 

results among particular coatings tested in the same chamber was also quite 
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significant. Despite these facts isometric particle pigments are able to improve 

anticorrosion properties of the epoxyester coatings and are especially useful in the 

environment of NaCl and humidity. 

 

Figure 5. The comparison of overall anticorrosion efficiency among the particular 
chambers after 2100 hours; ISO A - ZnFe2O4, ISO B - Ca0,2Zn0,8Fe2O4, ISO C - 
Mg0,2Zn0,8Fe2O4, ISO D - MgFe2O4, A - ZnFe2O4/Zn (magnetite), B - ZnFe2O4/Zn 
(hematite), C - Ca0,2Zn0,8Fe2O4/Zn (magnetite), D - Ca0,2Zn0,8Fe2O4/Zn (hematite),                      
E - Mg0,2Zn0,8Fe2O4/Zn (magnetite), F - Mg0,2Zn0,8Fe2O4/Zn (hematite),                      
G - MgFe2O4/Zn (magnetite), H - MgFe2O4/Zn (hematite), S - Fe2O3, Binder - CHS 
EPOXY 101X60. 
Conclusion 

Core-shell pigments proved significant anticorrosion effect in the environment 

of sulphur dioxide and condensed humidity. These new anticorrosion pigments can 

be successfully used as a quality anticorrosion pigment. Advantage is use of the 

active anticorrosion effect of ferrites. But the barrier effect and the significant 

electrochemical effect of zinc provide main advantage in anticorrosion protection [2]. 
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TITANOVÉ BĚLOBY PRETIOX: VYUŽITÍ JEJICH VLASTNOSTÍ V 
NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 

 
PRETIOX TITANIUM DIOXIDE: PROPERTIES APPLICATIONS IN PAINTS  

 
Eva Jehlářová 
AGROFERT HOLDING a.s., odštěpný závod  PRECOLOR, Česká republika 

 
Summary 

Since 1996 AGROFERT Holding, a. s., branch enterprise PRECOLOR 
has been a sole seller of titanium dioxide grades PRETIOX manufactured 
by the company PRECHEZA a .s.. Titanium dioxide grades, which are 
delivered manufacturers of paints by PRECOLOR, represent today’s top 
sulphate technology titanium dioxide. These titanium dioxide grades are 
specific not only in their parameters of quality and possibilities of 
application, but also by a very good ratio between price and customer 
properties.  
Key words: PRETIOX, titanium dioxide for paints 

 
 
 

1. Úvod 

Odštěpný závod PRECOLOR má již 14 letou zkušenost s prodejem výrobků 

titanové běloby obchodní značky PRETIOX, vyráběné a.s. Precheza Přerov. 

Společnost v souladu s touto obchodní činností realizuje strategické akvizice dle 

záměrů skupiny AGROFERT. Nabízený sortiment zahrnuje téměř dvě desítky 

titanových bělob určených do nejrůznějších aplikací - nátěrové hmoty, plasty, pryž, 

papírenský průmysl, speciální aplikace (potravinářský a farmaceutický průmysl, 

matování syntetických vláken atd.). Vývoj a produkce jednotlivých druhů je 

strategicky plánována dle marketingových analýz a vývoje celosvětové poptávky. 
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Obrázek 1. Celosvětová spotřeba TiO2 za rok 2009 - rozdělení v % podle aplikací 

(Zdroj: CEFIC statistiky). 

 

 Produkty  PRETIOX  jsou prodávány po celém světě.  Polovina prodejů je 

soustředěna do zemí západní Evropy (podíly procentuálního zastoupení prodejů v 

jednotlivých oblastech jsou uvedeny na obr. 2). O. z.  PRECOLOR  dále prodává 

železité anorganické pigmenty pod obchodním názvem  FEPREN, monohydrát 

síranu železnatého pod obchodním názvem  MONOSAL, kyselinu sírovou, zajišťuje 

nákup základních surovin pro výrobu. Společnost dále poskytuje svým dodavatelům i 

odběratelům komplexní služby technického servisu včetně spolupráce s výzkumně 

vývojovými organizacemi, nákup a prodej technologií a know-how s cílem dalšího 

zkvalitnění výrobkového sortimentu. Vlastní expediční sklad a výstupní kontrola je 

zárukou vysoké kvality a ucelenosti služeb pro naše odběratele. 
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Obrázek 2.  Prodej PRETIOX TiO2 v roce 2009. 

A.s. Precheza patří mezi nízkonákladové výrobce používající sulfátovou 

bezodpadovou technologii, kdy veškeré poloprodukty jsou ekologicky zpracovávány 

a využívány k další výrobě (železité červeně, sádrovec, kyselina sírová, monohydrát 

apod.) Současná kapacita výroby titanové běloby je 48.000 tun. V následujících 

několika letech je plánováno navýšení kapacity na 60.000 tun. 

Společnost PRECOLOR je držitelem mnoha standardních certifikátů (např. 

ISO 9001:2002) a speciálních výrobkových certifikátů a osvědčení: ISEGA (Německo 

– pro přímý styk s potravinami, kosmetikou, pro výrobu cigaretových papírků..) ,ITC 

(ČR - pro pigmenty určené do výrobků, které přicházejí do styku s potravinami), 

certifikáty KOSHER (USA) a institutu FRESENIUS (Německo) pro výrobky používané 

pro potravinářské a farmaceutické účely, certifikátu NSF (USA) pro pigmenty do 

plastů přicházejících do styku s pitnou vodou apod. 

2. Význam a funkce titanové běloby v nátěrové hmotě 

Synteticky připravený oxid titaničitý, např. ve formě monokrystalu, se liší od 

pigmentového oxidu na první pohled tím, že je průsvitný, zatímco pigmentový oxid už 

v poměrně tenké vrstvě dokonale zakrývá podklad. Tento rozdíl je způsoben 

vysokým rozptylem světla na jemných částicích pigmentového oxidu titaničitého. 
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Důsledkem vysokého rozptylu dopadajícího světla je výtečná kryvost a barvivost 

titanové běloby v aplikačních prostředích. 

Vysoký index lomu titanové běloby, který je nutným předpokladem pro dosažení 

vysokého rozptylu světla však sám o sobě nepostačuje k dosažení dobré kryvosti a 

barvivosti v nátěrové hmotě. Tyto vlastnosti závisí i na optimální střední velikosti a 

distribuci částic.  

 Povrchově upravené titanové běloby PRETIOX jsou charakterizovány vysokou 

barvivostí, neutrálním podtónem, snadnou zapracovatelností a následnou stabilitou v 

nátěrovém systému. Povrchová úprava minimalizuje flokulaci v řadě typů nátěrových 

systémů, velmi úzká distribuce velikosti částic a malá diference v rozpětí optických 

parametrů poskytuje stabilní odstín a umožňuje použití v bázích pro tónovací 

systémy.  

3. Titanové běloby PRETIOX pro výrobu nátěrových hmot a tiskových barev 

 Pro výrobu nátěrových hmot jsou používány jemně mleté a mikronizované 

typy titanové běloby PRETIOX – anatasového a rutilového druhu s různou kombinací 

a výší anorganických a organických povrchových úprav a modifikacemi krystalové 

mřížky. Použití v různých typech nátěrových hmot a tiskových barvách uvádí tabulky 

č. 1 a č. 2, klasifikaci a přehled typických vlastností titanových bělob PRETIOX uvádí 

tabulka 3. 

 

Tabulka 1.  Hlavní použití titanových bělob  PRETIOX – dekorativní barvy .             
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Tabulka 2. Hlavní použití titanových bělob  PRETIOX – průmyslové nátěrové hmoty a 

tiskové barvy. 

 

 
Tabulka 3.  Klasifikace a typické vlastnosti titanových bělob  PRETIOX pro nátěrové 

hmoty a tiskové barvy. 

PRETIO
X druh 

ISO 
591 
klasi-
fikace Hlavní vlastnosti 

Povrchová 
úprava 

TiO2 
/%/ 

Specifická 
hmotnost 
/g/cm2/ 

Spotř.
oleje 
/g/ 
100g/ pH 

Pově-
trnostní 
odol-
nost 

AV01SF A1 

Povrchově neupravený, 
velmi jemně mletý 
anatasový druh s vynikající 
bělostí a dispergovatelností  Žádná 99,4 3,8 20 7,7 Žádná 

R-200M R1 

Anorganicky neupravený 
velmi jemně mletý pigment  
s velmi dobrou bělostí, 
vysokou opacitou a dobrou 
dispergovatelností v 
různých nátěr. hmotách a 
plastech 

Hydrofilní 
organická 
úprava 99,5 4,2 16 9,3 Nízká 

 
RGU R2 

Universální mikronizovaný 
druh povrchově 
anorganicky i organicky 
upravený s velmi dobrou 
bělostí, barvivostí a 
dispergovatelností  

Oxid 
hlinitý. 
oxid 
křemičitý, 
hydrofilní 
organická 
úprava 96,0 4,1 20 8,1 Dobrá 
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RG-18 R2 

Mikronizovaný vysoce 
kvalitní druh s vyšší úrovní 
anorganické úpravy a 
modifikací krystalové 
mřížky oxidem hlinitým. 
Výborné optické (barvivost, 
bělost) a dispergační 
schopnosti . 

Oxid 
hlinitý. 
oxid 
křemičitý, 
hydrofilní 
organická 
úprava 94,0 4 23 8,2 

Velmi 
dobrá 

RGZW R2 

Mikronizovaný vysoce 
kvalitní druh se silně 
hydrofilní organickou a 
speciální anorganickou 
úpravou s modifikací 
krystalové mřížky oxidem 
hlinitým. Excelentní 
odolnost povětrnostním 
vlivům (křídování, 
světlostálost,retence lesku) , 
výborná barvivost a 
dispergovatelnost.  

Oxid 
hlinitý, 
oxid 
zirkoničitý 
,hydrofilní 
organická 
úprava 95,5 4,1 20 8,1 

Velmi 
dobrá 

RX-I R2 

Mikronizovaný druh             
s organickou a 
anorganickou povrchovou 
úpravou. Prioritně pro 
použití             v tiskových 
barvách –vysoký lesk a 
opacita.  

Oxid 
hlinitý, 
hydrofilní 
organická 
úprava 96,9 4,2 19 7,8 Nízká 

 

Podrobnější informace jsou uvedeny na stránkách www.precolor.cz, resp. vám 

doporučujeme konzultace s Technicko-marketingovým centrem o.z. Precolor. 

4. Požadavky na titanovou bělobu pro nátěrovou hmotu  

Všeobecně:  

- optimální rovnováha vlastností pigmentu pro danou aplikaci 

- stálost kvality 

- víceúčelové pigmenty pro různé aplikace   

- redukce míry zásob a cenových nákladů pro výrobce 

Nejdůležitější vlastnosti titanové běloby pro barvy a nátěry:  

• Bělost 

• Opacita 

• Barvivost, Podtón 
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• Dispergace 

• Spotřeba oleje (vody) 

• Distribuce částic 

• Odolnost (vůči povětrnostním vlivům) 

Požadavky na kvalitu TB pro dekorativní barvy:  

• universálnost (jak pro vodné, tak pro rozpouštědlové systémy; jak pro 

interiérové, tak pro exteriérové barvy s nižšími požadavky na odolnost)  

• dobrá kvalita a stálost optických vlastností (barvivost, opacita, bělost, neutrální 

podtón)   

• snadná zapracovatelnost a nízká hodnota dispergovatelnosti- zejména 

v případě použití vysokorychlostních dispermatů  (HSDM)  

 Požadavky na kvalitu TB pro průmyslové barvy:  

• vysoká odolnost vůči agresivním povětrnostním vlivům  

• velmi  dobré optické vlastnosti, především opacita (lesk)  

• velmi dobré předpoklady pro zpracovatelnost 

 Specifikace vlastností titanové běloby pro vybrané typy nátěrů: 

• Titanové běloby pro vysoce lesklé nátěrové hmoty: 

- optimální d50 a úzká distribuce velikosti částic, nízký obsah aglomerátů nad 

500 nm 

- nízká spotřeba oleje 

- vyšší povrchové úpravy (nižší obsah TiO2) v případě aplikací u průmyslových 

barev 

- snadnost dispergace  

• Titanové běloby pro nátěrové hmoty s vysokým OKP (matné, paropropustné): 

- vysoký obsah látek upravujících jejich povrch (nízký obsah TiO2 cca 80%) 

- vysoká spotřebu oleje 

- snadnost dispergace  
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• Titanové běloby pro bílé a kryvé nátěrové hmoty: 

- obsahuje aglomeráty max. do  0,4 μm 

- neměla by obsahovat aglomeráty a primární částice pod 0,1 μm, které 

neúčinně rozptyluji světlo  

- měla by obsahovat nízký obsah železa (již přítomnost v řádu tisíciny % má 

negativní vliv na bělost) 

• Titanové běloby pro nátěrové hmoty s vyšší odolností na povětrnosti: 

- neměla by obsahovat více než 1,5% anatasové formy (5 %-ní obsah anatasu 

snižuje životnost nátěrů na povětrnosti na polovinu) 

- pro zvýšení odolnosti (snížení křídování) se částice TiO2 dopují Al (Zn, Sb) 

Další parametry titanových bělob významně přispívající ke kvalitě daného typu 

 nátěrové hmoty: 

- obsah těkavých látek (vlhkost): např. u PUR nátěrových hmot by neměla být 

vyšší, jinak může docházet ke snížení lesku nátěrového filmu nebo změně 

konzistence v důsledku reakce pojivové složky s okludovanou vodou 

- pH: např. příliš nízké pH u TB pro epoxidové barvy může způsobit  reakci se 

silně alkalickými tvrdidly  

- vysoký specifický odpor : při nedostatečném promytí a  přítomnosti cizorodých 

látek v TB může dojít k  změně barevného odstínu resp.  nežádoucímu 

snížení některých vlastností nátěrů   

5. Závěr  

• Titanová běloba PRETIOX  

…patří mezi špičky z pohledu účinnosti a  pigmentového designu. Její kvalita 

nám umožňuje nabízet pigment, který představuje celkovou vyváženost ve 

všech důležitých   vlastnostech, potřebných pro vaši specifickou aplikaci. 

• PRECOLOR 

… je společnost kladoucí důraz na rozvoj kvalitativních vlastností výrobků 

PRETIOX. Jejím základním krédem je orientace na zákazníka. 
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COMPOSITE APPLICATIONS CONSISTING OF A COMBINATION 
PIGMENTS WITH CONDUCTING POLYMERS IN ORGANIC 

COATINGS 
 

APLIKACE KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ NA BÁZI PIGMENTŮ A 
VODIVÝCH POLYMERŮ V ORGANICKÝCH POVLACÍCH 

 
Helena Kukačková a , Andréa Kalendová a, Jaroslav Stejskal b  
aInstitute of Chemistry and Technology of Macromolecular Compounds, Faculty 
of Chemical Technology, University of Pardubice,Studentská 573, 532 10, 
Pardubice, Czech Republic, b Institute of Macromolecular Chemistry, Czech 
Academy of Sciences of the Czech Republic, 162 06 Prague 6, Czech Republic 

 
Summary 

The aim of this work is to study anticorrosive efficiency of organic coatings 
containing pigments and fillers surface-modified by conductive polymers, 
i.e. polyaniline and polypyrrole. For the surface modification pigments and 
fillers differing in chemical composition and particularly in the shape of 
primary particles were selected. Model coatings based on two-component 
waterborne epoxy resin with PVC of 10 % were prepared. Anticorrosive 
efficiency of the samples was evaluated on the basis of physico-
mechanical tests and accelerated corrosion tests. 
Keywords: surface treatment, conductive polymers, polyaniline, 
polypyrrole, antocorrosive protection (efficiency) 
 
 

Introduction 

In recent years, research work in the field of conducting polymers tends to use 

conducting polymers as corrosion inhibitors in the formulation of environmentally 

friendly coatings [1]. Conducting polymers as polymer anodic inhibitors prevent or 

inhibit corrosion of metals by their oxides formation (passivation). For this reason it is 

possible to considered conducting polymers as replacement of toxic chromate 

inhibitors [2,3,4]. 

Nanocomposite materials composed of oxides and conducting polymers have 

brought out more fields of applications. Nanocomposites formed by combining 

conducting polymers and oxides nanoparticles possess all the good properties of 

both the constituents. These composites have new physical and chemical properties, 
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which cannot be achieved by application of these components separately. 

Polypyrrole and polyaniline are ones of many representatives of conductive polymers 

that are used in the preparation of composites because of their high stability in the 

oxidized form[4,5]. 

Experimental part 

For surface modification pigments and fillers of different composition and 

particles shape (lamellar or isometric) were selected. Samples of pigments based on 

mixed metal oxides, i.e. calcium titanate, strontium titanate and Mg-Zn ferrite were 

synthesized. Fillers based on natural graphite, silicates and pigments based on iron 

oxide were also used. Surface treatment was carried out according to the procedure 

in Table 1. 

Table 1. Procedure of pigments and fillers surface modification with conductive 

polymers. 

 Modification of polyaniline Modification od polypyrrole 

Step 1 Preparation of two solutions. 
Solution 1 – 250 ml of 0.8 M phosphoric acid  
+ 2.55 ml of aniline + 20 g of  pigment or 
filler. 
Solution 2 – 14.25 g of ammonium 
persulphate dissolved in 250 ml of distilled 
water. 

Preparation of two solutions. 
Solution 1 – 250 ml of distilled water  
+ 3.56 ml of pyrrole + 20 g of pigment or 
filler. 
Solution 2 – 14.25 g of ammonium 
persulphate dissolved in 250 ml of distilled 
water.  

Step 2 Mixing of both solutions. 

Step 3 Stirring of reaction mixture for one hour. 

Step 4 Filtration of polymer mixture next day. 

Step 5 Washing of product by: 
1. 0.4 M phosphoric acid, 
2. acetone. 

Washing of product by: 
1. distilled water, 
2. acetone. 

Step 6 Drying of product: 
1. at room temperature, 
2. in a drier at 60 ° C. 

Series of model paints based on two-component waterborne epoxy resin was 

prepared. For all samples of pigments and fillers the same pigment volume 

concentration (PVC) of 10 % was selected. Before application of organic coatings to 

the test steel panels adequate amount of hardener, respectively water based solution 

of an epoxy-polyamine adduct, was incorporated. The ratio in which epoxy resin CHS 

EPOXY 200 V 55 and hardener TELALIT 180 were mixed was 100:27. 



  111

The efficiency of prepared coatings were tested by means of physico-

mechanical tests and the accelerated corrosion tests in a condensation chamber, salt 

spray chamber and condensation chamber with sulphur dioxide content. 

Results and discussion 

Hardness of paints 

Results of the hardness measurement of coating films showed that the surface 

modification of pigments and fillers lead to the hardness values reduction in 

comparison to the coatings containing unmodified samples. The samples modified 

with polypyrrole reached the lowest values. Compared to the transparent epoxy 

coating for most coatings containing unmodified and also some modified pigment and 

fillers the rapid increase in hardness values during the first three days of 

measurement is possible to observe. After that the increase in hardness is slowing 

down.  

The highest hardness values were achieved for coating films containing 

unmodified samples with non-isometric shape of particles, respectively lamellar iron 

oxide and silicate-based fillers, just because of the particles shape. The results of 

hardness are listen in Table 2. 

Table 2. Results of the coatings hardness measurement. 

Hardness [%] 1st, 14th and 60th day of measurement 
unmodified modified PANI modified PPY 

Pigment/filler 
contained in the 

paint 1st 14th 60th 1st 14th 60th 1st 14th 60th 
Cnatural 23.8 43.5 49.1 19.2 35.8 45.4 13.2 29.4 38.4 
Fe3O4 26.6 46.8 53.2 23.4 38.5 48.2 18.8 29.7 31.9 

lam-Fe2O3 26.9 49.5 61.8 19.0 37.2 47.4 14.9 19.4 21.2 
CaTiO3 25.6 42.6 58.1 18.9 37.1 50.6 15.8 35.4 41.0 
SrTiO3 25.1 45.8 56.4 19.6 40.9 50.8 11.9 34.6 45.0 

Mg0.5Zn0.5Fe2O4 25.8 37.9 48.8 16.2 33.9 43.2 19.3 34.8 41.3 
Mg3(Si4O10)(OH)2 22.2 43.6 58.5 15.3 32.0 49.1 14.8 29.7 46.8 

Al6Si2O13 23.3 43.2 62.4 18.9 37.9 56.3 19.3 35.7 53.6 
PANI 18.8 28.9 35.4 - - - - - - 
PPY 14.3 23.8 25.2 - - - - - - 

Heucophos ZPA 19.5 52.3 58.8 - - - - - - 
Epoxy resin 17.3 49.2 59.7 - - - - - - 

Physico-mechanical tests 

Falling-weight test (ČSN EN 6272)  Bend test (ČSN ISO 1519), 

Cupping test (ČSN ISO EN 1520) Cross-cut test (ČSN ISO 2409) 
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Table 3. Results of the physico-mechanical resistance testing. 

Falling – weight test 
[cm] Pigment/filler  

contained in the paint back face 

Bend test 
[cm] 

Cupping 
test 

[mm] 

Cross-cut 
test 

[deg.] 
unmodified 96 99 4 6.5 0 

modified of PANI 85 >100 5 7.5 0 Cnatural 

modified of PPY 80 >100 5 6.8 0 
unmodified 35 >100 5 6.8 0 

modified of PANI 28 >100 4 7.0 0 Fe3O4 

modified of PPY 20 >100 4 6.5 0 
unmodified 60 >100 4 6.2 0 

modified of PANI 45 >100 5 5.5 0 lam-Fe2O3 
modified of PPY 25 80 5 7.6 1 

unmodified 38 99 5 8.1 1 
modified of PANI 20 97 4 6.5 0 CaTiO3 
modified of PPY 15 95 4 6.9 1 

unmodified 40 94 4 6.4 1 
modified of PANI 22 88 5 6.1 0 SrTiO3 
modified of PPY 12 >100 5 6.9 1 

unmodified 45 >100 4 6.3 0 
modified of PANI 16 98 4 6.0 0 Mg0.5Zn0.5Fe2O4 
modified of PPY 14 97 6 6.9 1 

unmodified 35 >100 6 5.8 0 
modified of PANI 30 >100 5 5.2 0 Mg3(Si4O10)(OH)2 

modified of PPY 28 >100 5 6.3 0 
unmodified 18 >100 7 4.2 0 

modified of PANI 10 >100 6 5.9 0 Al6Si2O13 
modified of PPY 8 >100 5 5.7 0 

PANI - 75 >100 4 9.1 2 
PPY - 80 >100 4 8.7 2 

Epoxy resin -  78 89 5 8.5 0 

 

Coatings containing conductive polymers revealed very good mechanical 

resistance that confirms their application for mechanically stressed surfaces. In most 

cases the surface treatment of pigments and fillers led to decrease in impact 

resistance in comparison to coatings with the same pigments and fillers without 

surface treatment. Exception is natural graphite. The highest cupping resistance was 

obtained for coatings with conductive polymers content; however in some cases 

surface treatment of pigments and fillers caused increase in coatings flexibility (e.g. 

natural graphite, magnetite, strontium titanate, talc, calcined kaolin). With respect to 

bending resistance and cross-cut test of adhesion in most cases the surface 

treatment by conductive polymers led to the same or better results in comparison to 



  113

coatings without modification. Detailed results of physico-mechanical tests are shown 

in Table 3. 

Accelerated corrosion tests 

Evaluation of total anticorrosive efficiency after exposure in a condenser 
chamber  

Coatings were exposed in condensation chamber for 500 h. Owing to water 

penetration through the coating films the loss of adhesion occurred.  

In terms of failure at the scribe samples containing kaolin and natural graphite 

modified with polyaniline and coatings containing strontium and calcium titanite 

treated by polyaniline and polypyrrole had comparable results like samples with 

unmodified ones. Surface treatment of Mg-Zn ferrite by polyaniline and magnetite by 

polypyrrole led to increase of steel corrosion resistance at the artificially prepared 

scribe. For the most coatings pigmented with modified particles the modification led 

to decrease in degree of steel substrate corrosion. The exception is coating 

containing graphite, whose modified form reached comparable results like 

unmodified one and coating with lamellar iron oxide treated with polyaniline and 

polypyrrole, whose corrosion degree of steel substrate was lower in comparison to 

sample without modification. Table 4 shows coatings total anticorrosive efficiency 

values.   

 

Table 4. Total anticorrosive efficiency of coatings – condensation chamber. 

Total anticorrosive efficiency [%] Pigment/filler 
contained in the 

paint unmodified modified PANI modified PPY 

Cnatural 52 50 533 
Fe3O4 47 43 43 

lam-Fe2O3 52 65 58 
CaTiO3 65 53 40 
SrTiO3 72 53 33 

Mg0.5Zn0.5Fe2O4 43 37 25 
Mg3(Si4O10)(OH)2 58 43 23 

Al6Si2O13 55 40 23 
PANI 55 - - 
PPY 33 - - 

Heucophos ZPA 77 - - 
Epoxy resin 63 - - 
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Evaluation of total anticorrosive efficiency after exposure in salt spray 
chamber  

Samples of paints were placed in neutral salt spray for 650 hours. Osmotic 

blistering tendency was found out for coatings with conductive polymers content, 

coatings containing iron mica and strontium titanate modified with polyaniline and 

coatings with calcium titanate modified with both, polyaniline and polypyrrol. In terms 

of coatings with unmodified types the blistering tendency was observed for coatings 

containing pigments based on mixed metal oxides.  

The lowest degree of failure at the scribe in comparison to unmodified types was 

obtained in the case of pigments and fillers surface treated with polyaniline (natural 

graphite, lamellar iron oxide, pigments based on mixed metal oxides and fillers based 

on silicates). In case of nonstechiometic spinel type of ferrite good results were 

reached for polypyrrole modified form. Lower degree of corrosion under the coating 

was obtained for coatings containing pigments and fillers modified with polyaniline 

and polypyrrole as well (lamellar iron oxide and pigments based on mixed metal 

oxides). For graphite and talc only the treatment with polyaniline led to lower degree 

of corrosion under the coating. Results of total anticorrosive efficiency evaluation are 

shown in Table 5. 

Table5. Total anticorrosive efficiency of coatings – salt spray chamber. 

Total anticorrosive efficiency [%] Pigment/filler 
contained in the 

paint unmodified modified PANI modified PPY 

Cnatural 77 82 73 
Fe3O4 82 77 73 

lam-Fe2O3 80 73 77 
CaTiO3 50 70 67 
SrTiO3 63 58 78 

Mg0.5Zn0.5Fe2O4 53 82 80 
Mg3(Si4O10)(OH)2 83 87 77 

Al6Si2O13 83 83 82 
PANI 17 - - 
PPY 10 - - 

Heucophos ZPA 85 - - 
Epoxy resin 80 - - 
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Total anticorrosive efficiency after exposure in condensation chamber 
containing SO2 

 Coatings were exposed in condensation chamber with SO2 content for 600 h. 

Coatings containing conductive polymers, specularite modified with polyaniline and 

kaolin modified with polyaniline and polypyrrole were prone to osmotic blistering. 

Surface treatment of pigments and fillers with conductive polymers did not lead to 

decrease in corrosion degree at the scribe. During exposure in condensation 

chamber coatings with pigments and fillers treated with polypyrrole lost adhesion, in 

case of coating with polypyrrole total lost of adhesion was observed. 

Compared to unmodified samples the modification of graphite, iron oxide and 

talc with polyaniline caused decrease in the degree of corrosion under the coating 

film. Results of total anticorrosive efficiency are shown in Table 6. 

Table  6. Total anticorrosive efficiency of coatings – condensation chamber 

containing SO2. 

Total anticorrosive efficiency [%] Pigment/filler 
contained in the 

paint unmodified modified PANI modified PPY 

Cnatural 60 70 43 
Fe3O4 52 53 37 

lam-Fe2O3 57 52 37 
CaTiO3 58 53 37 
SrTiO3 62 42 37 

Mg0.5Zn0.5Fe2O4 68 73 37 
Mg3(Si4O10)(OH)2 87 82 47 

Al6Si2O13 80 58 35 
PANI 12 - - 
PPY 10 - - 

Heucophos ZPA 77 - - 
Epoxy resin 60 - - 

Conclusions 

The aim of this study was to evaluate the effect of surface treatment of 

pigments and fillers with conducting polymers on corrosion-inhibition properties of 

coatings with their content. Pigment and filler particles were covered by thin layers of 

conductive polymers during so-called oxidative polymerization. Coatings containing 

pigments and fillers treated with conductive polymers and coatings containing 
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conductive polymers (polyaniline and polypyrrole) reached very good physico-

mechanical resistance. 

On the basis of corrosion tests the effect of conductive polymers as corrosion 

inhibitors for potential application in paints was evaluated. In some cases surface 

treatment contributed to increase in the anticorrosive efficiency of coating films, e.g. 

modification of graphite, lamellar iron oxide and Mg-Zn ferrite with polyaniline. 

Compared to modification with polyaniline and unmodified samples in most cases the 

surface treatment with polypyrrole led to the anticorrosive efficiency decrease. 
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Summary 
The aim of this thesis was to compare anticorrosion efficiency of 
miscellaneous types of pigment based on phosphates. These pigments 
were dispersed in an epoxy binder. There were consequent properties, 
which are related to their anticorrosion efficiency, appointed: pH and 
conductivity of pigment water leaches and leaches of pigmented films, 
mass degrease of steel panels dipped into water leaches of pigments and 
pigmented film. There were also amount of water-soluble components 
measured. There were prepared paints with PVC 10%. These paints were 
applied onto glass panels to measure the hardness and to steel panels 
and were exposed to trials in humidity chamber, salt spray test and 
prohesion test. Overall corrosion efficiency was evaluated according to 
ASTM standard methods. 
Keywords: corrosion, polyphosphate, anticorrosion pigment, corrosion 
test, anticorrosive efficiency 

 
 
Introduction 

Protective corrosion mechanism consists of a barrier effect along with 

mechanism of anticorrosive pigments in anticorrosive paint [1]. In the past, various 

compounds based on lead and hexavalent chromium belonged to the most widely 

used anticorrosive pigments. However, because of their toxicity and harmful impact 

on the environment they cannot be used anymore. The most common way of 

improving the properties of zinc phosphates is either replacing of cations (e.g. Ca, Sr, 

Al for Zn) or modification of anions (fosfomolybdenans, fosfovanadium ...). Further it 

also can be achieved by surface pre-treatment of pigments by organic compounds as 

well as by optimalization of the particle size and also by using of synergic effects [2, 

3]. There were prepared paints with PVC 10% based on each of synthesized 
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pigments. Anticorrosive efficiency of these coatings was evaluated according to 

ASTM standards.  

Phosphate anticorrosive pigments 

Pigments based on the phosphates are the new anticorrosive possibilities. 

They can be replacement of toxic pigments based on compounds including Pb and 

Cr. Phosphate anticorrosive pigments are divided into classes. The first one is class 

of monophosphates, another one is based on condensed phosphates [4]. Another 

improvement of anticorrosion pigments could be achieved by changing a 

tripolyphosphate for example by phosphate. The efficiency of the coating depends on 

binder [5]. To the most considerable pigments in this class belong Zn3(P04)2.2H20 

and CaZn2(P04).2H20. 

The aim of this work was to prepare mixed, simple di, oligo and poly 

phosphates containing Mn, Zn, Al, Cr, Mo and Ca. The anticorrosive possibilities of 

these pigments were tested in coatings. 

 

Experimental methods 

Preparation of pigments 

Pigments are divided into three parts according to the method of preparation and 

are noticed in the chart 1. 

• The first one was prepared by mixing oxide with 85% H3PO4. It was calcinated 

2 hours at 800°C and it was milled (400 rpm), washed and dried in the next 

steps of preparation. Exception from the first group is Mo(PO4)2 which was 

prepared by mixing MoO3 with 85% H3PO4. Then it was melted at 1000°C and 

put into the cold water and decantating, dried and powdered. 

• The next group of pigments was prepared by mixing oxide with CaHPO4. It 

was calcinated 2 hours at 800°C and it was milled (400 rpm), washed and 

dried in the next steps of preparation. 

• The last group was prepared by mixing oxide with CaHPO4 and H3PO4. It was 

calcinated 2 hours at 800°C and it was milled (400 rpm), washed and dried in 

the next steps of preparation. 
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Table 1. Division of pigments according to the method of preparation. 

Method No. Sign of pigment Composition of pigment 

Mn-1 Mn
2
P
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3
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Formulation of coatings 

Coatings were formulated on 10% PVC and filled with Plastorit 0000 to Q= 26. 

It was based on the prepared pigments and epoxy binder CHS-EPOXY 210X75. 

These paints were filled with Plastorit 0000 and later hardened by Telalit 

160.Evaluation of coatings by direct corrosion tests 

The accelerated corrosion tests are based on exposure of tested samples to 

artificial conditions. These artificial conditions copy nature conditions that have a 

decisive influence on protective properties of coatings, on their degradation and in 

particular on the range of surface corrosion of treated substrate. In these accelerated 

tests, however, there are only few defined and reproducible factors, while in the case 

of atmospheric conditions the corrosion processes are affected by whole range of 
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factors. There were performed tests in condensation chamber containing SO2 to 

influence of three-phase corrosion test. This test consists of water vapor 

condensation, of immersion to electrolyte and of SO2 exposure, and of accelerated 

corrosion test in presence of salt with water vapor condensation. Results of these 

tests are described in Fig.1. 
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Figure1. Evaluation of coatings by direct corrosion tests. 
 

Cyclic corrosion test in a condensation chamber containing SO2 

This test was carried out in accordance with CSN ISO 6988. These tests are 

accelerated tests carried out in special chamber by influence of condensate water 

vapor and SO2 (it was dosed 1 dm3 of SO2 per 100 dm3 of chamber at temperature of 

36°C). Tested samples of epoxy based paints were left in the chamber for 1680 

hours. 

Evaluation of coatings based on the indirect corrosion tests 

Physico-mechanical tests are not concerning of evaluating of visible corrosion 

changes made as a result of corrosion test, but there are values related to the 

coating destruction. The outcomes of the physico-mechanical effectivity are shown 

on the chart 2. 
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Table 2. Evaluation of coatings based on the mechanical corrosion tests. 

Sign of 
pigment 

Dry film 
thickness [μm] Bend test Falling-

weight test Cupping test 

Mn-1 62,5 55 6 43 

Al-1 67,8 95 8 90 

Zn-1 67,6 55 3 85 

Cr-1 80,1 75 100 85 

Mo-1 90,1 65 23 93 

Mn-2 171,1 85 18 81 

Al-2 81,9 55 4 90 

Zn-2 74,3 55 3 85 

Cr-2 80,7 100 23 83 

Mo-2 71,6 100 16 85 

Mn-3 146,5 55 6 75 

Al-3 80,9 65 4 85 

Zn-3 113,1 55 3 83 

Cr-3 134,2 100 21 83 

Zn-or 135,4 95 4 65 

Binder 144,9 55 6 90 
 

Conclusion 

In this work various types of phosphates were synthesized in three different 

ways. Preparation was focused on phosphate pigments containing Mn, Al, Zn, Cr, 

and Mo. It was find out by X-ray analyses there are single, combined and modified 

phosphate pigments. It was chosen commercially available zinc phosphate (ZP10) as 

comparing pigment. AlPO4/Al(PO3)3, prepared according to preparation No. 1, 

showed the best results from all prepared pigments at all, which is probably caused 

by passivation of steel by phosphates of iron and of aluminum. Anticorrosive 

properties of coatings containing the synthesized pigments can be, with some 

exceptions, evaluated as very good in terms of blistering degree and as excellent in 

terms of corrosion of substrate. Resistance of coatings based on different phosphate 

pigments against aggressive corrosive environment was in general varied from 

corrosion resistance in place of mechanical damage of the organic coating. 



  122

It was found that the pigments containing the Mo-rich phase contribute to the 

overall corrosion resistance of epoxy coatings. The fundamental problem is, however, 

their content. At high concentrations of pigments containing fosfomolybdenans, 

especially in the amorphous state, cause by its high solubility blistering of coatings. 
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Summary 

Hexavalent chromium compounds (chromates) have been widely used as 
inhibitive pigments in the formulation of anticorrosive paints. However, their 
high toxicity and carcinogenic effects are forcing the development of effective 
chromate-free organic coatings. One such alternative, which is very attractive 
from a scientific point of view, is the use of ion - exchangeable pigments  
(IEPs). In the present research, which focuses on the anticorrosive protection of 
this type of pigment, calcium/silica (Ca/Si) IEPs of were synthesized in first 
step, next epoxide paint coatings were formulated. IEPs have been applied on 
low carbon steel panels. The effect of these non-toxic pigments on the 
protective properties of coatings has been tested by means of natural and 
accelerated corrosion tests (humidity, salt spray and SO2). 
Keywords: ion exchange pigment, coating, corrosion 

 
 
Introduction 

Anticorrosive protection by paints has recently been described as being a 

combination of a physical barrier, a chemical inhibitor and an electrical rezistor[1]. 

IEPs are comparatively high surface area inorganic oxides loaded with ionic 

corrosion inhibitors by ion exchange with the surface hydroxyl groups. The oxides are 

chosen for their acidic or basic properties to provide cation or anion exchangers; 

thus, silica is used as a cation support and alumina for anions. So, calcium-

exchanged silica[2], Al–Zn–decavanadate hydrotalcite [3], and cerium (III) and 

calcium(II) cation exchanged bentonites [4] have been incorporated as pigments in 

anticorrosive paints. 

Cations permeating the paint film will release calcium from the pigment and at 

the same time be immobilised. The implications of such a release mechanism are 
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that the inhibitor species is only released when the paint film is being permeated by 

corrosive species and the amount released is dependent on the severity of the 

environment. Calcium, released from the silica surface, migrates to the paint–metal 

interface where a thin, inorganic layer is deposited which is essentially impermeable 

to moisture/ions and hence prevents the corrosion reaction from proceeding. 

According to Goldie [5] the presence of this layer has been detected by X-ray 

photoelectron spectroscopy on painted metal plates exposed to a variety of 

environments. Other evidence supporting this layer theory has been obtained from 

electrochemical studies[5]. So, the anticorrosive effect of Ca/Si pigment can be 

described considering two mechanisms: the exchange of calcium ions for cations 

(H+, etc.) penetrating the coating from the environment, neutralising the acid 

compounds and forming on the substrate a protective layer consisting of calcium and 

iron silicite[5,6]. 

 

Experimental 

Synthetis and characterization of pigment 

IEPs were of synthetised by high - temperature synthesis based on reaction 

silicates  with calcium oxide. Calcium carbonate and silicates with different layered 

structure were chosen as starting raw materials. First step was thermic analysis 

CaCO3 on CaO and CO2 after equation 1. Reaction proceeded in solid phase. In 

result pigment had silica matrix with calcium oxide on the surface. The amount of 

CaO in finished pigment was 20% (mass). 

There were chosen these silicates: Kemolit S-3, wollatrop S, wollatrop H/200,  

Bentone SD2, Mica SFG 20 and Talek A-60. 

 Starting raw materials were weighed with an accuracy of ±0,001 g. The 

mixture starting materials was homogenized in porcelain mortar for a period of 30 

minutes. The second step was calcination in electric oven at temperature 1150 °C 

with stamina 2 hours at peak temperature and at speeds of start temperature 5 °C 

per minute.  

To characterization of pigment in powdery state was given: specific mass, oil 

consumption, pH factor and specific conductivity aqueous leach of pigment (after 
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ČSN EN ISO 787- 9). There were calculated CPVC (critical pigment volume 

concentration) 

 

Preparation of coatings 

Model paint based on epoxy emulsion (producer Spolchemie a.s., dry mass = 

55%) containing synthesized pigment was prepeared in order to assessment 

properties of the pigment. The paint with commercial IEPs – Shieldex AC5 (producer 

Grace, USA) was prepared as paint for comparison. To assesment physical - 

mechanical feature and anticorrosive feature was pigment volume concentration in 

coating elect on PVC = 10 %. For possibilities of comparison feature these paint was 

helped of filler Plastorit micro assured rate PVC/CPVC  on 0,3 where CPVC is critical 

pigment volume concentration.  

Corrosion  tests 

Tested coatings were exposed to corrosive environment chambers with 

general condensation of water, corrosive environment combination chambers with 

salt fog and corrosive environment condensation chamber containing SO2. From 

methods for evaluation steps of corrosion in flat basis (according to ASTM D 610- 

85), evaluation corrosion in cut (according to ASTM 1654- 92) and evaluation steps 

production blisters in paint (ASTM D 714- 87) was given general anticorrosive 

efficiency. Exposure time in tested corrosive environment was about 500 hours. 

 

Results and discussion 

Physical-chemical properties of pigments 

parameter Mica Bentone Talek Woll.H Woll.S Kemolit
specific mass [g/cm3] 2,78 2,51 2,86 3,11 2,74 3,29 

oil consumption [g oil/100 g of 
pigment] 64,6 75,9 44,4 36,92 89,44 36,65 

CPVC [%] 34,1 32,76 42,1 44,79 27,5 43,49 
pH factor of aqueous leach 11,3 9,76 12,31 11,72 9,51 12,37 

specific conductivity [mS/cm] 24,6 201 2530 1430 56 2830 
 

Note. In the table, there are properties of finished IEPs pigments. Marking of these 

pigments are identical with the name of silicates. 
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Anticorrosion properties  

In chambers with salt fog, coatings had very good anticorrosion efficiency, 

without coating with Talek A60 + 20% CaO. Coating with this pigment had minimum 

anticorrosion efficiency. The best anticorrosion protection showed coatings 

containing Bentone SD2+20% CaO and Mica SF + 20% CaO. Results are in figure 1.                      

 

Figure 1. Anticorrosion efficiency  of IEPs in watersoluble epoxy coatings in  

chambers with salt fog. 

 

 In chambers with general condensation of water, coatings showed different 

anticorrosion protection. Coatings pigmented of Talek A60 + 20% CaO and Kemolit 

S3 + 20% CaO had maximal protection. Coating with Mica SFG + 20% CaO showed 

very good anticorrosion efficiency as well. Remaining coatings had average 

protection against corrosion. Results are presented in Figure 2. 
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Figure 2. Anticorrosion efficiency of IEPs in watersoluble epoxy coatings in  
chambers with general condensation of water. 

 

In chambers containing SO2 every coatings, without coating pigmented of 

Bentone SD2 + 20% CaO, showed higher than average anticorrosion protection. 

Coating containing Mica SFG + 20% CaO had the best anticorrosion efficiency. 

Bentone SD2 + 20% CaO had below the average protection against corrosion. 

Results are presented in figure 3. 

 

Figure 3.Anticorrosion efficiency  of IEPs in watersoluble epoxy coatings in chambers 
containing SO2. 
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Conclusion 

IEPs type of calcium/silica (Ca/Si) were synthesized. To characterization of 

pigment in powdery state was given: specific mass, oil consumption, pH factor and 

specific conductivity aqueous leach of pigment. There were formulated and prepared 

coatings on the base of wartersoluble epoxy resin and their corrosion protection were 

measured Generaly, all pigments showed very good anticorrosion protection. From 

this reason as well as thanks their toxic unexceptionalble it is possible to say, that the 

IEPs of calcium/silica type are potentially usable in ecological anticorrosive coatings. 
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SURFACE HARDNESS OF EPOXY ESTER COATINGS IN 
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Summary 
Three fillers which differ of various particle sizes and shapes, content of 
structural phases and chemical composition were tested. Surface 
hardness was tested in series increasing values of PVC (5%, 10%, 20%, 
30% and PVC=CPVC, in the case of calcite 10%, 20%, 30%, 40%, 50% 
and PVC=CPVC). The determination of coatings surface hardness was 
assessed according to CSN 67 3076 by the device Automatic 500 (Persoz 
pendulum). Hardness of coating is assigned in percentage related to 
hardness of glass standard (100%). 
Key words: filler, hardness, coating, PVC 
 
 

Introduction  

Fillers are solid inert particles which are added to a material (plastics, 

composite material and concrete) to lower the consumption of more expensive binder 

material or to better some properties of the material. It has been proven that fillers 

are also able to enhance technical properties of the products. As a result, a number 

of optimized types of fillers, nano-fillers or surface treated goods have been 

developed [1]. Kaoline (china clay) is sedimentary mineral which basic component is 

kaolinite Al4(OH)8(Si4O10) - hydrated aluminosilicate. Kaolinite is white [1], but earthly 

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

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

600 °C and change into base-china clay. Above 900 °C, at temperatures around 

1400 °C, are final products amorphous phases cristobalite (SiO2) and mullite 

(Al6Si2O13) [2]. 
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Diatomite (also called diatomaceous earth) is a white- or cream-colored, 

friable, porous rock composed of the fossil remains of diatoms (small water plants 

with silica cell walls). These fossils build up on the ocean bottoms to form diatomite, 

and in some places these areas have become dry land or diatomaceous earth. 

Chemically inert and having a rough texture and other unusual physical properties, it 

is suitable for many scientific and industrial purposes, including use as a filtering 

agent; building material; heat, cold, and sound insulator; catalyst carrier; filler 

absorbent; abrasive; and ingredient in pharmaceutical preparations [3].  

Calcite is very widely distributed mineral, commonly white or colorless, but 

appearing in a great variety of colors owing to impurities. Chemically it is calcium 

carbonate, CaCO3, but it frequently contains manganese, iron, or magnesium in 

place of the calcium. It occurs in two crystalline forms- like calcite and aragonite. 

Calcite is the stable form of CaCO3 at most temperatures and pressures. CaCO3 

passes to calcite when aragonite is heated to 400 °C. It crystallizes in the hexagonal 

system, its crystals being characterized by highly perfect cleavage. Other important 

forms of the mineral are limestone, marble, chalk, marl, stalactite and stalagmite 

formations or travertine [4].  

Experimental 

This research used fillers of different types varying in morphology and 

chemical composition (kaoline, diatomite and calcite). These physico-chemical 

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

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

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

particles. 

Fillers were applied into solution solvent-borne epoxy ester resin (ChS Epoxy 

101x50, producer Spolchemie a.s.) with xylene as a solvent and a content of 

additives. Properties of fillers in coatings were investigated in series increasing 

values of PVC (5%, 10%, 20%, 30% and PVC=CPVC, in the case of calcite 10%, 

20%, 30%, 40%, 50% and PVC=CPVC). Model paints were prepared on dispersion 

equipment, on dissolver at 800-1000 rev min-1. Steel panels of size 230x100x2.9 mm 

were coated with one layer of the paint by an applicator with a leak 150 µm. 
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The determination of coatings surface hardness was assessed according to 

CSN 67 3076 by the device Automatic 500 (Persoz pendulum). The pendulum 

hardness test is based on principle oscillative process of pendulum cycle and on an 

amplitude elongation which changes along hardness of tested surface. A decreasing 

intensity of amplitude at intervals from 12° to 4° is measured by Persoz method. 

Hardness of coating is assigned in percentage related to hardness of glass standard 

(100%). 

 

Results and discussion 

Characterization of tested fillers 

Table 1. SEM micrographs of fillers and their structural phases. 

 SEM micrographs of fillers structural phases 

Kaoline  

  

quartz (SiO2), mullite 
(Al6Si2O13) 

Diatomite 

  

cristobalite(SiO2), 
quartz(SiO2), 
tridimite(SiO2) 

Calcite 

  

calcite (CaCO3) 
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Table 2. Selected physico-chemical determinations of fillers. 

 
oil comsumption specific 

mass CPVC 
specific surface 
area BET-
isotherm 

D50 D90 

 [g/100 g of 
pigment] 

[g/cm3] [%] [m2/g] [µm] [µm] 

Kaoline  73 2.73 32 6.17 11.65 28.07 
Diatomite 86 2.33 32 2.35 10.85 23.84 

Calcite 21 2.75 61 2.75 3.50 8.40 
 

This kaoline doesn´t contain  cristobalite and has a lower volume of mullite 

due to lower calcination temperature. From SEM pictures is appreciable the lamellar 

structure of particles.  

Diatomite is SiO2 containing admixtures of Na, Al and Fe. SiO2 is attended in 

form of cristobalite. The filler was made by calcination of raw material containing 

fossil remains of diatoms at temperature higher than 1,200 °C and consecutive 

grinding. The filler is characterized by great grain size and small specific surface. 

Calcite is very pure micronized calcspare. It has small specific surface as 

diatomite. 

 

Determination of surface hardness 

Surface hardness of coatings was determined 1st , 2nd , 3rd, 7th, 23rd, 38th, 

83rd and 120th day. Results are shown at Tab. 3- Tab. 5.  

 

Table 3. Results of determination time dependence surface hardness of coatings 

based on epoxy ester resin pigmented by kaoline. 

 day 
KAOLINE 1st 2nd 3rd 7th 23rd 38th 83rd 120th 
PVC=5% 14.7 18.7 29.7 42.0 46.0 49.4 52.1 55.1 
PVC=10% 17.7 23.8 30.7 40.4 43.4 45.5 47.0 48.9 
PVC=20% 10.4 11.6 14.1 21.3 27.7 33.7 41.0 43.7 
PVC=30% 17.7 21.9 26.3 29.7 30.7 33.0 34.4 35.7 
PVC=CPVC 19.5 23.4 27.5 30.3 31.7 32.2 33.7 34.4 
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The highest values of surface hardness in the case of all fillers were 

achieved at coatings based on epoxy ester resin pigmented at PVC=5% (Calcite- 

PVC=10%). Surface hardness decreased with increasing value of PVC. The highest 

value of surface hardness was assessed in the case of Kaoline at PVC=5%. 

Coatings containing this filler assigned high values of surface hardness at low 

concentration of pigment which means economical spare. Kaoline has big specific 

surface area and a lamellar shape of particles. Positive effects have been observed 

because kaoline protects substrate against adhesive-barrier degradation at low 

thickness. Kaoline is calcinated and contents mullite and quartz which improve 

hardness. Kaoline has the highest value of hardness at PVC=CPVC after 120 days. 

Table 4. Results of determination time dependence surface hardness of coatings 

based on epoxy ester resin pigmented by diatomite. 

 day 
DIATOMITE 1st 2nd 3rd 7th 23rd 38th 83rd 120th 
PVC=5% 15.3 20.7 27.8 42.3 47.2 50.1 51.7 52.7 
PVC=10% 11.1 13.1 16.9 25.1 32.6 38.1 43.3 42.1 
PVC=20% 23.8 27.2 29.7 32.6 36.2 37.5 38.2 39.4 
PVC=30% 16.9 19.0 20.7 22.5 23.2 24.2 24.9 25.9 
PVC=CPVC 16.0 17.7 20.3 22.5 22.8 23.5 24.4 25.7 

 

Table 5. Results of determination time dependence surface hardness of coatings 

based on epoxy ester resin pigmented by calcite. 

 day 
CALCITE 1st 2nd 3rd 7th 23rd 38th 83rd 120th 
PVC=10% 8.0 12.5 21.1 38.4 41.4 45.1 48.0 52.4 
PVC=20% 12.7 15.1 17.5 34.0 40.0 42.1 43.4 47.6 
PVC=30% 11.6 18.0 26.4 38.8 40.8 43.1 44.5 46.2 
PVC=40% 11.9 13.8 17.8 32.2 36.1 38.7 40.1 42.6 
PVC=50% 8.1 9.2 11.9 21.1 28.7 32.4 35.9 41.8 
PVC=CPVC 13.9 16.5 20.3 28.1 30.8 32.1 32.8 32.0 
 

Calcite had balanced values of surface hardness at all series. It is caused by 

regular lamellar particles with a low surface area which were better dispersed. The 

lowest values of surface hardness were discovered at diatomite due to its different 

shapes of particles. Calcite and Kaoline assessed high values of surface hardness 

which confirms their usability for epoxy ester coatings. 
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Conclusion 

Physical-mechanical determination doesn´t evaluate visible corrosive 

changes accured due to corrosion tests but this quantity is related with destruction of 

binder (e. g. mechanical straining). This examination is necessary part of coating 

testing because it offers additional information about possible mechanism protecting 

activity of coatings. Surface hardness is essential for investigation of adhesive-barrier 

properties. 

In this research were tested three fillers of different types varying in 

morphology and chemical composition (kaoline, diatomite and calcite). Fillers were 

applied into solution solvent-borne epoxy ester resin. Prepared coatings were 

subjected to the measurement of physical-mechanical properties especially surface 

hardness. The results obtained through the test allowed the selection of the optimum 

filler for an epoxy ester coating with barrier properties. The best results assigned the 

filler kaoline. 
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CORROSION-INHIBITION EFFICIENCY OF COATINGS WITH PIGMENTS 
BASED ON MODIFIED METAL POLYHOSPHATES 
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Summary 
The paper deals with a study of anticorrosive properties of coatings 
containing pigments based on modified phosphates. Altogether twelf 
pigments were applied on the solvent based epoxy resin. The coatings 
were painted on the glass and steel panels. The model coatings were 
tested by means of physical, mechanical and accelerated laboratory 
corrosion tests. The corrosion tests were carried out with the paints and 
non-pigment solvent based epoxy resin. They were tested for accelerated 
corrosion in SO2 atmosphere, humidity chamber and chamber with salt 
spray. The corrosion efficiency was evaluated by using the system ASTM. 
Key words: anticorrosion pigment, metal phosphates, zink-
phosphate 

 
 
Introduction  

Between anticorrosion pigments used in the nearest history belong 

compounds based on Pb and CrVI+.These substances have very good anticorrosion 

efficiency but they are toxical. Between the nontoxic anticcorosion pigments belong 

at present zinc orthophospates.  

Experimental 

Primary tendency was preparing simple, mixed and modified phosphate 

pigments including Fe, La, Mg and Sr and confront their properties and corrosion-

inhibition efficiency with „commercial“ zinc-phosphate (Figs. 1-3). The model coatings 

were tested by means of mechanical tests. Globally the best mechanical resistance 

have coatings with Fe phosphate pigment. Pigments with Fe in the coatings with 

epoxy resin steps the mechanical stability up. These pigments have lamellar 
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structure with closer size distribution. The complex mechanical efficiency includes 

ČSN ISO EN 1519, ČSN 67 3082 and  ČSN ISO EN 1520.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Scheme of preparing mixed metal polyphosphates (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Schneme of preparing  mixed metal polyphosphates (2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Scheme of preparing mixed metal polyphosphates (3). 
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Results  and discussion  
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Figure 4. Mechanical efficiency of coatings with tested pigments. 

 

The model coatings were tested for accelerated corrosion in SO2 atmosphere, 

humidity chamber and chamber with salt spray. The cyclic  exposition in the humidity 

chamber was 1872 hours, and to 3,5% (NH4)2SO4 +1,5% NaCl solution for 48 hours. 

and in SO2 atmosphere for 192 hours. All model coatings show high stability over 

building osmotic blisters. In the SO2 atmosphere were the model coatings 1680 

hours. All panels have high stability over building osmotic blisters. The base 

corrosion was seen at none model coating. The accelerated corrosion were tested in 

the chamber with salt spray. The exposition was 2400 hours and the model coatings 

shew high stability over building osmotic blisters. The complexion anticorrosion 

efficiency includes all these tests.  

 



 138

78,0

80,0

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

92,0

94,0

co
m

pl
ex

io
n 

an
tic

or
ro

si
on

 e
ff

ic
ie

nc
y

FeP
O4

Ca9
Fe(P

O4)7/Ca2
P2O

7

Ca9
Fe(P

O4)7/Ca2
P2O

7
La

PO4

Ca2
P2O

7/L
a(O

H)3

La
PO4/La3P

O7

Mg3
(P

O4)2

Ca1
9,6

8M
g1

2H
1,8

(PO4)13,8

(C
a2,5

89
Mg0,

41
1)(

PO4)2

Sr3(
PO4)2

Ca3
(PO4)2

/S
r5(

PO4)3(
OH)

Sr2P
2O

7/Sr5(P
O4)3

(O
H)

Zinc
pho

sp
ate

 ZP10

ep
ox

y r
esin

 
Figure 4. Anticorrosion  efficiency of coatings with tested pigments. 

 

Conclusion 

The anticorrosion efficiency were identified by: Ca2P2O7/La(OH)3 > 

>(Ca2,589Mg0,411)(PO4)2 and Sr2P2O7/Sr5(PO4)3(OH).  
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METODA ISO 22197-1 A JEJÍ POUŽITÍ PRO MĚŘENÍ 
FOTOKATALYTICKÉ AKTIVITY NÁTĚROVÝCH HMOT 

 

THE METHOD ISO 22197-1 AND ITS USING FOR THE MEASURING 
OF PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF PAINTS 

 
Pavel Kovář 
ČTC AP a.s., Nábř. Dr. E. Beneše 24, Přerov, Česká republika 

 
Summary 

Two commercial photocatalytic interior paints and development paint were 
tested by modified procedure of the method ISO 22197-1. The samples 
weren`t photoactive during the procedure by reason of the low free surface 
of photocatalyst particles, which are occupied by the binder. 
Key words: photocatalysis, interior paints, NOx  
 
 

Úvod 

Fotokatalytická aktivita je přirozená vlastnost oxidu titaničitého. Po dlouhou 

dobu byla považována za negativní vlastnost. Díky jejím projevům dochází 

k degradaci nátěrového filmu a plastických hmot, což jsou hlavní aplikační oblasti 

pigmentového TiO2. Dochází ke změnám zabarvení a uvolňování částic pigmentu 

z pojivové matrice, tzv. křídování. Po celou dobu byla tedy vyvíjena značná snaha o 

potlačení fotokatalytické aktivity. Toho je docíleno pomocí pokrytí povrchu částic 

pigmentu oxidy Al2O3, SiO2 a ZrO2. Oblast využití nepigmentového TiO2 jako UV 

absorbéru v kosmetice, plastech a nátěrových hmotách vyžaduje taktéž jako pigment 

potlačenou fotokatalytickou aktivitu pomocí povrchové úpravy. 

V roce 1972 A. Fujishima a K. Honda zveřejnili svou práci, která se týkala 

fotolýzy vody za využití oxidu titaničitého [1]. Postupně se začalo vyvíjet nové 

aplikační odvětví, kde je snahou využít fotokatalytické aktivity ve prospěch člověka. 

Zájem o řešení této problematiky v akademických kruzích i průmyslu zejména 

v posledních dvaceti letech enormně narůstá. 

Jednou z oblastí, kde již delší dobu nacházejí fotokatalyzátory uplatnění, jsou 

nátěrové hmoty. Řada výrobců má nátěrové hmoty s fotokatalytickým účinkem 
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zařazeny ve svém sortimentu. Jsou k dispozici exteriérové i interiérové formulace, 

hmoty jsou postaveny na všech třech základních pojivových systémech – akrylátové, 

silikonové i silikátové. 

 Velmi dlouhou dobu nebyla k dispozici standardní mezinárodní metodika, 

která by umožňovala hodnocení fotokatalytické aktivity v případech, kdy se jedná o 

klíčovou užitnou vlastnost. Až v srpnu 2007 vešla v platnost mezinárodní norma ISO 

22197-1:2007: Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics) -- 

Test method for air-purification performance of semiconducting photocatalytic 

materials -- Part 1: Removal of nitric oxide. 

 Tato metoda je určena na testování materiálů pro čištění vzduchu. Je však 

nevhodná pro posouzení ostatních vlastností, které jsou na fotokatalýze založeny, 

např. samočistící a antibakteriální schopnosti. Touto metodou není možné testovat 

práškový materiál nebo granulát. Vzorkem musí být kompaktní materiál o přesně 

definovaných rozměrech. Jsou vyžadovány vzorky o šířce 49,5 (± 0,5) mm a délce 

99,5 (± 0,5) mm. Vzorek je před analýzou po dobu pěti hodin osvětlován UV zářením 

o minimální intenzitě 10 W/m2 z důvodu odstranění adsorbovaných organických 

látek. Následně je vzorek minimálně 2 hodiny louhován v demi vodě a usušen při 

teplotě maximálně 110 °C. U vodního výluhu se stanovuje pH dle ISO 10523 a obsah 

dusitanů a dusičnanů dle ISO 10304-1. Dále je vzorek vložen do reaktoru, který je 

profukován proudem vzduchu s obsahem 1,00 ± 0,05 ppmv NO. Nejprve se sleduje 

míra adsorpce NO na vzorek a po ustanovení rovnováhy je zahájen osvit. Intenzita 

osvitu má dosahovat 10 ± 0,5 W/m2. Délka osvitu vzorku je 5 hodin. Během celého 

experimentu je vlhkost udržována na 50 rel. % (25 °C). Průtok testovacího plynu je 

3,0 ± 0,15 Nl/min. Po 5 hodinách je osvit ukončen a zastaven přívod testovacího 

plynu. Po dobu 30 minut je do aparatury vpouštěn pouze čistý vzduch. Pak je vzorek 

vyňat a opět je proveden vodní výluh a stanovení obsahu dusitanů, dusičnanů a pH. 

Je provedena celková bilance sloučenin dusíku během experimentu. 

 V praxi je tato metoda používána zejména pro určení schopnosti betonových 

výrobků obsahujících fotokatalyzátor odstraňovat z ovzduší oxidy dusíku. V případě 

betonových vzorků ale není jednoduché připravit tak rozměrově přesný vzorek, jak 

norma vyžaduje, proto bývá postup modifikován [2, 3]. 
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Experimentální část 

 Vzorky a jejich příprava 

Mezi testované vzorky byly zařazeny dvě komerční interiérové nátěrové hmoty 

označené jako vzorek A a B. Dále vývojová formulace interiérové nátěrové hmoty, 

vzorek C, která byla vyvinuta v rámci projektu MPO FT-TA 4/025. Všechny nátěrové 

hmoty jsou založeny na silikátové pojivové bázi v odstínu bílá. 

 Jako podložka, na kterou byly vzorky nanášeny, byly použity cementotřískové 

desky Cetris. Podložky požadovaných rozměrů byly nejprve opatřeny penetračním 

nátěrem Barlet penetrace silikát od firmy Barvy a laky Teluria s.r.o.. Po jednom dni 

od penetrace byla nanesena vrstva nátěrové hmoty pomocí natahovacího pravítka 

s tloušťkou štěrbiny 300 µm. Před měřením byly vzorky ponechány za laboratorních 

podmínek čtyři týdny vyzrát. 

 Postup testování 

 Nejdůležitější informaci o vzorku přináší ta část experimentu, kdy je vzorek 

exponován ve fotoreaktoru. Pro posouzení vlastností vzorku se tedy v ČTC AP a.s. 

obvykle neprovádí kompletní postup dle normy, ale zaměřujeme se obvykle pouze na 

tuto část experimentu, kterou dále modifikujeme. Níže, na obrázku 1, je uvedeno 

schéma měřící aparatury a postup, který byl použit při měření vzorků. 

 

 
 

Obrázek 1: Schéma testovací aparatury.  

 

Jednotlivým součástem aparatury přísluší na obrázku 1 následující označení: 

 1. zásobní tlaková láhev N2 + NO  
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 2. dvoustupňový redukční ventil 

 3. digitální termický hmotnostní průtokoměr 

 4. rozvod tlakového vzduchu 

 5. jednostupňový redukční ventil 

 6. digitální termický hmotnostní průtokoměr 

 7. digitální termický hmotnostní průtokoměr 

 8. skleněná promývačka  

 9. nerezová cela se sondou vlhkoměru 

 10. fotoreaktor + zdroj UV záření 

 11. analyzátor NOx 

 12. vývod testovacího plynu z aparatury 

 

Jako testovací plyn slouží vzduch, který obsahuje 1,00 ± 0,05 ppmv NO. 

Testovací plyn je připraven smísením tlakového vzduchu z centrálního rozvodu a 

dusíku z tlakové zásobní láhve, který je obohacen o NO. Vedení vzduchu 

z centrálního rozvodu se za redukčním ventilem dělí na dvě samostatné větve. Jedna 

vede přes promývačku s demi vodou a druhá přímo ke směšovacímu místu. Průtok 

v obou větvích je regulován samostatným regulátorem průtoku (Sierra 100 Smart-

Trak). Vzájemným poměrem mokré a suché větve je regulována vlhkost testovacího 

plynu na 50 rel. % (25 °C). Dávkováním dusíku obsahujícího NO z tlakové zásobní 

láhve pomocí průtokoměru (Sierra 100 Smart-Trak) je určována koncentrace NO 

v testovacím plynu. Tyto tři větve vedení plynů se spojují a mísí ještě před nerezovou 

celou, ve které je umístěna sonda vlhkoměru (Greisinger electronic GmbH GMH 

3330). Průtok testovacího plynu byl volen 3,0 ± 0,15 Nl/min nebo 1,5 ± 0,15 Nl/min. 

Z této cely je testovací plyn veden přes obchvatnou větev kolem fotorektoru a potom 

dále k analyzátoru NOx (Horiba APNA-370). Po stabilizaci testovacího plynu je 

vedení přenastaveno do fotoreaktoru, kde je umístěn vzorek. Probíhá adsorpce. Po 

30 minutách, kdy je koncentrace NO v testovacím plynu opět stabilní, je zahájen 

osvit vzorku zdrojem UV záření (Osram L 40/79 K) o intenzitě 10,0 ± 0,5 W/m2.  Po 1 
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hodině osvitu vzorku je ukončeno dávkování testovacího plynu do fotoreaktoru a 

experiment ukončen. 

 

Výsledky a diskuze 

 Na obrázcích 2 až 7 jsou znázorněny záznamy průběhu koncentrací 

sledovaných složek v testovacím plynu během experimentů s jednotlivými vzorky 

interiérových nátěrových hmot při dvou různých průtocích. Okamžiky, kdy bylo 

během experimentu přenastaveno vedení testovacího plynu z obchvatné větve do 

reaktoru, zahájení osvitu a ukončení experimentu, jsou na záznamech označeny 

čísly 1, 2 a 3. 

 

 
 
Obrázek 2: Záznam průběhu koncentrací NOx během experimentu se vzorkem A při 
průtoku testovacího plynu 3 Nl/min. 
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Obrázek 3: Záznam průběhu koncentrací NOx během experimentu se vzorkem A při 
průtoku testovacího plynu 1,5 Nl/min. 

 

Obrázek 4: Záznam průběhu koncentrací NOx během experimentu se vzorkem B při 
průtoku testovacího plynu 3 Nl/min. 
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Obrázek 5: Záznam průběhu koncentrací NOx během experimentu se vzorkem B při 
průtoku testovacího plynu 1,5 Nl/min. 

 

Obrázek 6: Záznam průběhu koncentrací NOx během experimentu se vzorkem C při 
průtoku testovacího plynu 3 Nl/min. 
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Obrázek 7: Záznam průběhu koncentrací NOx během experimentu se vzorkem C při 
průtoku testovacího plynu 1,5 Nl/min. 
 

 

Ze záznamu je patrné, že po nastavení vedení do reaktoru dojde k poklesu 

koncentrací sledovaných složek. To souvisí s „mrtvým“ objemem vzduchu v reaktoru,  

který není obohacen o NO, a který je po zahájení dávkování testovacího plynu z 

reaktoru vytlačen. Dojde tak k přechodnému naředění testovacího plynu. Následně 

dojde opět k nárůstu, ale koncentrace již nedosáhnou takových hodnot, jako před 

zahájením dávkování do reaktoru. Tento rozdíl lze přisoudit sorpci na povrch vzorků. 

Po 30 minutách, kdy je koncentrace testovacího plynu opět stabilní, byl zahájen osvit 

vzorků. Je patrné, že u žádného ze vzorků nedošlo po zahájení osvitu k poklesu 

koncentrace NO v testovacím plynu, který by signalizoval fotokatalytickou aktivitu 

vzorku. Po hodině osvitu vzorku bylo dávkování NO do testovacího plynu i osvit 

ukončen.  
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Žádný ze vzorků nátěrových hmot neprojevil během experimentu měřitelnou 

fotokatalytickou aktivitu. Nátěrové hmoty jsou formulovány tak, aby obsažené částice 

plniv a pigmentů byly zcela obaleny pojivem. Nelze s jistotou předpokládat, že je 

tomu tak i u částic, které jsou na povrchu nátěrového filmu. Volný povrch částic, 

v našem případě fotokatalyzátoru, je ale pravděpodobně natolik nízký, že se při 

tomto dynamickém experimentu účinně neprojevil. Pro stanovení a porovnání 

fotokatalytické aktivity bude vhodnější použít staticky uspořádaný experiment.  

 

Závěr 

Byly provedeny experimenty stanovení fotokatalytické aktivity vybraných 

vzorků interiérových silikátových nátěrových hmot s fotokatalytickým účinkem. Pro 

stanovení byla využita část postupu dle normy ISO 22197-1, u kterého byly vybrané 

parametry modifikovány. Žádný ze vzorků interiérových nátěrových hmot neprojevil 

při experimentu schopnost fotokatalytického odstraňování oxidů dusíku z testovacího 

plynu.  

Fotokatalytická aktivita se neprojevila ani v případě, kdy byl snížen průtok 

testovacího plynu reaktorem na polovinu původní hodnoty. Jednotlivé vzorky 

nátěrových hmot tak není možné rozlišit. Důvodem je pravděpodobně nízký volný 

povrch částic fotokatalyzátoru na povrchu nátěrového filmu. Velká část povrchu 

aplikovaných částic fotokatalyzátoru je pokryta pojivem. Je tedy nutné konstatovat, 

že tato metoda není vhodná pro určení míry a porovnání fotokatalytické aktivity 

klasických nátěrových hmot obsahujících fotokatalyzátor.  

Lze předpokládat, že stanovení fotokatalytické aktivity bude možné ve vhodně 

zvoleném statickém systému. 
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PROBLÉMY PREDIKCE CHOVÁNÍ NÁTĚRŮ Z VODOU ŘEDITELNÝCH 
NÁTĚROVÝCH HMOT V PŘÍRODNÍCH PODMÍNKÁCH NA ZÁKLADĚ 

LABORATORNÍCH URYCHLENÝCH  ZKOUŠEK 
 

BEHAVIOUR PREDICTION PROBLEMS OF PAINTINGS BASED ON 
WATER-DILUTED PAINTS IN NATURAL CONDITIONS FOLLOWING 

LABORATORY ACCELERATED TESTING 
 
Jaroslava Benešová a,  Jaroslav Jarušek, Miroslav Svoboda 
SVÚOM s.r.o. Praha, Česká republika 

 
Summary 

The work focused on the possibility of behaviour prediction of paintings 
based on water-diluted paints in natural conditions following monitoring 
their protection efficiency using laboratory testing methods. Cyclic test Nr. 
1 is using intermittent exposure of the samples to SO2 in condensation 
chamber (ČSN EN ISO 3231 standard specification), temperature of 65 
°C, temperature -20 °C and exposure to SO2 in open condensation 
chamber. The comparison of the laboratory tests’ results and the state of 
the samples exposed at atmospheric corrosion station shows that one can 
predict approximately paintings behaviour starting from 150 micrometer 
thick paintings using Cyclic test Nr. 1. 
Key words: water-diluted paints, condensation chamber, laboratory 
testing 
 

 
Možnost predikce chování nátěrů v přírodních atmosférických podmínkách na 

základě urychlených laboratorních zkoušek naráží v praxi na řadu problémů, které 

zatím nejsou plně zvládnuty. Jedním z těchto problémů je snaha docílit 

v laboratorních podmínkách působení na nátěr stejných činitelů a jejich střídání, jak 

je tomu v přírodním prostředí (teplota, voda, relativní vlhkost, sluneční záření, 

střídaní nízkých a vyšších teplot, stupeň znečištění a řada dalších). Tyto přírodní 

faktory musí mít při laboratorních zkouškách vyšší intenzitu pro zabezpečení jejich 

urychlení, než je tomu v praktických podmínkách. Kombinace vyšší teplota a vodní 

páry vyšší než je tomu v přírodních podmínkách může vést k destrukcí organického 

povlaku jiným chemickým mechanizmem, než je tomu  v praktických atmosférických 

podmínkách a kromě toho při vyšší teplotě dochází k intenzivnější difúzi vody do 

nátěrů a tím i k možnosti vzniku puchýřků při laboratorních zkouškách, které by 
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nemusely vznikat v atmosférickém prostředí. Zkušeností ukazují, že výkyvy těchto 

faktorů nemají stejnou významnost pro všechny druhy nátěrů, které jsou založeny na 

bázi různých pojiv.  

Urychlené zkoušky pro organické povlaky se podstatně liší od působení urychlených 

zkoušek kovů  jak to uvádí příspěvek obsažený ve sborníku z minulého roku1).  

Některé druhy nátěrů z vodou ředitelných materiálů snadno puchýřkují při určitých 

urychlených laboratorních zkouškách, což vyžaduje aby byla pečlivě věnována 

pozornost zvoleným laboratorním zkušebním metodám.  

Pro provedení laboratorních zkoušek byly použity nátěry z vodou ředitelných 

materiálů, které byly zhotoveny  na ocelových vzorcích rozměru 100 x 150 mm 

(hlubokotažný plech Kohal, ocel 11305,odpovídá  CR4 dle ISO 3574:2008). Drsnost 

povrchu vzorků (µm) Ra 1,74 až 1,93; Rz 10,2 až 11,4; Rmax  11,8 až 13. 

Ocelové vzorky byly před zhotovením nátěru odmaštěny technickým benzínem a 

denaturovaným etanolem.  

Pro zkoušky byly zvoleny povlaky z nátěrových hmot, které byly běžně vyráběné 

organizací Tebas Barvy a.s., která také připravila vzorky nátěrových systémů. 

V tabulce 1 jsou uvedeny výsledky zkoušky modelového nátěrového systému 

z vodou ředitelných materiálů tvořeného základním nátěrem na bázi alkydové emulze 

a vrchního akrylátového nátěru. Základním nátěr obsahoval antikorozní složku. 

Zkoušky byly uskutečněny ve vlhkostní komoře dle ČSN EN ISO 6270 – 2; puchýřky 

byly hodnoceny dle ČSN EN ISO 4628/2 korozní napadení vzorků bylo hodnoceno 

dle ASTM D 610; přilnavost nátěrů po zkouškách byla hodnocena dle ČSN EN ISO 

2409 (stupně); koroze ocelového podkladu po odstranění nátěrů po zkouškách byla 

hodnocena dle ASTM D 610. Výsledky získané pomocí této normy a to prorezavění 

nátěru nebo koroze podkladu po odstranění nátěru po zkouškách – stupně mají 

následující význam: 10 - bez korozního napadení, 9 – koroze 0,03 % plochy vzorku, 

8 – koroze 0,15 % plochy vzorku, 7 - koroze 0,3 plochy vzorku,  6 – koroze 1 % 

plochy vzorku, 5 – koroze 3 % plochy vzorku, 4 – koroze 10 % plochy vzorku, 3 – 

koroze 16 % plochy vzorku, 2 – koroze 33 % plochy vzorku, 1 – koroze 50 % plochy 

vzorku, 0 – koroze více než 50 % plochy vzorku).  
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Při hodnocení stavu vzorků nátěrů po zkouškách byla kromě vzniku puchýřků a 

prokorodování nátěrů sledována koroze v řezu, podrezavění podkladu od řezů, vznik 

puchýřků v okolí řezů a přilnavost. Pro přehlednost je v příspěvku pozornost 

zaměřena hlavně na vznik puchýřků. 

Tabulka 2 zachycuje výsledky zkoušek stejného nátěrového systému 

zkoušeného v prostředí postupem 1.Cyklické zkoušky. Cyklická zkouška 1 používá 

střídavé vystavení vzorků v kondenzační komoře s SO2 dle ČSN EN ISO 3231, 

vystavení vzorů působení teploty 65 °C, teplotě – 20 °C a vystavení vzorků 

v otevřené kondenzační komoře s SO2. Jeden cyklus trvá 1 týden. V tabulce 3 je 

uvedena základní charakteristika prostředí zkušební atmosférické korozní stanice 

v Kopistech u Mostu. Chování vzorků po 4 leté expozici na atmosférické korozní 

stanici zachycuje tabulka 4. 

 

Tabulka 1. Výsledky zkoušek vzorků ve vlhkostní komoře. 
Číslo 

vzorku 
Tloušťka 

nátěru    
(μm) 

Puchýře 
po 48 h 

 

Koroze 
po 48 h 

 

Puchýře 
po 720 

(h) 

Koroze 
po 720 

(h) 

Přilnavost 
nátěrů     

po 720 h 
zkoušky 

Koroze 
podkladu 
po 720 h 
zkoušky 

1 96 2(S2) 10 2(S3) 10 3 0,03% 

2 98 2(S2) 10 2(S3) 10 3 0,03% 

3 154 1(S2) 10 2-3(S3) 10 0 0,15% 

4 157 1(S2) 10 2-3(S3) 10 0 - 1 0,15% 

 

Tabulka 2. Výsledky 1. Cyklické zkoušky vzorků. 

Číslo 
vzorků 

Tloušťka 
nátěru,    

(μm) 

1.cyklus 
Puchýře 

1.cyklus 
Koroze 

5.cyklus
Puchýře

5.Cyklus 
Koroze 

Přilnavost 
Po 5. 
cyklu 

Koroze 
podkladu 

po 5. 
cyklu 

1 97 2(S4) 10 3(S3) 10 - 50 % 

2 102 2-3(S3) 10 5(S2-3) 10 5 100 % 

3 105 2-3(S3) 10 4(S2-3) 10 5 50 % 

4 147 0 10 0 10 1 0,15 % 

5 148 0 10 0 10 0 - 1 0,15 % 

6 173 0 10 0 10 - 0,03 % 
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Tabulka 3.- Průměrné roční hodnoty na stanici v Kopistech2). Koncentrace SO2 a NOx 

v mikrogramech v m3 

Rok T, °C RV, % Srážky, 
mm 

SO2 NOx pH 

2005 8,9 77 514,1 12,6 23,9 6,0 

2006 8,9 76 405,5 17,3 25,7 5,6 

2007 10,0 77 623,5 15,6 27,3 5,3 

2008 9,6 79 506,2 10,0 24,0 6,1 

2009 9,4 79 503,5 14,4 24,1 5,4 

 

Tabulka 4. Stav vzorků po 4 letech jejich vystavení na atmosférické korozní stanici 

v Kopistech u Mostu. 

Skupiny 
vzorků 

Tloušťka 
nátěru 

(μm) 

Puchýřky Koroze 

(stupeň) 

Přilnavost 
nátěr  

(stupeň) 

Koroze 
podkladu 

(%) 

1 146  (2x) 0 10 - - 

2 148 a152 0 10 1 a 0 0 (152a)) 

a) byla sledována pouze u jednoho vzorku 

Z uskutečněných zkoušek vyplývá, že zkouška ve vlhkostní komoře (tabulka 

1) vede za krátkou dobu ke vzniku puchýřků i u vzorků s tloušťkou kolem 150 

mikrometrů. U vzorků s tloušťkou kolem 150 mikrometrů nedochází na atmosférické 

korozní stanici ke vzniku puchýřků ani po 4 leté  expozici (tabulka 4). Výsledky 

cyklické zkoušky ukazují, že povlaky o tloušťce kolem 100 μm puchýřkují již po 

jednom cyklu (tabulka 2), kdežto povlaky o tloušťce kolem 150 μm nevykázaly vznik 

puchýřků ani po 5. cyklu. Na základě tohoto poznatku lze pro zkoušený typ 

nátěrového systému o tloušťce kolem 150 mikrometrů  prognózovat minimálně 4 

létou životnost dle 5 cyklů úspěšné 1. Cyklické zkoušky. Použitý typ cyklické zkoušky 

do určité míry lépe charakterizuje naše přírodní podmínky, než zkouška ve vlhkostní 

komoře. Nelze však vyloučit, že pro některé druhy nátěrových systémů může být 

výhodná i zkouška ve vlhkostní komoře.  

V další navazující sérií zkoušek nátěrů z vodou ředitelných materiálů je snaha ověřit 

u vzorků jiné báze vypovídací schopnost výsledků zkoušek laboratorními metodami a 
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porovnání s výsledky vystavení vzorků na atmosférické korozní stanici v Kopistech u 

Mostu. 

Pro zkoušky byly použity vzorky nátěrů z běžně vyráběných vodou ředitelných 

nátěrových hmot. Nátěrový systém 1 je tvořený akrylátovým základním nátěrem a 

vrchním akrylátovým emailem. Nátěrový systém 2 je tvořený emulzním alkydovým 

nátěrem a vrchním akrylátovým emailem (odlišného typu od výše uvedeného 

emailu). 

Nátěrové systémy byly zhotoveny na ocelových vzorcích dodaných firmou Labimex 

s.r.o. o rozměru 10 x 15 cm z hlubokotažného za studena válcovaného plechu z oceli 

R 46. Drsnost ocelového povrchu zkušebních vzorků obnášela Ra 0,94 μm až 1,19 

μm, Rz  5,8 μm až 6,5 μm a Rmax 6,3 μm až 7,5  μm. 

Pro laboratorní zkoušky byly použita zkouška ve vlhkostní komoře dle ČSN EN ISO 

6270-2 a Cyklická zkouška 1. Získané výsledky jsou zachyceny v tabulce 5 a tabulce 

6. Stav vzorků po 5 leté expozici na atmosférické korozní stanici zachycuje tabulka 7 

a tabulka 8. 

 

Tabulka 5. Výsledky zkoušky nátěrů ve vlhkostní komoře (skupiny po 4 vzorcích). 

Nátěrový 
systém 

Doba 
expozice 

(h) 

Tloušťky 
nátěrů ve 
skupině 
vzorků 

(μm) 

Koroze  

ASTM D 
610 

Puchýře  

ČSN EN ISO 4628-
2a) 

Přilnavost  

ČS EN ISO 
2409 

(stupeň)a)  

1 120 112 až123 10 

 

3(S2-3) –/112;116/; 
2(S2-3) – (123); 
4(S1) – (118) 

4(116) 

1 – 2 (123) 

2 120 107 až 
125 

10 

 

5(S3) – (107,109); 

5(S4) – (118, 125)  

5(107,109,118) 

 

a)  V závorce je tloušťka nátěru v mikrometrech 

 

Výsledky zkoušky ve vlhkostní komoře poukazují na značnou agresivitu tohoto 

prostředí ve vztahu k nátěrům z vodou ředitelných materiálů zkoušeného typu. 

Výsledky zachycené v tabulce 1 umožňují vyslovit domněnku, že ani vyšší tloušťka 
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nátěrů by nevedla v prostředí komorové zkoušky k dlouhodobému zamezení vzniku 

puchýřků.  

 

Tabulka 6. Výsledky 1.Cyklické zkoušky 1 (6 vzorků nátěrového systému 1 a 4 

vzorky nátěrového systému 2 ; P – puchýře, Oj. – ojedinělé puchýře). 

Nátěrový 
systém 

Cykly Tloušťka nátěrů, 
(μm) 

Koroze 

ASTM D 610 

Puchýře 

ČSN EN ISO4628-2 

1 1 112 až 127 10 0 (všechny vzorky) 

2 1 113 až 125 10 0 (všechny vzorky 

1 2 112 až 127 10 P (všechny vzorky) 

2 2 113 až 125 10 2x 0; 1x oj.P; 1x P 

1 3 112 až 127 10 P (všechny vzorky) 

2 3 113 až 125 10 P (všechny vzorky) 

 

Výsledky Cyklické zkoušky 1 zachycené v tabulce 6 ukazují, určité rozlišení 

zkoušených dvou nátěrových systémů.  

 

Tabulka 7. Výsledky pětileté expozice vzorků nátěrového systému 1 na atmosférické 
korozní stanici v Kopistech u Mostu (oj. – ojedinělé puchýře o uvedené  velikostí). 

Tloušťka 
nátěrů 

(μm) 

Doba 
expozice

(měsíce) 

Puchýře dle 
ČSN EN ISO 

4628-2 

Koroze 
dle 

ASTM D 
610 

Doba 
expozice

(roky) 

Puchýře 
dle ČSN 
EN ISO 
4628-2 

Koroze 
dle 

ASTM D 
610 

114 6  0 10 5 x) - 

109 6 2(S1) 10 5 xx) - 

110 6 2(S2) 10 5 2(S2-3) 10 

127 6 2(S2) 10 5 3(S3) 10 

113 6 2(S1) 10 5 3(S3) 10 

118 6 2(S2) 10 5 3(S2) 10 

132 6 2(S1) 10 5 3(S2) 10 

134 6 oj. S2 10 5 3(S2) 10 

112 6 0 10 5 3(S2) 10 

132 6 2(S1) 10 5 3(S2) 10 
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x) vzorek po 12 měsících odebrán pro stanovení přilnavosti.  

Přilnavost dle ČSN EN ISO 2409 vykazovala stupeň 0 

xx) vzorek byl po 47 měsíční expozici odebrán pro stanovení přilnavosti. Přilnavost dle ČSN 
EN ISO vykazovala  z 5 měření 4x stupeň 0 a 1x stupeň 0-1 

 

Tabulka 8.  Výsledky pětileté expozice vzorků nátěrového systému 2 na 

atmosférické korozní stanici v Kopistech u Mostu  

Tloušťka 
nátěrů 

(μm) 

Doba 
expozice 

(měsíce) 

Puchýře 
dle ČSN 
EN ISO 
4628-2 

Koroze 
ASTM  

D 610 

Doba 
expozice 

(roky) 

Puchýře 
ČSN EN 

ISO 4628-
2 

Koroze 
ASTM  

D 610 

117 6 0 10 5 xx) - 

111 6 0 10 5 0 10 

114 6 0 10 5 x) - 

119 dto 0 10 dto 0 10 

120 dto 0 10 dto 0 10 

114 dto 0 10 dto 0 10 

124 dto 0 10 dto 0 10 

116 dto 0 10 dto 0 10 

112 dto 0 10 dto 0 10 

110 dto 0 10 dto 0 10 

x) vzorek po 12 měsících odebrán pro stanovení přilnavosti. Přilnavost dle ČSN EN ISO 
2409 vykazovala stupeň 1 - 2 

xx) vzorek byl po 47 měsíční expozici odebrán pro stanovení přilnavosti. Přilnavost dle ČSN 
EN ISO vykazovala z 5 měření 2x stupeň 2, 2x stupeň 3 a 1x stupeň 2 – 3. 

Výsledky pětileté expozici na atmosférické stanici ukazují (tabulka 7 a tabulka 8), že 

nátěrový systém 1 vykazuje za krátkou dobu po expozici vznik puchýřků, ale 

nevykazuje po pětileté expozici žádné korozní napadení.  

Nátěrový systém 2 nevykazuje po pětileté expozici vznik puchýřků ani prokorodování 

nátěru. U tohoto nátěrového systému lze uvést, že 2 úspěšné cykly 1. Cyklické 

zkoušky odpovídají více než 5 leté expozici atmosférickým podmínkám. 

Závěr 

Získané výsledky ukazují, jak je vidět z tabulky 2, že cyklová zkouška z hlediska 

vzniku puchýřků se blíží zkoušce v kondenzační komoře (tabulka 1) pro povlaky o 

tloušťce kolem 100 mikrometrů. Naproti tomu povlaky o tloušťce kolem 150 
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mikrometrů docela dobře odolávají 5 cyklům této zkoušky. Zkušební podmínky 

z hlediska teploty prostředí vlhkostní komory s SO2, jež je součástí 1. Cyklické 

zkoušky odpovídají v podstatě teplotním podmínkám vlhkostní komory použité pro 

zkoušky zachycené v tabulce 1 a tím zvyšují agresivitu 1. Cyklické zkoušky. To vede 

k nesouhlasu výsledků 1. Cyklické zkoušky  v případě určitých nátěrových systému o 

tloušťkách kolem 100 mikrometrů s jejich chováním při expozici na atmosférické 

korozní stanici. 

Je vhodné v Cyklické zkoušce 1 snížit teplotu1) v použité vlhkostní komoře s SO2 na 

teplotu cca 25 °C. Bylo by to do značné míry v souladu s teplotou a relativní vlhkostí 

naších klimatických podmínek, jak to charakterizuje ČSN EN ISO 12944-2 (příloha 

A). 

Významným výsledkem uskutečněných zkoušek je potvrzení vysloveného názoru, že 

povlaky, které si zachovají dobrou přilnavost v korozním prostředí, poskytují dobré 

ochranné vlastnosti i v případě když dočasně dojde ke vzniku puchýřků. 

Při uskutečněné pětileté expozici vzorků na atmosférické korozní stanici nedošlo 

k prokorodování nátěrů u vzorků, u nichž došlo ke vzniku puchýřků. V dostupné 

odborné literatuře nejsou k dispozici propracované komplexní poznatky o charakteru 

puchýřků a jejich konkrétním vlivu na ochrannou funkci nátěrových systémů. Platné 

mezinárodní standardy hodnotí pouze vznik puchýřků bez dalších charakteristik, jako 

například čím jsou puchýřky naplněny (plyny, vzduchem, roztokem, korozními 

produkty atd.), kde je dno puchýřků (na předchozím nátěru, kovovém podkladu 

apod.) a další poznatky.  

Pro úplnost je vhodné poznamenat, že pokračují laboratorní práce zaměřené na 

aplikaci zkušebních podmínek, při nichž bude použitá nižší teplota při vysoké 

relativní vlhkosti. 

Zpracováno v rámci Výzkumného záměru MSM 2579478701 
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DETAILNÍ ROZBOR PŘÍČIN PŘEDČASNÉHO SELHÁNÍ POVRCHOVÉ 
ÚPRAVY V PROTISKLUZNÉM PROVEDENÍ 

 
THE DETAIL STUDY OF THE REASON OF EARLY FAILURE  

OF NON-SLIDING SURFACE TREATMENT  
 
Lubomír Mindoš 
SVÚOM s.r.o., Česká republika 
 

Summary 
The paper presents the detail study of early failure of non-sliding surface 
treatment of hot dip galvanized steel roof of the building container. The 
five different research methods had been used to explane the reason of 
failure. Some of testing method had been performed in such way to give 
the high level of visual information of water vapour diffusion  throught the 
layer of surface treatment.  
Key words: early failure, barrier mechanisms, non-sliding treatment,  
surface treatment, water vapour diffusion. 
 

 
Úvod 

Při zhotovení povrchové úpravy organickými povlaky se poměrně často 

vyskytují požadavky investora na provedení některých ploch, např. parkovacích stání 

nebo střešních pochozích plášťů v tzv. protiskluzném provedení. V naprosté většině 

použitých technologií se využívá vsypu ostrohranných zrn, nejvíce na bázi tříděného 

křemičitého písku do vrstvy nevytvrzeného organického povlaku. Téměř vždy je 

přidána minimálně další vrstva povlaku, která má zrna dostatečně zafixovat 

k podkladu. Technologie přípravy protiskluzné povrchové úpravy je nenáročná a 

vyžaduje navíc jednu operaci, kterou je pokud možno rovnoměrný posyp mokrého 

nátěru tříděným pískem.  

Uvedeným postupem byla zhotovena protiskluzná povrchová úprava žárově 

zinkovaného ocelového pochozího střešního pláště při výrobě mobilních obytných 

kontejnerů. Skladba PÚ – základní nátěr: 2K-epoxidová nátěrová hmota, vrchní 

nátěr: 2K-polyurethanová. Nástřik obou vrstev NH airless technikou.  Bohužel ve 

velmi krátké době, tj. méně než 2 roky na venkovní atmosféře došlo k selhání 
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povrchové úpravy – odlupování dvouvrstvého nátěrového systému, koroze zinkové 

vrstvy s četnými projevy korozního napadení ocelového podkladu viz obr.1-4. 

 

Obr.1 Střešní plášť – defekty PÚ. Obr.2 Střešní plášť– defekty PÚ. 

Obr.3 Střešní plášť– defekty PÚ. Obr.4 Střešní plášť– defekty PÚ. 

 

 

Popis experimentálních metod 

Pro zjištění příčin předčasného selhání protiskluzné povrchové úpravy byly 

zkoumány jednak vzorky delaminovaných vrstev 2-vrstvého NS a jednak byly 

zhotoveny vzorky ke zkoumání se stejnou skladbou nátěrového systému provedené 

na  různých podkladech.   

Zkušební vzorky shodné s původním provedením: nátěrový systém bez a 

s posypem byl zhotoven na žárově zinkovaném ocelovém plechu. Ocelový plech, 
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žárové zinkování, nátěrové hmoty a počet vrstev, pracovníci, použitá technologie – to 

vše bylo shodné jako v případě výroby mobilních obytných kontejnerů. 

Zkušení vzorky s odlišným podkladem: 2-vrstvý NS bez a s posypem byl 

zhotoven na jemně porézním keramickém podkladu za účelem zkoumání a 

vizualizace difúze vodní páry napříč vrstvou NS a ověření vlivu posypu na intenzitu 

resp. rozložení difúze vodních par napříč vrstvou NS. 

Zkušební vzorky s odlišným podkladem: 2-vrstvý NS bez a s posypem byl 

zhotoven na čisté skleněné desce za účelem zkoumání a vizualizace difúze vodní 

páry napříč vrstvou NS a ověření vlivu posypu na intenzitu resp. rozložení difúze 

vodních par napříč vrstvou NS. 

Mikroskopické zkoumání delaminovaného NS v protiskluzném provedení 

Obr.5 nerovnoměrná distribuce vrstev. 

Tloušťka vrstvy od 14 µm/vrstvu. 

Obr.6 dtto - tloušťka vrstvy od  

20 µm/vrstvu. 

Obr.7 dtto - tloušťka vrstvy od  

25 µm/vrstvu. 

Obr.8 dtto - tloušťka vrstvy od  

9 µm/vrstvu. 
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      Mikroskopické zkoumání příčných výbrusů delaminovaného NS s posypem 

prokázalo značnou nerovnoměrnost při nanášení vrstev nátěrových hmot. O celkové 

spotřebě nátěrových hmot nemusíme pochybovat, protože na povrchu podkladu byly 

zjištěny vysoké tloušťky od 300 – 700 µm. Problémem je však velmi nerovnoměrné 

rozložení tlouštěk NS. U paty zrn jsou velmi vysoké tloušťky a cca v horní třetině 

výšky  pískových zrn byly zjištěny až zanedbatelné tloušťky – 9, 14 µm na vrstvu. Na 

mnoha místech pak celková tloušťka 2-vrstvého NS dosahovala cca 50 µm. Můžeme 

předpokládat, že velmi nerovnoměrné rozložení tloušťky NS v okolí pískových zrn 

mělo za následek výrazné změny při vývoji vnitřního pnutí tuhnoucích a stárnoucích 

vrstev nátěrových hmot. 

 

 

Skenovací elektronová mikroskopie  delaminovaného NS v protiskluzném 
provedení 

Obr.9 Rozvoj trhlin ve vrstvě NS na boku 
a vrcholu pískového zrna. 

Obr.10 Rozvoj trhliny ve vrstvě NS podél 
vrcholu pískového zrna. 
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Obr.11 Odtržení pískového zrna-vlevo od 
vrstvy NS-vpravo ➙ kanálek šířky 10µm.  

Obr.12 Výrazné odtržení NS od zrna 
písku v místech s vysokou tloušťkou NS. 

Obr.13 Detail odtržení vrstev NS-dole od 

pískového zrna-nahoře. Uprostřed patrná 

rezidua ve vrstvě NS po tahovém napětí. 

Obr.14 Vytvořená cesta pro kapilární 

transport vody podél hranice pískového 

zrna vlivem odtržení NS. 

Obr.15 Detail kapilární „vodní cesty“ 
vlivem rozvoje trhliny v nejslabším místě 
vrstvy NS. 

Obr.16 dtto – zaměření detailu na obr.15 
Celková tloušťka NS při překrytí 
pískového zrna pouhých 26 µm + 25 µm. 
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Detailní SEM mikroskopie s vysokým rozlišením prokázala na příčných 

výbrusech předpoklad o negativním vlivu nerovnoměrného vnitřního pnutí ve vrstvě 

NS v okolí pískových zrn v důsledku nerovnoměrného rozvrstvení tlouštěk 

jednotlivých vrstev nátěrů. 

 

 

Vizualizace difúze vodní páry napříč 2-vrstvým NS na porézní keramice 

Pro názorné zviditelnění byl povrch zkušebních vzorků na jemně porézní 

keramice opatřen tenkou vrstvou čirého hydrofilního polymeru, dopovaného 

rozpustným barvivem, které v závislosti na vlhkosti mění barevný odstín od modré do 

červené. Zároveň tato tenká vrstva polymeru v suchém stavu vytváří hustou síť 

jemných trhlinek, která indikuje počáteční stav vysušené vrstvy. Směr prostupu vodní 

páry byl za účelem vizualizace zvolen ve směru od podkladu – základní vrstva – 

vrchní vrstva – vizualizující vrstva hydrofilního polymeru s obarvující přísadou. 

Experiment se zdařil nad očekávání dobře a proto zde  uvádíme několik fotografií, 

dokumentujících prostup vodní páry napříč vrstvou NS v poměrně krátké době. 

 

 

Obr.17 Počáteční suchý stav – síť 

trhlinek v hydrofilním polymeru. 

Obr.18 Po 16 hod navlhání, světlejší 

pole – trhlinky mizí vlivem absorpce vody
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Obr.19 Po 36 hod, bez trhlin, zaceleny 

absorbovanou vodou, pozvolná změna 

zelené do žluté  

Obr.20 Po 48 hod, světlejší pole indikují 

vyšší intenzitu prostupu vodní páry 

napříč vrstvami NS 

Obr.21 Po 72 hod, poslední změny 

odstínu kolem zrn – vyšší tloušťka vrstvy 

NS. 

Obr.22 Po 96 hod, celá vrstva NS  

prostoupena difundující vodní párou. 

 
 
 

Vizualizace difúze vodní páry napříč 2-vrstvým NS na skle 

Na skleněné desce 3 mm silné byly zhotoveny povrchové úpravy bez a 

s posypem stejnými NH a stejným postupem jako v předešlých případech.   
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Obr.23 PÚ bez posypu na skle. Obr.24 PÚ s posypem na skle. 

 

 

Na povrch NS byl cca ve středu desky přilepen dutý kruhový plastový profil, 

vymezující zónu expozice NS navlháním v demi vodě. Byly tak přibližně modelovány 

situace, kdy NS byly vystaveny působení dešťových srážek, vysychání a mrazových 

cyklů.  Bylo střídáno navlhání, vysychání a chlazení do -10°C. Na zadní, 

pochopitelně průhledné vrstvě skla byly zaznamenány zcela zřetelné a naprosto 

rozdílné vizuální informace v chování obou typů NS. 

 

Obr.25  Delaminace NS po 1.mrazovém 
cyklu u PÚ s posypem. 

Obr.26 Delaminace NS po 3.mrazovém 
cyklu u PÚ s posypem. 
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Obr.27 Delaminace NS po 5.mrazovém 
cyklu u PÚ s posypem. 

Obr.28 PÚ bez posypu po 5.mrazovém 
cyklu – NS bez viditelné delaminace. 

 

 

 

Zkušební vzorky NS provedené na čisté skleněné desce poskytly vynikající a 

srozumitelné vizuální informace o velice rozdílném chování stejných vrstev 

nátěrových hmot, aplikovaných stejnou nanášecí technikou, ale s jediným „drobným 

rozdílem“ – aplikací pískových zrn za účelem vytvoření protiskluzné úpravy. I tato 

zkušební metodika potvrdila markantní vliv nerovnoměrného vnitřního pnutí ve vrstvě 

NS na delaminaci PÚ od podkladu vlivem nerovnoměrné distribuce vrstev nátěrové 

hmoty v okolí pískových zrn. 

 

 

Výsledky a diskuze 

Cílem této práce bylo ověření, zda je možné využít metody zkoumání jednak 

za využití špičkových instrumentálních zařízení – viz SEM mikroskopie a na druhé 

straně je doplnit vhodně navrženými zkušebními metodami, které vyžadují minimální 

anebo žádnou technickou instrumentaci a přesto poskytují cenné informace, zejména 

vizuální, které jsou nejvíce srozumitelné. Cílený záměr se podařilo splnit.  
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Závěr 

Provedenými experimenty vedenými 3 různými způsoby bylo opakovaně a 

nezávisle ověřeno, že zhotovení protiskluzné povrchové úpravy pouhým posypem 

základní vrstvy nátěru křemičitým pískem s aplikací vrchní vrstvy je riskantní 

technologie, která v krátké době cca 1 roku vykáže s vysokou mírou 

pravděpodobnosti  defekty v PÚ, projevující se delaminací NS od podkladu a tvorbou 

trhlin ve vrstvě NS v okolí pískových zrn. 

 

 

Zpracováno v rámci řešení VZ MSM 2579478701 Výzkum metod ke zpřesnění 

predikce životnosti kovových materiálů a jejich ochranných vrstev s ohledem 

na vliv znečišťujících látek v prostředí. 
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ANALÝZA KVALITY NÁTEROV V PODMIENKACH ELEKTROCHEMICKEJ 
KORÓZIE 

 
THE ANALYSIS OF COATING QUALITY IN THE CONDITIONS OF 

ELECTROCHEMICAL CORROSION 
 
Jozef Malejčík, Janette Brezinová 
Katedra technológií a materiálov, SjF, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská 
republika 

 
Summary 

The ecological approach to surface treatments with organic coatings 
requires a reduction in the proportion of coatings containing volatile 
organic solvents, VOCs - Volatile organic compounds. One of possible 
solutions is to substitute solvent paints by water diluted and high-proof 
materials. The contribution presents the results of research aimed at 
establishing high solid coatings quality by accelerated laboratory tests in 
conditions of artificial atmosphere. 
Keywords: surface activity, blasting, coatings, volatile organic compounds  

 
 
Úvod 

Ochrana životného prostredia a hlavne veľké ekonomické náklady na výrobu 

náterových hmôt s vysokým obsahom prchavých organických rozpúšťadiel majú 

zásadný vplyv na vývoj a využívanie nových - ekologických náterových hmôt. Cieľom 

tejto snahy je čo najviac zredukovať množstvo prchavých organických rozpúšťadiel 

(VOCs - Volatile organic compounds) unikajúcich pri každom výrobnom procese do 

ovzdušia. Jednou formou riešenia je náhrada týchto náterov vodouriediteľnými alebo 

vysokosušinovými  (HIGH SOLID) materiálmi [1]. Tryskanie, ako predúprava povrchu 

je vhodná technológia pre získanie požadovaných vlastností z ktorých sú pre nás 

najdôležitejšie mikrogeometria a aktivita povrchu. Najnovším trendom pri tejto 

aplikácií je náhrada tradičných tryskacích prostriedkov (v ďalšom texte TP) 

nekonvenčnými TP ako sú almandín - minerálny TP, suchý ľad, jedlá sóda 

(hydrogenuhličitan sodný - NaHCO3), balotina - sklenené guľôčky, plasty a rôzne iné 

druhy materiálov  [2].   
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Príspevok sa zaoberá hodnotením vlastnosti vysokosušinových náterov 

porovnaním so syntetickými nátermi pri expozícií v agresívnych - koróznych 

podmienkach. Pred samotnou aplikáciou náterových hmôt bola venovaná pozornosť 

aj predúprave povrchu a hodnoteniu elektricko-chemických charakteristík 

otryskaných povrchov na základe hodnotenia elektródových potenciálov. Na 

predúpravu základného materiálu boli využité minerálne tryskacie prostriedky – 

almandín a hnedý korund. 

Metodika experimentov 

Pre experimentálne práce bol použitý oceľový plech S235JRG2  hrúbky 2 mm, 

valcovaný za tepla. Predúprava povrchu bola realizovaná na pneumatickom 

laboratórnom tryskacom stroji typu TJVP - 320, výrobca Škoda Plzeň, Česká 

republika, pri tlaku 0,4 MPa a vzdialenosti dýzy od vzorky  200 mm. 

Pre experimentálne práce boli použité ostrohranné nekovové  TP: 

a) prírodný granát GBM - almandín,  

zrnitosť dz = 0,56 mm – minerálny TP s chemickým označením Fe3Al2(SiO4)3, 

výrobca Garmica Mědenec, ťažobná lokalita Mědenec. Ide o horninotvorný 

materiál s vysokou mineralogickou čistotou, ktorý poskytuje tvrdé a ostré zrná. Je 

to druhotná surovina - úlomky z ťažobného procesu a jeho likvidácia po 

opotrebení nezaťažuje ekologický systém. Jeho príprava pozostáva z drvenia a 

triedenia zrnitostných frakcií. 

b) hnedý korund,  

zrnitosť dz = 0,56 mm - syntetický tryskací prostriedok, chemické označenie Al2O3.  

Parametre drsnosti  boli zistené dotykovým profilomerom typu Surftest SJ – 

301, fy Mitutoyo, Japonsko v zmysle normy STN EN ISO 4287 – Profilová metóda. V 

systéme strednej čiary boli vyhodnocované vytypované parametre Ra (stredná 

aritmetická odchýlka profilu), Rz (najväčšia výška profilu), RSm (stredná šírka prvku 

profilu), RPc (priemerný počet vrcholkov na centimeter), RLo (rozvinutá dĺžka profilu).  

Parametre merania boli zvolené nasledovne: 

- základná dĺžka l ( λc ) =2,5mm, 
- počet základných dĺžok N = 5, 
- meraný profil: R ( systém strednej čiary ), 
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- filter: Gauss, 
- vyhodnocovaná dĺžka ln =12,5 mm. 
 Aktivita povrchu po otryskaní bola hodnotená na základe zmien elektródových 

potenciálov oproti nasýtenej kalomelovej elektróde. Pre porovnanie bola zmena 

aktivity hodnotená v interiéri (C1) (laboratórne prostredie teplota 20 ± 2°C, relatívna 

vlhkosť vzduchu 65 ± 5 %) a v exteriéri pod prístreškom (C3)  (priemerná vlhkosť 

vzduchu v tomto období 72,96%) marec 2009. Okamžite po tryskaní, ďalej po 1, 3, 6, 

12, 24, 72, 120, 240 a 576 hodinách expozície na vzduchu bola odmeraná okamžitá 

hodnota korózneho potenciálu, pričom vzorky boli uložené vo vodorovnej polohe.  

Bol použitý skúšobný elektrolyt - SARS „ simulovaný kyslý dážď “ o pH = 5,0, 

ktorý obsahom prítomných iónov simuluje mierne kyslý atmosférický dážď, jeho 

zloženie je uvedené v tab. 1. 

 

Na otryskané povrchy boli striekaním 

aplikované nasledujúce povlaky: 

 Povlak S2330  

je disperzia pigmentov a plnív v zmesi 

epoxidovej živice na báze bisfenolu 

A a nízko viskóznej epoxidovej živice 

modifikovanej reaktívnym rozpúšťadlom 

s prídavkom rozpúšťadiel a aditív. Pomer tuženia je 5 dielov S2330 : 1 dielu 

S 7310, kde S7310 je tvrdiaca prísada.  

 Povlak S2556 FERRO COLOR S syntetický antikorózny povlak (2v1) pololesk - je 

disperzia anorganických pigmentov a plnív v roztoku alkydovej živice 

a vysychavého oleja s prídavkom aditív.  

Oba povlaky boli aplikované pomocou striekacej pištole typu KOVOFINIŠ RS 10, 

CZECHOSLOVAKIA, pri tlaku vzduchu 0,2 MPa. Priemerné hrúbky povlakov po ich 

zaschnutí boli približne rovnaké a dosahovali hodnotu 95,65 μm. Namerané hodnoty 

hrúbok sú v súlade s hodnotami odporúčanými výrobcom. 

Pre hodnotenie priľnavosti povlakov po expozícii v koróznych prostrediach boli 

použité dve metódy - Mriežková skúška realizovaná v zmysle normy STN EN ISO 

2409 a Odtrhová skúška priľnavosti realizovaná podľa normy STN EN ISO 4624.  

Tab. 1 Zloženie roztoku SARS 

s pH = 5, 0 

Chemikália Koncentrácia [ mmol . l-1 ]

HNO3 0,01 

NaCl 1 

(NH4)2SO4 1 
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Pre stanovenie kvality povlakov boli vzorky exponované v dvoch prostrediach, 

vo vlhkom prostredí s prítomnosťou oxidu siričitého (SO2) v zmysle normy STN EN 

ISO 3231 a pri úplnom ponore vzoriek v 20 % roztoku ferokyanidu draselného 

(K4[Fe(CN)6]) v destilovanej vode (STN 03 8135). Určoval sa druh a miera 

degradácie hodnotených povlakov. Skúška bola realizovaná pri teplote 20 °C ± 3 °C. 

Vzorky boli vyhodnocované po 24, 72, 168, 336, 504 a 672 hodinách. Po expozícií 

vzoriek v danom prostredí sa hodnotili vizuálne zmeny t.j. degradácia, tvorba 

pľuzgierov a poruchy adhézie povlaku v zmysle normy STN EN ISO 4628-2.   

      Pre posúdenie ochrannej účinnosti vybraných povlakov boli vzorky pred vložením 

do koróznych prostredí opatrené skúšobným rezom v zmysle normy (DIN 53 167) až 

na základný materiál o šírke rezu 0,1 mm. Vzorky so skúšobným rezom boli 

vyhodnocované v intervaloch: 24, 72, 168, 336, 504, a 672 hodín. 

Dosiahnuté výsledky 

Stredná aritmetická odchýlka profilu (Ra) nameraná po otryskaní vzoriek 

hnedým korundom dosahovala hodnotu 6,03 μm a almandínom 5,23 μm. Obr.1 

zobrazuje namerané hodnoty potenciálov skúšobných vzoriek otryskaných korundom 

a almandínom.   

 

Počiatočné hodnoty elektródových potenciálov povrchov predupravených tryskaním 

boli pre almandín  -0,527 V a pre hnedý korund -0,533 V. Rozdiel hodnôt je 

zanedbateľný, teda oba povrchy otryskané vytypovanými TP dosahujú približne 

rovnakú hodnotu aktivity povrchu. U oboch povrchov bol pokles aktivity výraznejší pri 

 
a) b) 

Obr. 1 Aktivita povrchu v interiéri a exteriéri po otryskaní 
a) korundom,  b) almandínom. 
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expozícií vzoriek v exteriéri, čo sa prejavilo zvýšením ich nameraného korózneho 

potenciálu. Korózne procesy na povrchu kovu sú vzhľadom k meteorologickým 

charakteristikám a znečisteniu prostredia intenzívnejšie oproti povrchu 

exponovaného v interiéri.   

Tab.  2  Vzhľad vzoriek a samolepiacej pásky po mriežkovej skúške pred a po 

expozícií v simulovaných agresívnych prostrediach. 
 

Priľnavosť jednotlivých povlakov sa hodnotila na vzorkách vo východzom 

stave a po 576 hodinách, ich expozície v koróznych prostrediach mriežkovou 

a odtrhovou skúškou. Tab.2 zobrazuje ukážku výsledného vzhľadu vzoriek po 576 

hodinách vo vlhkom prostredí s prítomnosťou oxidu siričitého,  po vykonaní 

mriežkovej skúšky. V ďalšom sa kvalita povlakov hodnotila odtrhovou skúškou, ktorej 

 

 

Obr. 2 Zmena adhézie pred a po expozícií  vzoriek v koróznom prostredí. 



  172

výsledky graficky zobrazuje obr. Následne bola vykonaná odtrhová skúška, ktorej 

výsledok je graficky znázornený na obr.2. 

Na základe získaných experimentálnych meraní je možné konštatovať, že 

vplyv predúpravy na pokles adhézie sa výrazne neprejavil. Adhézia oboch 

aplikovaných povlakov vplyvom ich expozície v koróznom prostredí klesala. Vyššiu 

priľnavosť dosahoval vysokosušinový povlak (S2330) po expozícií vzoriek v oboch 

koróznych prostrediach. Povlak degradoval tvorbou osmotických pľuzgierov (obr. 3), 

ktorých množstvo a veľkosť sa so zvyšujúcou dobou expozície zväčšovala.  

 

Obr. 3 Hodnotenie ochrannej účinnosti aplikovaných povlakov na vzorkách  po 

expozícií v : a) kondenzačnej komore s obsahom SO2,  b) v 20 % roztoku NaCl. 

 

V ďalšej etape experimentov bola hodnotená korózia v okolí umelo vytvorených 

skúšobných rezov (obr.4). Korózia a vzdialenosť korózie od tohto rezu poskytuje údaj 

o elektrochemickom pôsobení použitého antikorózneho pigmentu v povlaku [3]. Po 

porovnaní zhotovených rezov na vzorkách predupravených almandínom, možno 

povedať, že väčšiu odolnosť proti vplyvu vlhkého prostredia s prítomnosťou oxidu 

siričitého  vykazujú vysokosušinové povlaky.  
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Záver 

So zvyšovaním doby expozície dochádza k zníženiu aktivity otryskaných 

povrchov vplyvom chemických reakcií medzi povrchom a okolitou atmosférou. Pri 

expozícii vzoriek otryskaných almandínom aktivita povrchu dosahovala miernejší 

pokles ako u povrchu otryskanom hnedým korundom. Výsledky experimentov 

potvrdili, že almandín - minerálny tryskací prostriedok je možné využiť na predúpravu 

oceľových povrchov, je však nutné uvažovať s jeho nižšou životnosťou 

a sekundárnym znečistením povrchu.  

Experimentálne získané výsledky preukázali zvýšenú kvalitu 

vysokosušinových náterových hmôt s nízkym obsahom rozpúšťadiel. Vzhľadom na 

ich ekologické aspekty predstavujú budúcnosť v oblasti barierových povlakov pri 

ochrane oceľových povrchov.  

 

 

 

 
Obr. 5 Zobrazenie rezov na vzorkách  po expozícií v : 
a) kondenzačnej komore s obsahomSO2, b) 20 % roztoku NaCl pri zv. 40x. 
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ZÁKLADNÍ FAKTORY HODNOCENÍ DEGRADACE A ŽIVOTNOSTI 
PROTIKOROZNÍ OCHRANY 

 

BASIC FACTOR FOR EVALUATION DEGRADATION AND DURABILITY 
OF THE CORROSION PROTECTION 

 
Hana Geiplová;  Jaroslava Benešová; Lubomír Mindoš 

SVÚOM S.R.O.,Praha, Česká republika 
 

Summary 
This paper describes same basic rules which may result in the influence 
for testing, evaluating quality of the coating.  This factor are especially 
influence of the thickness substrate steel panel for adhesion evaluation, 
influence of the chloride concentrate during testing to the blistering soma 
coating, meaning glass temperature and continuity of the coating for 
durability of the protective coating.  
Key words: Adhesion, pull of test, glass transition temperature, continuity 
of the   coating, determination of resistance to de-icing means. 

 
 
Úvod 

Požadavky současné doby na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí jsou 

ve většině případů spojeny s dlouhodobou životností. Požadavek vysoké životnosti 

protikorozní ochrany ocelových konstrukcí se pak řeší několika způsoby. Jedním 

z nich je použití kombinovaných povlaků (kovové a organické povlaky) nebo použití 

nátěrových systémů se základními nátěry, které využívají inhibičních vlastností 

různých látek, případně nátěrových systémů o vysoké tloušťce. Životnost kovových 

povlaků nebo jejich slitin je možné poměrně přesně určit. Problémy nastávají při 

hodnocení životnosti organických povlaků.  

Ochranná účinnost nátěrových systémů se ověřuje řadou urychlených 

laboratorních zkoušek, avšak interpretace jejich výsledků do reálných podmínek pro 

přesnou predikci životnosti je značně obtížná. Na životnost nátěrových systémů má 

výrazný vliv nejen základní formulace nátěrové hmoty, ale také expoziční podmínky, 

konstrukční uspořádání, čistota povrchu, technologické podmínky při aplikaci atd.. 

Také nové enviromentální požadavky, zejména ze strany snižování obsahu 



 176

organických rozpouštědel a náhrady toxických sloučenin, vedly k novým druhům a 

typům nátěrových hmot. 

Požadavky na snížení obsahu organických těkavých látek v nátěrových 

hmotách vedly v posledních letech k formulování nátěrových hmot s vysokým 

obsahem sušiny nebo materiálům bezrozpouštědlových. K reprezentantům této 

skupiny vysokosušinových nátěrových hmot patří hlavně epoxidové a polyuretanové 

materiály. Obvykle používaný nátěrový systém je tvořen základním epoxidovým 

nátěrem, který většinou obsahuje jako antikorozní pigment fosforečnan zinečnatý, 

podkladovým (mezivrstvou) epoxidovým nátěrem a vrchním polyuretanovým nátěrem 

na bázi alifatického isokyanátu, případně nátěrem akrylátovým, polysiloxanovým. 

Tyto nátěrové systémy se používají v uvedené nebo modifikované podobě pro 

ochranu nejen nových konstrukcí, ale také jako povlaky pro údržbu. Z hlediska 

zajištění dlouhodobé ochrany ocelového povrchu proti korozi jsou vhodné a 

v nátěrovém systému často používané základní nátěrové hmoty s vysokým obsahem 

zinkového pigmentu. 

Hodnocení kvality provedeného nátěrového systému se provádí pomocí 

standardních metod, které specifikují jednoznačně postup. Nicméně jejich 

akceptovatelná hodnota je mnohdy otázkou zkušeností a jejich interpretace. 

 

Přilnavost nátěrů 

Přilnavost nátěru k chráněnému kovovému povrchu je významným faktorem 

z řady parametrů, které rozhodují o jeho dlouhodobé životnosti a průběhu koroze na 

rozhraní nátěr-povrch kovu. Značný význam pro ochrannou účinnost a životnost 

nátěrů má také jejich přilnavost za mokra (wet adhesion) a možnosti jejího ovlivnění 

a s tím související vznik a průběh delaminace nátěrů.  

Pro praxi není důležitá pouze přilnavost nátěru k povrchu kovu před 

vystavením atmosférickým podmínkám nebo vody, ale zejména průběh změny 

přilnavosti s časem. Nátěry se vyznačují různou mírou citlivosti k působení prostředí 

na změnu přilnavosti. Je obecně známo, že nátěry neposkytují plný bariérový účinek 

pro pronikání vody. Vliv vody na přilnavost nátěru lze však ovlivnit volbou vhodného 

základního nátěru, který má dobrou přilnavost k danému kovovému povrchu a další 

vrstvy nátěru, které se s ním dobře vážou. V současné praxi jsou široce uplatňovány 
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vysokosušinové nátěry s bariérovým mechanizmem ochrany. Životnost těchto nátěrů 

je určována nejen jejich tloušťkou, ale i možností pronikání agresivních složek 

prostředí k chráněnému kovovému povrchu. 

 

1. Stanovení přilnavosti a faktory ovlivňující výsledky zkoušky 

Obecně známou a nejčastěji používanou zkouškou přilnavosti je mřížková zkouška, 

odtrhová zkouška a zkouška X-řezem. Jedná se o destruktivní metody stanovení 

přilnavosti nátěru. 

 

1.1 Mřížková zkouška podle ČSN EN ISO 2409 

Zkušební metoda je využitelná pro nátěry do tloušťky 250 μm. Rozlišuje 6 stupňů 

přilnavosti (0-5), přičemž na tvrdých podkladech se hodnotí až po odtrhu lepící 

průhlednou páskou s definovanou lepivostí. 

 

1.2 X- řez podle ASTM B 3359 

Křížový řez není omezen tloušťkou nátěru. 

Nátěrem se provede nástrojem s jedním břitem řez ve tvaru kříže („X“). Jednotlivé 

řezy musí být 40 mm dlouhé a úhel, který svírají musí být v rozmezí 35°-40°. Stupeň 

přilnavosti se hodnotí až po stáhnutí přitisknuté lepicí pásky na řezech.  

 

1.3 Odtrhová zkouška podle ČSN EN ISO 4624 

Přilnavost u nátěrů o vysokých tloušťkách nad 250 μm je vhodné stanovovat 

odtrhovou metodou. Přilnavost se vyjadřuje silou potřebnou k odtržení definované 

plochy nátěru a udává se v MPa. Hodnotí se nejen odtrhová pevnost, ale i charakter 

porušení lomu. Pro každý charakter porušení se odhaduje jeho plocha s přesností na 

10%. 

Výsledky zkoušky neovlivňují pouze mechanické vlastnosti zkoušeného nátěru, druh 

a způsob přípravy podkladu, způsob nanášení nátěrových hmot, ale další faktory 

jako je typ použitého zkušebního přístroje, volba lepidla a tloušťka podkladového 

materiálu. Norma pro zkoušení protikorozní ochrany OK ochrannými nátěrovými 
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systémy ČSN EN ISO 12944-části 6, týkající se laboratorních zkušebních metod, 

doporučuje tloušťku ocelových podkladů nejméně 2 mm, ale v dalších platných 

normách je možné najít požadovanou tloušťku ocelových podkladů až 10 mm. Tento 

parametr má značný vliv na konečné hodnocení. 

 

Ověření vlivu tloušťky podkladového ocelového podkladu na hodnotu 

přilnavosti 

Na výsledky přilnavosti aplikovaného nátěrového systému před a po korozní zkoušce. 

Nátěrový systém z dvousložkových vodou ředitelných nátěrových hmot byl zhotoven 

na ocelovém podkladu o tloušťce 1,5 mm, 3 mm a 5 mm. Nátěr byl vytvrzován po 

dobu 30 dnů. Ke stanovení přilnavosti byl použit hydraulický odtrhoměr P.A.T.GM01 

s rozsahem měření (0-20) MPa. K lepení zkušebních tělísek bylo použito 

dvousložkové epoxidové lepidlo. Po 24 h od nalepení tělíska bylo provedeno odtržení 

zkušebního tělíska od podkladového kovu. Z výsledků vyplynulo, že čím byla vyšší 

tloušťka podkladového kovu tím vyšší byla hodnota odtrhové pevnosti nátěr, což jistě 

souvisí s deformací podkladu. Zkouška přilnavosti byla provedena ještě po vystavení 

nátěru korozní zkoušce v neutrální solné mlze po dobu 168 hodin. Získané výsledky 

jsou uvedeny v následující tabulce 1: 

 

Tabulka 1. 

Odtrhová pevnost Tloušťka 
plechu  
(mm) 

Tloušťka 
nátěru  
(μm) 

před zkouškou po zkoušce 

1,5 163±4,9 2,0 MPa, 2,0 MPa ,  
2,1 MPa 

1,5 MPa, 1,6 MPa 1,8 
MPa  

3 183±5,1 9,0 MPa ,8,2 MPa , 
8,4 MPa 

8,2 MPa, 8,4 MPa,8,4 
MPa   

5 174±5,4 19,7 MPa ,>20 MPa >20 MPa 
 
 
2 Další parametry kvalitního ochranného systému 
2.1 Hodnota teploty skelného přechodu Tg 

Významným faktorem pro vysvětlení příčin degradace některých povlaků může být 

změna vlastností nátěru ovlivněná hodnotou Tg (Tg je teplota skelného přechodu), 

což je významná charakteristika makromolekulárního pojiva. Nad teplotou Tg je 
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polymer v kaučukovitém stavu a pod teplotou Tg je polymer ve sklovitém stavu. 

Pokud v přírodních podmínkách dochází k tomu, že nátěr je vystaven střídavě teplotě 

pod nebo nad hodnotu Tg, pak nutno s tím počítat i při stanovení časového postupu 

pro střídání teplot při urychlených laboratorních zkouškách. Krátká doba vystavení 

nízké a pak vyšší teplotě a opačně, nezajistí přechod polymeru z jednoho do 

druhého stavu. Pro úplnost je vhodné poznamenat, že teplota Tg řady pojiv je vysoká 

a tato pojiva jsou v našich atmosférických podmínkách ve sklovitém stavu. Nátěr 

vystavený kapalnému prostředí vykazuje nižší hodnotu Tg než v suchém stavu viz 

následující tabulka 2. 

 
Tabulka 2.  Hodnoty Tg  v různých prostředích. 

Pojivová báze Doba ponoru 
(h) 

Tg v mokrém 
stavu 

°C 

Tg v suchém 
stavu 

°C 
Polyuretanová 0,5 34 54 
Polyuretanová 4,0 27 54 
Epoxidová 5,0 41 58 

 
 

Hodnota Tg nátěru v suchém a mokrém stavu je rozhodujícím parametrem pro 

vznik vnitřního pnutí. Napětí v nátěru vede ke vzniku defektů jako je praskání, ztráta 

adheze apod. Je-li hodnota Tg  konkrétního nátěru významně vyšší, než je teplota při 

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

budou adhezní vazby nemobilní a zůstanou fixovány k podkladu. V případě, že 

hodnota Tg je nižší než je teplota při experimentu, pak dochází k narušení vazeb a 

tím i ovlivnění přilnavosti za sucha (4). 

 

2.2 Celistvost nátěrového systému 

Tímto termínem je míněn nejen jednolitý povlak, bez defektů ve formě pórů a 

obdobných diskontinuit, ale také správný poměr obsahu pigmentů a plniv. Tato 

hodnota se u již zhotovených povlaků nedá určit, ale zcela jistě se projevuje 

zvýšenou navlhavostí, vnitřním pnutím a s tím spojenými defekty ve formě praskání, 

trhlin apod.  

Obecně je jedním ze způsobů ochrany ocelových konstrukcí a výrobků aplikace 

nátěrových systémů. Koroze pak může pokračovat pouze vlivem difúzních pochodů, 
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kterými korozní prostředí proniká vrstvou filmu k rozhraní kov/film. Difúze vlhkosti a 

korozních stimulátorů probíhá fyzikálním i chemickým mechanismem. Zabránění 

fyzikální difúze napomáhá bariérový mechanismus ochrany – vytvoření dostatečné 

nepropustné vrstvy (tloušťka vrstvy, porozita) (Obrázek 1) [5]. Při nedostatečné 

bariérové ochraně organického filmu dochází k průniku korozního prostředí, vzniku 

korozních produktů a porušení přilnavosti filmu k podkladu (Obrázek 2). Přilnavost 

povlaku ke kovovému povlaku je nejen mechanické povahy, ale dochází i k chemické 

interakci (polární nebo vodíkové vazby). Molekuly vody penetrující povlakem se 

kumulují na rozhraní kov/povlak a porušují oba typy vazeb povlaku k povrchu kovu. 

 
 

Obrázek 1.  Závislost propustnosti povlaku pro vodu na tloušťce vrstvy. 

 

Kromě konkrétního typu pigmentu má zásadní vliv na vlastnosti povlaku 

objemová koncentrace pigmentu (Pigment Volume Concentration, PVC). Při kritické 

objemové koncentraci pigmentu (CPVC) je množství pojiva právě dostačující pro 

vyplnění všech prostor mezi částicemi pigmentu v povlaku. Nad hodnotou CPVC je 

pojivo více nahrazeno vzduchem, což vede ke zvýšení propustnosti povlaku a 

snížení protikorozní ochranné účinnosti (Obrázek 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 

tloušťka povlaku

propustnost 
pro vodu 
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Obrázek 2. Mechanismy protikorozní ochrany organickými povlaky. 
 

Kromě konkrétního typu pigmentu má zásadní vliv na vlastnosti povlaku 

objemová koncentrace pigmentu (Pigment Volume Concentration, PVC). Při kritické 

objemové koncentraci pigmentu (CPVC) je množství pojiva právě dostačující pro 

vyplnění všech prostor mezi částicemi pigmentu v povlaku. Nad hodnotou CPVC je 

pojivo více nahrazeno vzduchem, což vede ke zvýšení propustnosti povlaku a 

snížení protikorozní ochranné účinnosti (Obrázek 3).  
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Obrázek 3.  Vliv PVC na vlastnosti organických povlaků. 
 

3 Hodnocení odolnosti proti působení chloridů v podmínkách ČR 

Pro území naší republiky se jedná zejména o konstrukce, které jsou vystaveny 

vlivu rozmrazovacích látek, které jsou používané během zimního období pro zajištění 

sjízdnosti silnic. Používání těchto látek má své výrazné negativní účinky na materiály 

dopravních prostředků a infrastruktury. 

Chemická rozmrazovací látka (dále jen CH.R.L) je látka, jejíž roztok snižuje 

bod tuhnutí vody. Nejvíce používaným posypovým rozmrazovacím materiálem je sůl 

a ve své druhové specifikaci je to chlorid sodný. Obecně je známo jak významný je 

stimulační účinek chloridů na korozi kovů, ochranné povlaky, minerální podklady a 

řady dalších materiálů, což vede k řešení problémů zaměřených na zabezpečení 

inhibičních vlastností posypových prostředků přídavkem vhodných inhibitorů koroze. 

Během posledních dvaceti let se v řadě evropských zemích, USA a Kanady 

prováděla řada testů při hledání alternativní látky, ale dosud nebyla vhodná 

sloučenina nalezena. Zkoušené látky měly buď vysokou pořizovací cenu, nebo 

nedosahovaly potřebných účinků. 

 

 

objemová koncentrace pigmentu (%) 
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Stanovení odolnosti organických povlaků vůči CH.R.L. 

Navržená zkušební metodika na stanovení odolnosti organického povlaku vůči 

působení CH.R.L. vychází z normy ISO 11130 Koroze kovů a slitin - Zkouška 

střídavým ponorem do solného roztoku. Předmětem normy je hodnocení korozní 

odolnosti kovů a povlaků vůči působení roztoku solí. Test může být použit jako 

simulace mořského prostředí, rozmrazovacích kapalin a prostředí solí kyselin. Je 

aplikován na kovy a slitiny, kovové nátěry a organické povlaky. Při této zkoušce se 

zkušební vzorky střídavě ponořují a následně vynořují z roztoku soli a následuje fáze 

sušení. Ponořovací a sušící cyklus je opakován při dané frekvenci po danou dobu. 

V průběhu zkoušky je hodnocen rozsah poškození povlaku. Norma uvádí, že pro 

mnoho materiálů představuje zkouška drastičtější podmínky než při kontinuálním 

ponoření. 

Pro zkoušku odolnosti organických povlaků vůči rozmrazovacím látkám se 

používá roztok, jehož podstatnou složku tvoří chlorid sodný, chlorid vápenatý, 

v malém množství jsou zastoupeny i agresivní sírany. Sírany jsou obsaženy 

v některých druzích posypových solí, navíc v našich klimatických podmínkách, i když 

v malém množství, je stále zastoupen oxid siřičitý a na rozdíl od chloridů proniká i 

nepórovitými materiály. Ve vrstvičce vody, která se na povrchu nátěru vytváří za 

určitých příznivých podmínek, se rozpouští oxid siřičitý obsažený v ovzduší. Určitá 

jeho část hydratuje na kyselinu siřičitou a volné molekuly SO2 mohou difundovat do 

hloubky nátěru až k podkladu. 

Při zkouškách odolnosti vůči  působení CH.R.L. se zkouší roztok 5% 

rozmrazovací soli o pH 9,1, teplotě (25±2)°C a relativní vlhkosti vzduchu 45% ±6% s 

teplotou vzduchu (25±1)°C po dobu 3000 hodin. Zde je vhodné poznamenat, že vliv 

koncentrace soli v roztoku ovlivňuje jeho iontovou sílu a tedy i pronikání vody do jeho 

hmoty a vznik defektů ve formě puchýřků jak to znázorňuje tabulka 1, která 

zachycuje stav např. u dvouvrstvých alkydových nátěrů po 23 denní ponorové 

zkoušce při okolní teplotě laboratoře (3). 
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Tab.1   .Vliv koncentrace roztoku solí na degradaci povlaků. 

Zkušební prostředí Stav nátěrů 

Destilovaná voda puchýřky nad 10% 

1% hm.roztok NaCl puchýřky do 10% 

3% hm. roztok NaCl puchýřky do 10% 

10% hm. roztok NaCl bez výskytu puchýřků 

Nasycený roztok NaCl bez výskytu puchýřků 

 

Z tabulky je patrné, že příliš vysoká koncentrace soli nevede k vyššímu poškození 

nátěru. 

 

Příspěvek byl zpracován v rámci projektu MŠMT – MSM 257947801 Výzkum metod ke 

zpřesnění predikce životnosti kovových materiálů a jejich ochranných vrstev s ohledem na 

vliv znečišťujících látek v prostředí.  
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VYUŽITIE POTENCIODYNAMICKÝCH METÓD PRI HODNOTENÍ KVALITY 
OTRYSKANÝCH POVRCHOV 

 

APPLICATION OF POTENTIAL-SWEEP METHODS FOR 
EVALUATION OF BLASTED SURFACES QUALITY 
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Summary 
The contribution deals with evaluation of activity new metallic surfaces 
cleaned by abrasive blast cleaning using various types of blasting media in 
connection with possible secondary effects, specifically evaluation of 
surface activity change during their exploitation in external and internal 
environment. Aim of experimental works is extension of knowledge about 
metallic surfaces activity evaluation for purpose of following overlaying. 
Key words: blasting, surface, activity, surface finish, microgeometry 
 

 
Úvod  

 Pri mechanickej predúprave tryskaním sa v mieste úderu častice tryskacieho 

prostriedku základný materiál porušuje a odkrýva sa nový, tzv. juvenilný povrch tohto 

materiálu. Juvenilný povrch sa vyznačuje veľmi vysokou aktivitou.  

Povrchová vrstva materiálu je hranicou kovu, ktorá narúša celistvosť jeho 

kryštalických zŕn, je vystavená účinkom okolia a nachádzajú sa v nej koncentrátory 

napätia, pričom sa znižuje únavová pevnosť. Povrchová vrstva je teda určujúcou 

z hľadiska pevnosti súčiastky pri cyklickom namáhaní [1, 2, 3]. 

 

Javy na juvenilnom povrchu kovu 

Povrchová vrstva sa stýka s okolitým prostredím a tak dochádza k vzájomnej 

interakcii medzi  povrchom a molekulami okolitého prostredia. Interakcia je vyvolaná 

silovým poľom kovového povrchu a môže mať rôzny charakter a to: 

 - fyzikálna adsorpcia  – ak interaguje s adsorbentom elektrónový obal molekuly,  
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- chemická reakcia – vyvolaná vysokou voľnou povrchovou energiou kovového 

povrchu.  

Medzi týmito reakciami je široká prechodová oblasť, kedy prebiehajú iné druhy 

adsorpcie. 

 Juvenilný povrch je okrem chemického znečistenia, orientácie a pnutí 

zmenený aj fyzikálne. Fyzikálne zmeny povrchu vznikajú najmä v dôsledku 

mechanického opracovania a to najmä mäkkých materiálov. Sú to dve od seba 

navzájom odlišné vrstvy : 

1. Beilbyho vrstva, o ktorej sa predpokladá, že je tenká povrchová vrstva o hrúbke 

cca 5μm a vypĺňa povrchové priehlbeniny, 

2. plasticky deformovaná oblasť, ktorá sa skladá z dvoch oblastí: 

- vonkajšej silne deformovanej tenkej vrstvy, 

- vnútornej s menšou deformáciou. 

 

Je tu prítomné zbytkové napätie, ktorého hodnota môže byť vyššia ako medza sklzu 

pôvodného materiálu. [1] 

 
 

Obr. 1 Extrapolácia Tafelovej oblasti pri hodnote Ekor a ikor. 
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 Na obr. 1 zodpovedá koróny diagram korózii kovu v aktívnom stave, keď sú 

korózne produkty jednoduché alebo komplexné ióny kovu rozpustené v koróznom 

prostredí. Niektoré kovy v určitých prostrediach dokážu na svojom povrchu vytvoriť 

tuhé, dobre priľnuté a neporézne korózne produkty, ktoré na základe svojej povahy 

významne znižujú ďalšie rozpúšťanie kovu. Tento jav sa nazýva pasivácia a pasívne 

vrstvy sú najčastejšie oxidy daných kovov. [2] 

 Aktivita je charakterizovaná schopnosťou korózneho roztoku rozpúšťať 

hydroxid kovu, ktorý pri anódovom rozpúšťaní vzniká. Pasivita je z hľadiska ochrany 

veľmi výhodná, nakoľko zabezpečí spomalenie alebo úplné zastavenie korózie  

v agresívnych prostrediach .  

 
 

Obr. 2 Úplný korózny diagram. 

 

 Priebeh elektrochemických reakcií a koróznych vlastností kovu alebo zliatiny 

v širokej oblasti potenciálov poskytuje korózny diagram, nameraný v koróznom 

prostredí, v ktorom kov môže pasivovať. Na obr. 2 je schematicky znázornený úplný 

korózny diagram vyjadrujúci popísaný proces. 

 

Metodika experimentu a vyhodnotenie 

Ako skúšobné vzorky boli použité za studena valcovaného plechu ocele  

S235JRG2 (11 375.10), hrúbky 2mm. Chemické zloženie: Cmax = 0,17%,                      
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Pmax = 0,045%, Smax = 0,045%. Mechanické vlastnosti: medza pevnosti Rm ≥ 343 

MPa, medza klzu Re  ≥ 245MPa.  

Vzorky  boli nastrihané z tabule plechu v smere valcovania na rozmer 140 x 

80 x 2 mm a otryskané pneumaticky za použitia pneumatického tryskacieho 

zariadenia TJVP 320 firmy Škoda Plzeň, pracovný tlak 0,6 MPa, objem tlakovej 

nádoby  94 dm3, spotreba voľne nasatého vzduchu (dýza φ 9 mm) 250 m.h-1. 

Boli použité tieto druhy nekovových tryskacích prostriedkov (v ďalšom TP): 

- hnedý korund, 

- almandín,  

- CEVA. 

Chemické zloženie jednotlivých tryskacích prostriedkov je uvedené v Tab.1. 

 

Tab.1 Chemické zloženie hodnotených tryskacích prostriedkov. 

[%] Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO TiO2 MgO MnO SO3 FeO NiO V2O5 

HK 95,50 1,40 0,60 0,20 2,25 - - - - - - 

Almandín 21,2 36,9 - 0,9 0,06 3,9 0,4 - 36,7 - - 

CEVA 85,00 1,00 - 2,00 - 7,00 - - 2,00 1,00 2,00 

 

 Zrnitosť týchto TP bola volená s cieľom získania zrovnateľných povrchov 

z hľadiska drsnosti na základe predchádzajúcich riešených experimentálnych prác na 

Katedre technológií a materiálov, SjF TU Košice [4, 5].  

Otryskané povrchy boli vyhodnotené z hľadiska mikrogeometrie dotykovým 

profilometrom Surftest SJ – 301, fy Mitutoyo, Japonsko. Možno konštatovať, že 

charakter juvenilných povrchov získaných všetkými použitým druhmi TP bol 

zodpovedajúci a z hľadiska zdrsňovania hodnoteného veličinou Ra – strednou 

aritmetickou odchýlkou, vykázali povrchy navzájom porovnateľné hodnoty, a to : 

- u vzorky otryskanej korundom Ra = 11,28 μm, 

- u vzorky otryskanej Almandínom Ra = 10,91 μm, 

- u vzorky otryskanej CEVOU Ra = 11,07 μm. 
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Obr.3 Schéma meracieho zariadenia pre meranie aktivity povrchu. 

Vzorky boli exponované vo vnútornej a vonkajšej atmosfére. Aktivita bola 

meraná v zvolených časových úsekoch (okamžite po tryskaní, ďalej po 1, 3, 6, 12, 

24, 72 a 240 hodinách). Meranie aktivity povrchu bolo realizované pomocou 

kalomelovej elektródy, ktorá je tzv. referenčnou elektródou. Voči tejto elektróde sa 

určuje príslušný potenciál skúmaného otryskaného povrchu a jeho hodnoty sa 

odčítavajú z milivoltmetra s vysokým vstupným odporom. Pri meraní je celá vzorka 

ponorená v príslušnom aktivačnom roztoku (3%HCl). Schéma meracieho zariadenia 

na meranie potenciálov povrchov je na obr. 3. 

Jednotlivé grafické priebehy zmien aktivity tryskacích prostriedkov v interiéri 

ako aj v exteriéri sú zobrazené na obr. 4,5. 
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Obr. 4 Priebehy zmien aktivity tryskacích prostriedkov v interiéri. 
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Obr. 5 Priebehy zmien aktivity tryskacích prostriedkov v exteriéri. 

 

 

Pri meraní aktivity bolo zistené, že dochádza k jej postupnému znižovaniu ako 

v interiéri tak aj v exteriéri, až materiál nadobudne postupne ustálený potenciál, ktorý 

len mierne stúpa a to u všetkých troch použitých tryskacích prostriedkov. Ak  za 

referenčný materiál bol volený bežne používaný tryskací prostriedok – korund, 

almandín a CEVA vykazujú porovnateľný priebeh zmeny potenciálu. Povrch 

otryskaný CEVOU je z hodnotených tryskacích prostriedkov najaktívnejší. 

 

 

Záver 

 Experimentálne práce hodnotili aktivitu oceľových povrchov po tryskaní 

rôznymi druhmi nekovových tryskacích prostriedkov v závislosti na dobe expozície vo 

vonkajšej i vnútornej atmosfére. Ako hodnotiaca metóda bola použitá metóda 

kontaktná, založená na zmene potenciálu dvojice elektróda – skúšobný povrch 

ponorom v elektrolyte. 
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 Pri expozícii vzoriek vo vonkajšej atmosfére došlo k znižovaniu aktivity 

povrchu chemickými reakciami medzi kovovým povrchom a vonkajšou atmosférou. 

Tento výsledok bol dosiahnutý u všetkých sledovaných povrchov, z čoho 

najaktívnejším povrchom bol povrch otryskaný CEVOU. Z uvedených výsledkov je 

možné konštatovať, že z hľadiska aktivity predupravených povrchov je CEVA aj 

almandín rovnocennou náhradou korundu. U všetkých typov nekovových tryskacích 

prostriedkov je však potrebné brať do úvahy sekundárne znečistenie povrchu 

zapichnutými zrnami tryskacích prostriedkov, ktoré môžu mať za následok zníženie 

priľnavosti následne aplikovaných povlakov. 

 Pri skúmaní časového vplyvu atmosféry na aktivitu povrchu materiál tento 

nadobúdal postupne ustálený potenciál, ktorý len mierne stúpal, teda aktivita povrchu 

mierne klesá. Dosiahnuté výsledky potvrdili, že pre dosiahnutie optimálnej kvality 

povrchových úprav je potrebné naniesť povlak čo najskôr po otryskaní, kedy je 

povrch najaktívnejší. 

Príspevok je riešený v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0144/08. 
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Summary 

The paper deals with the suggestion of model equipment for complexe 
evaluation of quality surface finishing of wooden materials. Experimental 
facilities consists of six individual units evaluating the most important 
qualitative characteristics (physical, mechanical, resistance, specifical, 
ecological) of surface finishing of wooden materials. Proposed measuring 
workplace for complexe analysis of surface finishing of wooden materials 
presenting accesories obtaining equipments supplemented about new 
experimental arrangements (for ecological characteristics prepared 
coatings). 
Key words: models equipment, wooden materials, quality, surface 
finishing  

 
 
Úvod 

 Ekologicky akceptovateľná kvalita povrchovo upravených materiálov je 

v súčasnosti rozhodujúcim kritériom z celého rôznorodého spektra kvalitatívnych 

požiadaviek vyžadovaných v súvislosti s  úspešným uplatnením  týchto materiálov 

v praxi [1, 9]. Popri ekonomických, technologických aspektoch prípravy drevných 

materiálov sa hľadajú reprezentatívne kvalitatívne hodnotiace parametre akosti 

materiálov rôzneho zloženia, finalizovaných povrchovou úpravou [2, 7]. 

 Hodnotiace kritériá kvality povrchovej úpravy rôznych materiálov sú 

špecifikované predovšetkých  funkčnosťou, súvisiacou s aplikáciou týchto materiálov 

v reálnych podmienkach použitia a zahŕňajú identifikáciu defektov vonkajšieho 

vzhľadu náterových filmov (povlakov), fyzikálne, mechanické a chemické vlastnosti 

vytvorených náterových filmov, termodynamické, požiarno-bezpečnostné, hygienické 
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i špecifické charakteristiky povrchovo upravených  materiálov, rovnako aj predikciu 

životnosti vytvorených povlakov pri pôsobení vonkajších poveternostných vplyvov 

v procese ich starnutia [3 - 8]. 

 Vzhľadom na uvedený veľký počet hodnotiacich charakteristík [2, 3] pre 

objektívne stanovenie kvalitatívnych parametrov povrchovej úpravy drevných 

materiálov bolo navrhnuté a následne zrealizované pracovisko pre komplexné 

hodnotenie kvality povrchovo upravených materiálov, pozostávajúce zo šiestich 

samostatných meracích a vyhodnocovacích jednotiek, zahŕňajúce veľké množstvo 

parciálnych diagnostických stanovení potrebných pre výsledné hodnotenie kvality 

povrchovej úpravy materiálov na báze dreva  od jeho predúpravy až po dosiahnutie 

finálnej povrchovej úpravy [3, 7]. 

 Cieľom predloženého príspevku je poskytnúť podrobnejšie informácie 

o navrhnutom modelovom experimentálnom zariadení pre komplexné 

vyhodnocovanie kvality povrchovej úpravy drevných materiálov s využitím rôznych 

diagnostických metód  - štandardných, ale aj nových, experimentálnych. 

Experimentálna časť 

 V rámci experimentálnej časti bolo navrhnuté modelové zariadenie pre 

komplexné hodnotenie kvality povrchovej úpravy pozostávajúce zo 6 samostatných 

jednotiek, ktoré sú zobrazené na Obr. 1. 

1. jednotka: Špeciálna komora pre hodnotenie defektov povrchových úprav 

 V zostrojenej špeciálnej komore sa hodnotia defekty povrchovej úpravy 

výrobkov na báze dreva (podľa STN EN 910272), t.j. odchýlky od ideálneho 

predpokladaného vzhľadu  povrchu dreva po aplikácii náterových látok  [5]. 

 Skúšobné telesá povrchovo upravených drevných materiálov sa vizuálne 

posúdia zo vzdialenosti 25 cm  pod uhlom 45° pri umelom osvetlení (min. 500 luxov). 

Zistené defekty povrchovej úpravy sa vyhodnocujú v zmysle porovnávacích stupníc 

pre množstvo (M) a veľkosť výskytu defektov (G) [7]. V špeciálnej komore možno 

hodnotiť defekty povrchovej úpravy drevných materiálov, ktoré boli vystavené 

simulovaným testom na urýchlené starnutie za použitia xenónového žiarenia (prístroj 

Xenotest 150). Takto získané údaje majú poskytujú dôležitú informáciu o zmenách, 

ktoré nastávajú pri skúškach urýchleného starnutia materiálov vo vzťahu k vzhľadu 

vyhotovej povrchovej úpravy a umožňujú predikovať zmeny pri starnutí povrchovej 
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úpravy drevných materiáloch  pri podmienkach  ich interiérového aj exteriérového 

použitia [3, 7]. 

 
Obr. 1 Návrh modelového  zariadenia pre hodnotenie kvality povrchovej úpravy 
drevných materiálov 
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2. jednotka: Zariadenie pre hodnotenie povrchových vlastností drevných 

materiálov 

 Zariadenie pre hodnotenie povrchových (morfologických) vlastností drevných 

materiálov využíva existujúci profilometer Pocket Surf (Obr. 2), ktorý je prenosný 

s možnosťou pripojenia na PC [4, 7]. 

Pri vyhodnocovaní povrchových vlastností sa využíva štandardná profilová 

metóda. Základnou hodnotiacou charakteristikou podľa  STN EN ISO 4287 je stredná 

aritmetická odchýlka profilu dreva Ra, ďalšie hodnotiace amplitúdové charakteristiky 

sú Rz – najvyššia výška profilu, Rmax./Ry - maximálna výška nerovností primárneho 

profilu povrchu dreva [3]. Výsledkom meraní je výstup vo forme nameraných hodnôt 

s pripojením na ich uloženie v PC a následné spracovanie pomocou matematicko-

štatistického vyhodnotenia v programe Statistica. 

 

        
 

 Obr. 2  Displej  profilometra         Obr. 3  Profilometer Pocket Surf 
 

3. jednotka: Experimentálna zostava na meranie reflektancie 

 Pre túto jednotku bola navrhnutá a zostrojená experimentálna zostava na 

sledovanie kvality povrchovo upravených materiálov s využitím nedeštruktívnej 

optickej diagnostickej metódy – reflexnej [3, 7]. 

 Boli pripravené špeciálne stojany na upevnenie skúšobných telies pri 

vyhodnocovaní reflektancie (odrazivosti) pri rôznych uhloch nastavenia (20°, 45°, 

60°, 80°) aplikovaného He-Ne laserového žiarenia v Laserovom laboratóriu KET 

FEVT TU vo Zvolene. Vyhodnocovacím zariadením luxmetrom sa stanovovala 

reflektancia (odrazivosť) vytvorených náterov na povrchu drevných materiáloch [3, 7]. 

Navrhnutá experimentálna metóda pre hodnotenie kvality vytvorenej povrchovej 

úpravy doplnila poznatky získané z vyhodnotenia lesku náterov pomocou 
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štandardnej reflexnej metódy zariadením Trigloss (zaradené ako súčasť  meracích 

a vyhodnocovacích zariadení  4. jednotky) [7]. 

 

4. jednotka: Súbor zariadení pre hodnotenie vybraných kvalitatívnych 

vlastností povrchovo upravených  drevných materiálov  

 Táto meracia a vyhodnocovacia jednotka obsahuje súbor prístrojov na 

hodnotenie najvýznamnejších kvalitatívnych vlastností (fyzikálno-mechanických, 

odolnostných, resp. špecifických) povrchovo upravených drevných materiálov [3,7]: 

- Taber Abraser: na vyhodnocovanie tvrdosti povrchových úprav drevných 

materiálov vo vzťahu k oderu ako dôležitý kvalitatívny parameter namáhaných 

plôch týchto výrobkov (STN 67 3073). Toto stanovenie dopĺňa stanovenie tvrdosti 

náterov tzv. ceruzkovou metódou (STN 67 3075) [4]. 

- Zariadenie na hodnotenie  mernej priľnavosti náterov: pre hodnotenie kvality 

a adhézie náterov k povrchu drevných materiálov (STN EN 26624). Uvedené 

stanovenie dopĺňa výsledky získané mriežkovou metódou (STN EN ISO 2409) 

[4]. 

- Zariadenie pre zisťovanie odolnosti povrchovo upravených materiálov proti úderu: 

zariadenie bolo experimentálne zostrojené a použité pre doplnenie poznaktov 

o drevných materiáloch zaťažovaných úderom v priebehu ich používania (napr. 

nábytkové pracovné plochy A-B, podlahy, špeciiálne výrobky z dreva – hračky, 

hudobné nástroje) [3]. 

- Zariadenie na hodnotenie lesku: prístroj Trigloss pre hodnotenie lesku povrchovej 

úpravy drevných materiálov pri  nastavení  20°, 45°, 60°, 80° [7]. 

- Ďalšie zariadenia na vyhodnocovanie špecifických a odolnostných charakteristík 

povrchovej úpravy drevných materiálov (Akustomat, zdroj kombinovaného 

tepelného zaťaženia a pod.) [6, 7]. 
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5. jednotka: Upravené experimentálne zariadenie na hodnotenie svetelnej 

stálosti  

 Svetelná stálosť náterov je vyhodnocovaná podľa STN EN ISO 11341 (umelé 

starnutie a vystavenie filtrovanému žiareniu xenónovej výbojky) prístrojom 

XENOTEST 150 s použitím UV senzora (Obr. 4 – Xenotest 150, Obr. 5 – stojan so 

skúšobným telesom). 

 Zmeny pozorované na povrchoch náterov vystavených žiareniu xenónovej 

výbojky (pre simuláciu UV žiarenia) sú vyhodnocované porovnávaním so 

štandardnou šedou a modrou stupnicou. Upravené zariadenie Xenotest 150 

umožňuje sledovať zmeny urýchleného starnutia v interiérových, ako aj exteriérových 

podmienkach, čím dopĺňa informácie o životnosti povrchových úprav drevárskych 

výrobkov (najmä stavebno-stolárskych) [7]. 

      
Obr. 4  Upevnenie skúšobných telies       Obr. 5  Stojan so skúšobným telesom 
                v prístroji Xenotest 150 
 

6. jednotka: Experimentálna zostava na záchyt a monitorovanie plynných 

polutantov z povrchovo upravených drevných materiálov 

  Pre doplnenie kvalitatívnych vlastností povrchovej úpravy drevných materiálov 

bolo navrhnuté doplňujúce stanovenie, ktoré hodnotí predovšetkým ekologické 

charakteristiky pripravených povrchovo upravených drevných materiálov vo vzťahu 

ku kvalite. 

 Zostava experimentálneho zariadenia na monitorovanie vybraných 

nebezpečných plynných polutantov (zo skupiny VOCs: formaldehyd, fenol a iné) 
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uvoľňujúce sa z povrchovo upravených materiálov (do pracovného a životného 

prostredia) obsahuje: premývačky na záchyt plynných polutantov, membránové 

čerpadlo, ukazovateľ teploty a tlaku analyzátor zachytených polutantov, 

vyhodnocovacie zariadenie (spektrofometer) pripojený na PC [8]. 

 

Záver 

 Navrhnuté a zostavené experimentálne zariadenia doplnilo prístrojové 

vybavenie v spoločnom Technologickom laboratóriu a Laboratóriu povrchových 

úprav  na Technickej univerzite vo Zvolene a rozšírilo možnosti výskumu v oblasti 

prognózovania životnosti povrchových úprav materiálov a ich environmentálnej 

kvality, problematike riešenej aj v medzinárodnej spolupráci s partnerským 

pracoviskom (University of Life Sciences – SGGW, Warsaw, Poland). 

Navrhnuté a pripravené experimentálne pracovisko na analýzu kvalitatívnych 

charakteristík materiálov s ekologicky akceptovateľnou povrchovou úpravou 

predstavuje ucelený systém zariadení, umožňujúcich hodnotiť drevné materiály od 

ich predúpravy cez medzioperácie vo vytvárajúcom sa náterovom systéme, až po 

finalizáciu dokončenia povrchov  týchto materiálov.  

 

Príspevok je publikovaný s podporou Grantovej agentúry MŠ SR, VEGA č. 1/0841/08 

– „Charakteristiky dreva určujúce jeho kvalitu pri využití na výrobu špeciálnych 

výrobkov“ a ako výstup riešenia projektu IPA TU Zvolen, č. 17/09. 
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STAVY NAPÄTOSTI V TUHÝCH NÁTEROCH PO APLIKÁCII NA DREVO 
PRI MECHANICKOM, TEPELNOM A  VLHKOSTNOM NAMÁHANÍ 

 
STRESS STATES IN SOLID COATINGS ON WOOD UNDER MECHANICAL, 

HEAT AND MOISTURE LOADING 
  
Jozef Kúdela, Mária Puškárová 
Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, Zvolen, Slovenská republika 

 

Summary 
Cracks in solid films applied on wood belong to serious surface treatment 
defects – because they impair coating film compactness and because 
they represent focal points for spreading additional surface treatment 
defects. Crack occurrence in solid coatings applied on wood provides 
evidence for stress occurrence in these films. In this work we describe 
stress states exerted by mechanic, thermal and moisture loading to a 
polyester lacquer applied on wood. There were observed arising and 
spreading of cracks under thermal loading in conjunction with mechanical 
loading. Stress distribution patterns and focal points creating related to 
the specified loading modes were investigated by using reflex photo-
elasticity.  

Key words: coating material, wood,  stresses, mechanical loading, 
moisture loading, heat loading, reflex photo-elasticity  

 
 
Úvod 

 Kvalita povrchovej úpravy dreva sa posudzuje z viacerých hľadísk. 

Vyhodnocujú sa  defekty vonkajšieho vzhľadu, fyzikálne, mechanické a chemické 

vlastnosti povrchovej úpravy a jej odolnosť voči pôsobeniu vonkajších činiteľov. 

Najprísnejšie požiadavky sú kladené na povrchovú úpravu nábytku a hudobných 

nástrojov [1]. K závažným defektom povrchovej úpravy týchto výrobkov sa radia 

trhliny, pretože narúšajú celistvosť náterového filmu. V dôsledku narastania trhlín sa 

postupne stráca aj ochranná funkcia náteru pred vonkajšími vplyvmi. Takéto 

znehodnotenie povrchovej úpravy znehodnocuje samotný výrobok aj po estetickej 

stránke.  

 Výskyt trhlín v tuhých filmoch náterových látok je dôkazom existencie napätí 

v týchto filmoch. Tieto vznikajú, keď napätia prekročia pevnosť náteru. Tvar a šírenie, 
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resp. rozmiestnenie trhlín sú rôzne a závisia od druhu náterovej látky, podkladu, ale 

hlavne od spôsobu namáhania a od rozloženia napätí jednak po výške náterového 

filmu a jednak v rovine náterového filmu. Napätia sa teda môžu tvoriť rovnako 

v náterovom filme ako aj v podklade. Ak je dobrá adhézia medzi náterom a 

podkladom, tak sa napätia z podkladu prenášajú do náteru a naopak. Kritickým 

miestom z pohľadu napätosti budú fázové rozhrania systému: náterová látka – 

vzduch a  náterová látka – podklad [2]. 

 Pri povrchovej úprave dreva a drevných materiálov náterovými látkami napätia 

už začínajú vznikať pri vytvrdzovaní resp. zasychaní náterových látok v dôsledku 

kontrakcie náteru a v dôsledku zvyšovania kohézie vo vnútri náteru ako aj jeho 

adhézie k podkladu [3]. Po vytvrdnutí náterovej látky môžu byť tieto napätia ešte 

umocnené napr. dôsledku vlhkostného a tepelného zaťaženia systému drevo – tuhý 

náter [3,4].  

 V prípade nábytkových dielcov a niektorých hudobných nástrojov (klavírov 

a pianín) môžeme pozorovať výskyt trhlín najčastejšie v blízkosti kovaní (závesov). 

V týchto miestach je náter namáhaný predovšetkým v dôsledku mechanického 

zaťaženia, ktoré spôsobujú skrutky upevňujúce kovanie k podkladu. Trhliny v týchto 

miestach vznikajú po určitej dobe (najčastejšie pri transporte výrobku). Vzhľadom na 

vlastnosti dreva sa dá predpokladať, že napätia sa v týchto miestach zvýšia 

v dôsledku zmeny vlhkosti a teploty. Tieto stavy napätosti bývajú veľmi zložité a ich 

identifikácia je značným problémom [5]. 

 Pri zisťovaní napätí na telesách tvaru prúta sa uvažuje s jednoosovou 

napätosťou, ktorá  sa rieši ako jednodimenzionálny prípad a napätia sa stanovujú 

z priehybu prúta [6]. Na sledovanie stavov napätosti v rovinných systémoch sa 

ukazujú byť vhodnejšími rôzne optické metódy ako holografia, fotoelasticimetria, atď. 

[5, 7]. 

 Cieľom tohto príspevku je sledovať stavy napätosti a výskyt trhlín 

v polyesterovom laku aplikovanom na drevo pri mechanickom zaťažení v kombinácii 

s cyklickým tepelným zaťažením. Zároveň sa aplikovala reflexná fotelasticimetria na 

vizualizáciu plošného rozloženia napätí v tuhom nátere a na stanovenie  kritických 

miest pri daných spôsoboch zaťaženia. 
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Materiál a metodika 

 Vzhľadom na cieľ práce sme realizovali  dva druhy experimentov. V prvom 

experimente boli z materiálu používaného na výrobu skríň klavírov a pianín pripravené 

tri dosky. Tieto boli povrchovo upravené polyesterovým lakom podľa postupu 

používaného výrobcom nástrojov. Na prvú dosku boli aplikované tri nánosy (hpriem. = 

323 μm), na druhú päť (hpriem. = 558 μm) a na tretiu 11 nánosov (hpriem. = 1266 μm). 

Hrúbka filmov bola meraná pomocou ultrazvuku. Z každej dosky bolo pripravených 

30 telies rozmerov 150 × 150 mm. Priemerná počiatočná vlhkosť telies bola 10 %. Do 

stredu každého telesa bol predvŕtaný otvor, do ktorého bola zaskrutkovaná skrutka, 

ktorá spôsobila mechanické namáhanie náteru v jej okolí.  

 Telesá boli potom tepelne cyklicky namáhané. Tepelný cyklus pozostával 

z nahrievania pri teplote 50 °C po dobu jednej hodiny a následného mrazenia pri  

teplote −30 °C, tiež po dobu jednej hodiny. Spolu sa realizovalo 18 cyklov. Počas 

tepelných zmien sa sledoval výskyt prvých trhlín v nátere a miesto ich vzniku. 

 Pri druhom experimente sme sa zamerali na zviditeľnenie stavov napätosti 

počas tepelného a mechanického namáhania. Tepelné namáhanie PE laku sme 

sledovali po jeho aplikácii na  fotoelastickú fóliu o rozmeroch 100 × 100 × 3 mm, do 

ktorej bola zaskrutkovaná mosadzná skrutka o priemere 4 mm. Fóliu sme striedavo 

zaťažovali v hodinových  intervaloch teplotami 50  °C a –20 °C. sme Pri každej 

zmene teploty sme pomocou reflexného polariskopu 030 a CCD kamery 

zaznamenávali zmenu farebných obrazcov (izochróm). Z rozloženia izochróm sme 

kvantifikovali deformácie a napätia v náterovom filme.  

 Vzhľadom na to, že drevo je hydrofilný materiál, je potrebné počítať aj s jeho 

vlhkostným namáhaním. Navyše, pri nahrievaní telies dochádza aj k vlhkostným 

zmenám. Na sledovanie stavu napätosti počas vlhkostného namáhania sme opäť 

použili reflexnú fotoelasticimetriu. Experimenty sme realizovali na bukových telesách 

rozmerov 100 × 100 × 10 mm povrchovo upravených polyesterovým lakom (PE). 

Počiatočná vlhkosť telies po klimatizovaní bola 6 %. Na tangenciálne a radiálne 

plochy týchto telies bola nalepená fotoelastická fólia hrúbky 1 mm. Pri príprave 

lepidla a lepení fólie na teleso sme postupovali podľa návodu výrobcu [8]. Po 

vytvrdnutí lepidla boli telesá vložené do vlhkého prostredia o relatívnej vlhkosti vzduchu 

ϕ = 90 % a teplote 20 °C. 
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Výsledky a diskusia 

 Pri sledovaní výskytu trhlín a ich frekvencie sa ukázalo, že prvé trhliny sa 

začali objavovať až po tepelnom namáhaní, a to vždy v mieste skrutky, resp. otvoru 

pre skrutku. Tieto trhliny boli potom zdrojom ďalších trhlín. Frekvencia a spôsob 

šírenia trhlín po cyklickom tepelnom namáhaní sú znázornené na obr. 1. Výsledky 

potvrdili, že významným faktorom pre tvorbu trhlín je hrúbka náteru (obr. 2).  

   

Obrázok 1. Výskyt trhlín po tepelnom namáhaní. 

 

Ako vidieť z obr. 2, po 10. cykle bol lak popraskaný na všetkých telesách 

s najhrubšou vrstvou náteru. Naopak, na niektorých telesách s najtenšou vrstvou 

nepopraskal lak ani po 18 cykloch. 
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Obrázok 2.  Vplyv hrúbky náteru na frekvenciu výskytu trhlín. 
 

 Výsledky potvrdili, že miesta, kde je osadená skrutka, možno považovať 

z tohto pohľadu za kritické miesta. Potvrdilo sa to aj reflexnou fotoelasticimetriou 
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(obr. 3). V prípade mechanického zaťaženia náteru skrutkou vidieť farebné obrazce 

(izochrómy) v podobe koncentrických kružníc. Najvyššia koncentrácia týchto 

izochróm bola v tesnej blízkosti skrutky a smerom od nej postupne klesala (3a). 

Koncentrácii izochróm zodpovedá i koncentrácia napätí. Pomocou analyzátora 

reflexného polariskopu bolo zistené, že sa jednalo o tlakové napätia a že hlavné 

smery hlavných napätí a deformácií boli totožné s osami symetrie testovaného 

telesa. Pri presnom stanovení N rádov interferenčných pruhov sme v daných bodoch 

vypočítali rozdiely hlavných deformácií a z toho rozdiely napätí. Na hranách telesa sa 

jednalo o konkrétne hodnoty skutočných napätí. Na okrajoch telesa boli napätia 

nulové alebo blízke nule a smerom ku stredu prudko narastali. Po odstránení skrutky 

zvyškové napätia ukázali, že v nátere ostali trvalé zmeny stavu (obr. 3b). 

                            a) 

   
                            b) 

  
 

Obrázok 3. Stav napätosti v polyesterovom laku; a) po osadení skrutky, b) po vybratí 

skrutky. 

 

 Stav napätosti v polyesterovom laku, ktorý bol zaťažený mechanicky skrutkou 

a zároveň tepelne, je znázornený na obr. 4. Po hodinovom nahrievaní pri 50 °C v 

dôsledku interakcie mechanického a tepelného zaťaženia sa priebeh izochróm, ktoré 

mali pred nahriatím tvar sústredných kružníc, zmenil. Ich frekvencia pri tepelnom 
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zaťažení narastala, čo signalizovalo aj narastanie napätí v nátere. Tieto napätia 

vznikali v dôsledku rozdielnej teplotnej rozťažnosti tuhého PE laku a podkladu. 

Nahrievaním povrchovo upravenej fólie pri teplote 50 °C sme prekročili u PE laku 

teplotu skleného prechodu, ktorá pre PE lak bola 29,8° C [5]. Nad touto teplotou bol 

koeficient teplotnej rozťažnosti PE laku 172×10–6. Fólia, na ktorej bol nanesený PE 

lak, mala menší koeficient teplotnej rozťažnosti. Navyše, po okrajoch vzorky sa 

objavili ďalšie izochrómy. Teda bolo možné pozorovať dve miesta so zvýšenou 

koncentráciou napätí – jedno miesto je v okolí skrutky a druhé miesto je na okrajoch a v 

rohoch telesa. Pri zmrazení na –20 °C sa priebeh izochróm opäť zmenil v porovnaní s 

predchádzajúcim prípadom, a to tak po kvalitatívnej ako i po kvantitatívnej stránke. 

Vyššie hodnoty interferenčných pruhov, ktoré boli dosiahnuté pri zmrazovaní, svedčia 

o vyšších napätiach. Potvrdzujú to aj výsledky z prvého experimentu, kde bolo 

pozorované intenzívnejšie praskanie náteru pri záporných teplotách. 

 Pri ďalších cykloch nahrievania a zmrazovania sa stav napätosti tiež mierne 

menil (narastal), čo bolo viac viditeľné pri záporných teplotách. Určité  odchýlky 

vznikali tiež v dôsledku začínajúceho sa praskania PE laku v blízkosti skrutky. Po 

vybratí skrutky boli v PE laku pozorované opäť trvalé deformácie.  

 
 
Obrázok 4. Stavy napätosti v náterovom filme pri kombinovanom mechanickom 
a tepelnom zaťažení. 
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 Stavy napätosti pri vlhkostnom namáhaní sú znázornené na obr. 5. Vzhľadom 

na usporiadanie experimentu sme pri navĺhaní tangenciálnej ortotropnej dosky 

uvažovali s namáhaním v pozdĺžnom a tangenciálnom smere. Namáhanie v radiálnom 

smere (kolmý smer na rovinu dosky) sme nebrali do úvahy (obr. 5a, b, 6). V prípade 

radiálnej dosky to bolo naopak (obr. 5c, d). Teda pri výpočte napätí bolo možné 

postupovať podľa teórie platnej pre rovinnú napätosť [9].   

  Fotoelastická fólia nalepená na povrch bukového dreva bola pred navĺhaním celá 

tmavá (bez napätí). Teleso vložené do vlhkého prostredia začalo navĺhať. Na fólii sa 

začali objavovať farebné obrazce (izochrómy), počet ktorých s rastúcim navĺhaním 

narastal. Tieto izochrómy signalizovali vznik deformácií a teda aj napätí v dreve (obr. 5).  

 

 Z rozloženia izochróm vyplynulo, že rozloženie koncentrácie napätí pri 

navĺhaní v našom prípade záviselo od tvaru a veľkosti telesa ako aj od času 

navĺhania. Významný vplyv mal aj anatomický smer. Vyššie stavy napätosti sa 

dosahovali v prípade tangenciálnej dosky (obr. 5a, b) ako v prípade radiálnej (obr. 5c, 

d). Bolo to spôsobené tým, že pri rovnakej zmene vlhkosti bukové drevo 

v tangenciálnom smere napúča približne 2-krát viac než v radiálnom smere. Platí to 

aj pre iné druhy dreva. Z priebehu izochróm bolo tiež možné určiť hlavné smery 

deformácií a napätí a rozdiel deformácií εx – εy v ľubovoľnom bode na sledovanej 

ploche. V našom prípade boli hlavné smery deformácií totožné s referenčnými osami, 

t. j. s pozdĺžnym a tangenciálnym (resp. radiálnym) smerom. Z rozloženia deformácií 

bolo možné určiť tiež zónu namáhanú na ťah (+) a tlak (–). Dosiahnuté výsledky však 

nie sú postačujúce pre výpočet konkrétnych napätí σx a σy v ľubovoľnom bode, 

okrem hrán telesa. K tomuto sú potrebné ešte ďalšie doplňujúce merania [5, 10]. 

  Pri sušení toho istého telesa nedošlo len ku kvantitatívnej zmene deformácií a 

napätí, ale aj k zmene tlakových a ťahových zón. Počas cyklického vlhkostného 

namáhania adhézia fólie k náteru bola dobrá, čo umožňuje predpokladať, že 

deformácie z povrchu dreva sa na fóliu prenášali neskreslené. 

 

 

 

 

     a)                                                               b) 



 208

 
                      
 
   c)                                                             d) 

 
                        
 
Obrázok 5. Stav napätosti v náterovom filme nanesenom na tangenciálnu (a, b) 
a radiálnu (c, d) bukovú dosku s vyznačením rozdielu deformácií na osiach hlavných 
smerov; a, c) po 24 hod. navĺhania, b, d) po 24 dňoch navĺhania. 
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Obrázok 6. Znázornenie zaťaženia ortotropnej tangenciálnej dosky pri navĺhaní. 
 

Záver 

 V náteroch aplikovaných na drevo môžu v dôsledku mechanického, 

vlhkostného a tepelného namáhania dreva vznikať zložité stavy napätosti.  

 V okolí spojovacích prvkov (v našom prípade skrutiek) sa vytvárajú kritické 

miesta s vysokou koncentráciou napätí. Keďže výrobky z dreva sú počas ich 

používania vystavené aj vlhkostnému a tepelnému namáhaniu, hrozí riziko, že 

v dôsledku zvýšenia napätí v týchto miestach náterový film popraská. 

  Na celoplošné zviditeľnenie napätosti náteru po jeho aplikácii na drevo resp. 

iný podklad, možno použiť reflexnú fotoelasticimetriu.  

 Výsledky ukázali, že fotoelasticimetrickú metódu bez ďalších doplňujúcich 

meraní je možné použiť na sledovanie koncentrácie napätí a tým aj na určenie 

nebezpečných miest v tuhom nátere pri rôznych spôsoboch zaťaženia. V ľubovoľnom 

bode môžeme určiť hlavné smery deformácií a napätí, rozdiel hlavných deformácií 

a hlavných napätí. Na hranách aj konkrétne hodnoty napätí. 
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Summary 

The paper deals with the experimental workplace for analysis appearance 
characteristics of surface finishing of wooden materials which is element of 
model equipments for complex evaluation quality of creating coatings. 
Proposed experimental formation including the analysis of coating defects by 
standard methods into special prepared chamber for visual diagnostic defects 
surface finishing of wooden materials. On the basis the proposal experimental 
optical method is possible to determine also optimal number of coat layers in 
coating systems and follows qualitative characteristics of surface finishing of 
wooden materials at primary evaluating of appearance properties. 
Key words: appearance characteristics, wood, surface finishing, optical                  
diagnostical method 

 
 

Úvod 

 Hodnotenie kvality povrchovej úpravy drevných materiálov je špecifikované 

predovšetkým výberom takých hodnotiacich kritérií a charakteristík [6, 10, 12], ktoré 

poskytnú dôležité informácie o týchto materiálov v reálnych podmienkach ich použitia 

[1, 8]. Predstavujú súhrn fyzikálno-mechanických, chemických, odolnostných 

a špecifických [4] charakteristík povrchovej úpravy drevných materiálov, rovnako 

zahŕňajú napr. identifikáciu defektov vonkajšieho vzhľadu náterových filmov 

(povlakov)  a ich zmeny v procesoch starnutia [2, 3, 5].  
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Hodnotenie vzhľadových vlastností [5, 6] povrchovo upravených drevných 

materiálov patrí k najdôležitejším kvalitatívnym hodnoteniam, ktoré makroskopicky 

vyjadrujú prípadne sa vyskytujúce defekty vo vytvárajúcich sa náterových filmoch 

(povlakoch). Vzhľadom na diagnostiku defektov, ktorá aj v súčasnosti umožňuje 

identifikovať prítomnosť defektov povrchovej úpravy dreva na základe senzorického 

(vizuálneho) posúdenia, je potrebné hľadať také možnosti identifikácie chýb 

povrchovej úpravy, ktoré nedeštruktívnym, avšak objektívnym spôsobom odhalia 

nedostatky vo vyhotovovaných náterových filmoch [5, 6 ]. 

Zmeny vo vzhľade povrchových úprav drevných materiálov sú ovplyvnené 

nielen technologickými podmienkami ich vyhotovenia, ale rovnako sú podmienené aj 

charakteristikami špecifického adherendu – dreva, najmä jeho morfologickými 

(povrchovými), ďalej fyzikálno-mechanickými vlastnosťami, ako napr. pórovitosť,  

zmáčavosť,  penetrácia, adhézia povrchu dreva a iné [1, 8, 11]. 

Pri hľadaní objektívnej diagnostickej metódy posudzovania vzhľadových 

vlastností povrchovej úpravy drevných materiálov je potrebné posudzovať aj ďalšie 

súvisiace charakteristiky, akými sú napr. svetelná stálosť náterov, ale aj zmeny 

niektorých optických vlastností, ako napr. zmena lesku v priebehu starnutia 

povrchovo upravených drevných materiálov, alebo hodnotenie reflektancie  

(odrazivosti) pri aplikácii jednotlivých náterov v náterovom filme [1, 7]. 

 Cieľom príspevku je poukázať na možnosť využitia experimentálnych 

optických diagnostických metód pri hodnotení vzhľadových vlastností povrchovej 

úpravy drevných materiálov pre rozšírenie a doplnenie poznatkov pre objektívne 

hodnotenie kvalitatívnych charakteristík týchto materiálov od ich prípravy až po 

posúdenie  ich životnosti. 

 

Experimentálna časť 

Vo svojej experimentálnej práci sme vychádzali z využitia existujúcich 

štandardných hodnotiacich metód, napr. pre hodnotenie vzhľadových vlastností 

povrchových úprav materiálov na báze dreva (STN EN 91 0272), kde bolo navrhnutá 

a pripravená Špeciálna komora pre hodnotenie defektov náterových filmov 

(povlakov), ako prvá hodnotiaca jednotka v rámci navrhnutého a pripraveného 

modelového zariadenia pre komplexné hodnotenie kvality povrchovej úpravy týchto 



 213

materiálov (v rámci dobudovania spoločného Technologického laboratória 

a Laboratória povrchovej úpravy na TU vo Zvolene práve navrhnutým modelovým 

zariadením) [9]. 

V zostrojenej špeciálnej komore (Obr. 1, 2) sa hodnotia skúšobné telesá 

povrchovo upravených drevných materiálov  vizuálnym posúdením zo vzdialenosti 25 

cm pod uhlom 45° pri umelom osvetlení (min. 500 luxov). Zistené defekty povrchovej 

úpravy sa vyhodnocujú v zmysle porovnávacích stupníc pre množstvo a veľkosť 

výskytu defektov [5, 6].  

Zostrojenie špeciálnej komory pre hodnotenie defektov povrchovej úpravy 

dreva umožnilo posudzovať chyby v náterových filmoch za štandardných  podmienok 

(vzdialenosť, osvetlenie), čiže sú opakovateľné aj pri vyhodnotení svetelnej stálosti 

náterov po urýchlených skúškach starnutia povrchovo upravených drevných 

materiálov  [5]. 

  
Obr.1-2 Špeciálna komora pre hodnotenie defektov povrchových úprav drevných 

materiálov 

 

Dôležitá nadväznosť pri komplexnom posudzovaní vzhľadových vlastností 

povrchovo upravených drevných materiálov bola realizovaná ako hodnotenie 

svetelnej stálosti  pripravených náterových filmov (povlakov) podľa STN EN ISO  

11341 (umelé starnutie a vystavenie filtrovanému žiareniu xenónovej výbojky)  na 

prístroji  Xenotest  150 s použitím UV senzora (340 nm). Zmeny, pozorované na 
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povrchoch náterov, vystavených žiareniu xenónovej výbojky (pre simuláciu 

slnečného, UV-A žiarenia) boli vyhodnotené porovnávaním podľa štandardnej  

modrej a šedej stupnice [5, 6]. 

Posudzovanie vzhľadových vlastností v nadväznosti na hodnotenie svetelnej 

stálosti je veľmi dôležitým indikátorom kvality povrchovej úpravy najmä pri 

náterových systémoch na báze olejov a voskov. Naše experimentálne výsledky 

preukázali [6, 9], že svetelná stálosť náterových látok na báze olejov a voskov 

(aplikovaných najmä na povrchovú úpravu špeciálnych výrobkov z dreva) je pomerne 

malá, čo je podmienené chemickým zložením filmotvornej zložky, najmä 

prítomnosťou násobných väzieb (v podobe vyšších nenasýtených mastných kyselín), 

ktoré sú citlivé na pôsobenie ultrafialového žiarenia danej vlnovej dĺžky a podliehajú 

fotodegradácii [5, 11]. 

Rovnako je dôležité v rámci úplného posúdenia vzhľadových vlastností 

povrchovej úpravy drevných materiálov zaradiť hodnotenie svetelnej stálosti, ak sa 

predpokladá použitie výrobkov z dreva v exteriéri (záhradný nábytok, altány, pergoly, 

stavebno-stolárske výrobky z dreva – okná, dvere, resp. športové potreby) [1, 8]. 

Uvedené hodnotenie defektov povrchovej úpravy umožňuje iba vizuálne 

posúdenie prítomnosti vyskytujúcich sa defektov, čím nehodnotí komplexne 

vzhľadové vlastnosti pripravených povrchových úprav drevných materiálov. Navrhli 

sme rozšírenie hodnotenia vzhľadových vlastností aj o stanovenie charakteristík, 

súvisiacich s optickými vlastnosťami povrchových úprav – s hodnotením reflektancie 

(odrazivosti) pomocou experimentálne navrhnutého zariadenia s využitím hélium-

neónového lasera na princípe reflexnej diagnostickej metódy [7].   Boli pripravené 

špeciálne stojany na upevnenie skúšobných telies pri vyhodnocovaní reflektancie 

(odrazivosti) pri rôznych uhloch nastavenia (20°, 45°, 60°, 80°) aplikovaného He-Ne 

laserového žiarenia v Laserovom laboratóriu KET FEVT TU vo Zvolene – uvedené 

na Obr. 3.  Vyhodnocovacím zariadením luxmetrom (Obr.4) sa stanovovala 

reflektancia (odrazivosť) vytvorených náterov na povrchu drevných materiáloch [7, 9].  

Navrhnutá experimentálna metóda pre hodnotenie kvality vytvorenej 

povrchovej úpravy doplnila poznatky získané z vyhodnotenia lesku náterov pomocou 

štandardnej reflexnej metódy zariadením Trigloss (zaradené ako súčasť  meracích 

a vyhodnocovacích zariadení  4. jednotky modelového zariadenia) [5, 9]. 
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Obr. 3  Experimentálna zostava  Obr. 4 Luxmeter –vyhodnocovacie 

zariadenie 

V rámci vyhodnotenia odrazivosti sa sleduje vplyv jednotlivých faktorov (uhol 

dopadu He-Ne laserového lúča, anatomický smer povrchu dreva, rozdielnosť 

v náterových systémoch – počet vrstiev aplikovanej náterovej látky, odlišné chemické 

zloženie náterových látok vo vzájomnej korelácii ku kvalitatívnym charakteristikám 

povrchovej úpravy drevných materiálov) [7, 9, 11]. 

Vplyv nameraných hodnôt reflektancie (odrazivosti) laserového lúča 

v závislosti od  sledovaných faktorov (nastavený uhol dopadu lúča, anatomický smer 

a náterový systém) je vyhodnocovaný v programe STATISTICA. Grafická 

interpretácia 95 % intervalov spoľahlivosti pre priemerné hodnoty reflektancie ako 

trojfaktorová interakcia uhla nastavenia laserového lúča* anatomického smeru* 

a náterových látok na rôznych spojivových bázach (rozpúšťadlové: PUR, CN a vodou 

riediteľné: VR, resp. WO – olejovovoskové disperzie) je zobrazená na Obr. 5 [9]. 

Vyhodnotením reflektancie pomocou matematicko-štatistickej analýzy 

s využitím Duncanovho testu a intervalov spoľahlivosti na navolených úrovniach 

sledovanej veličiny možno zistiť vzájomné interakcie medzi najdôležitejšími faktormi  

ovplyvňujúcimi  hodnotenie  reflektancie,  napr.  vzájomný  vplyv  medzi kvantitatívne 

stanovenou reflektanciou a jednotlivými náterovými systémami, ako aj medzi 

vytvárajúcimi sa náterovými filmami v jednotlivých operáciách prebiehajúcej 

povrchovej úpravy - Obr. 6 [7]. 
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Obr. 5  95 % intervaly spoľahlivoti pre priemerné hodnoty reflektancie He-Ne laserového lúča 
(trojfaktorová interakcia vplyvu anatomického smeru, uhla dopadu lúča na povrch drevných 
materiálov a jednotlivých náterových systémov). 
 

nater*vrstva; LS Means
Current effect: F(24, 6090)=262.68, p=0.0000

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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Obr. 6  95 % intervaly spoľahlivoti pre priemerné hodnoty reflektancie He-Ne laserového lúča 
- dvojfaktorová interakcia rôznych náterových systémov (na rovnakej spojivovej báze– 
olejovovosková) a jednotlivých pripravovaných náterových systémov 
*(1N – prvá aplikovaná vrstva náterovej látky, 1P – prebrúsenie povrchu 1. vrstvy, 2N – 
druhá aplikovaná vrstva náterovej látky, 2P – prebrúsenie povrchu 2. vrstvy, 3N – tretia 
vrstva). 

uhol*"an.smer"*"n.látka"; Weighted Means
Current effect: F(3, 464)=7,6558, p=,00005

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Pri analýze dvojfaktorových interakcií (uhol*vrstva, náter*vrstva, 

uhol*náter) sú všetky navolené úrovne sledovaných interakcií štatisticky veľmi 

významné, čiže nátery aplikované na povrchy skúšobných telies sa správajú 

odlišne v oboch anatomických smeroch (kolmo na vlákna a rovnobežne s drevnými 

vláknami) a  navzájom sa ovplyvňujú [7, 11]. 

Interpretáciou trojfaktorovej interakcie navolených úrovní sledovaných veličín 

(smer*vrstva*náter) sú hodnoty reflektancie štatisticky stredne významné. Uhol 

nastavenia má štatisticky najvýznamnejší vplyv z intervalu navolených úrovní 

(uhol*smer*náter*vrstva), po ňom nasleduje vplyv anatomického smeru, ktorý 

preukázal tiež štatisticky významný vplyv a vplyv jednotlivých náterových vrstiev. 

Pri vyhodnotení vplyvu vrstvy na jednotlivé nátery bolo potvrdené, že aplikáciou 

každej vrstvy náterovej látky sa zvyšujú hodnoty reflektancie, čiže dochádza ku 

zlepšeniu kvality podkladu, prebrúsením vrstiev dochádza k narušeniu celistvosti 

náterov, teda k zhoršeniu kvality podkladu [2, 7, 9]. 

 

Záver 

 Experimentálne pracovisko na analýzu vzhľadových charakteristík povrchovej 

úpravy drevných materiálov je súčasťou navrhnutého a zrealizovaného modelového 

zariadenia na komplexné hodnotenie kvality povrchovej úpravy drevných materiálov.  

Zahŕňa analýzu defektov povrchovej úpravy štandardnou metódou 

v pripravenej špeciálnej komore na vizuálnu diagnostiku defektov povrchovej úpravy 

drevných materiálov v nadväznosti na posúdenie zmien vzhľadových vlastností 

náterových filmov (povlakov) po  procesoch urýchleného starnutia (za podmienok 

simulujúcich UV žiarenie – s použitím xenónovej výbojky). 

Na základe návrhu experimentálnej laserovej metódy možno stanoviť  okrem 

vzájomných interakcií faktorov podmieňujúcich vzhľadové charakteristiky povrchovej 

úpravy drevných materiálov (anatomický smer, uhol nastavenia dopadu He-Ne lúča, 

rôznorodosť spojivových báz náterových systémov) aj optimálny počet vrstiev 

náterovej látky v náterovom systéme a hodnotiť kvalitatívne charakteristiky 

povrchovej úpravy drevných materiálov v kontexte k primárne sledovaným 

vzhľadovým charakteristikám. 
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Príspevok je publikovaný s podporou Grantovej agentúry MŠ SR, VEGA č. 1/0841/08 – 
„Charakteristiky dreva určujúce jeho kvalitu pri využití na výrobu špeciálnych 
výrobkov“. 
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Summary 
The paper deals with the use of modern non-destructive methods - modal 
analysis and ESPI (Electronic Speckle Pattern Interferometry) methods for 
theanalysis of surface treatment of special products of wood - musical 
instruments. The contribution deals with examining of surface treatment 
influence on acoustic quality of stringed musical instruments. 
Key words: surface treatment, modal analysis, ESPI methods, stringed 
musical instruments 

 
 
1. ÚVOD  

Neodmysliteľnou súčasťou ochrany výrobkov z dreva je precízna povrchová 

úprava, ktorej účelom je zámerná modifikácia povrchových vlastností podkladu, 

primárne zlepšujúca jeho úžitkové a aplikačné vlastnosti (RUŽINSKÁ, 2009; JABŁOŃSKI 

A KOL. 2009). Účelom povrchovej úpravy hudobných nástrojov je predovšetkým ich 

ochrana, nakoľko na rozdiel do iných umeleckých predmetov je povrch hudobných 

nástrojov extrémne zaťažovaný častými dotykmi (DANIHELOVÁ, 2007). V prípade 

hudobných nástrojov však povrchová úprava ovplyvňuje akustické vlastnosti 

samotného nástroja. Preto je dôležité skúmať vplyv povrchovej úpravy primárne na 

zmeny vlastností použitého materiálu, ale sekundárne aj na zmeny frekvenčných 

charakteristík a akustickú kvalitu finálneho výrobku (KAJÁNEK A KOL. 2007, 

DANIHELOVÁ, 2007). 

Pri povrchovej úprave špecifických výrobkov z dreva, akými sú hudobné 

nástroje, sa aj v súčasnosti používajú tradičné náterové látky na báze prírodných 
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živíc (na báze šelakov, kopálov, jantárov, rastlinných olejov, voskov a balzamov). 

Doteraz však ešte nie sú exaktné odpovede na viacero otázok výrobcov. Zostáva 

nevysvetlenou otázka postupnosti krokov pri finalizácii výrobkov (povrchovo upraviť 

drevo pred zložením alebo po zložení hudobného nástroja), ako aj príprava povrchu, 

zloženie podkladu pod samotnú povrchovú úpravu atď. 

Príspevok dopĺňa mozaiku výsledkov doterajších experimentov (RUŽINSKÁ 

2005, 2009; DANIHELOVÁ, ČULÍK, 2006; KAJÁNEK A KOL., 2007; DANIHELOVÁ, RUŽINSKÁ, 

2007), ktoré boli publikované na viacerých medzinárodných aj domácich vedeckých 

konferenciách. 

 

2. EXPERIMENTÁLNE METÓDY 

2.1        Modálna analýza pri harmonickom budení s využitím metódy Chladniho  

             obrazcov  

Stav napätosti pri doske sa charakterizuje ako rovinný, pričom skúmané deje, 

t.j. šírenie sa ohybových stacionárnych a prechodových vĺn v ortotropných doskách 

sú charakterizované elastickými konštantami (Ex, Ey – moduly pružnosti pozdĺž 

a kolmo na vlákna dosky, Gxy – modul pružnosti v šmyku v rovine dosky a  μxy  – 

Poissonova konštanta charakterizujúce priečnu pomernú deformáciu, pričom platí:   

xyxyxy E.μ=.Eμ                                                      (1) 

Zviditeľnenie módov v doskách s dostatočne malou hrúbkou vzhľadom 

k celkovým rozmerom a tuhosti materiálu je možné uskutočniť metódou Chladniho 

obrazcov.  

Pomocou tejto nedeštruktívnej metódy môžeme zisťovať elastické vlastnosti 

materiálu v tvare dosky. Chladniho obrazce sú vytvorené uzlovými čiarami stojatého 

vlnenia dvojrozmerných predmetov (membrán a dosiek). Tvar Chladniho obrazcov je 

spojený s deformáciami dosky, typom a poradím rezonančného módu. Každý 

Chladniho obrazec vzniká len pri konkrétnej rezonančnej frekvencii, ktorá je dôležitá 

pre výpočet elastických charakteristík (EX, EY,).  

Výpočet modulov pružnosti Ex a Ey z nameraných rezonančných frekvencií  

4. a 2. módu je možný podľa vzťahov:      
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Ex = D1 .12η  kde: 2

42
4

1 h
ρf0,0789D l

≈              (2) 

Ey =  D3. 12η  kde: 2

42
2

3 h
bρf0,0789D ≈                 (3) 

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. Metóda 

umožňuje sledovať aj zmeny meraných vlastností vplyvom povrchovej úpravy. 

2.2     ESPI metóda 

Elektronická interferometria speckle obrazcov (ESPI) využíva rozptyl 

laserového svetla na nerovnostiach povrchu skúmaného telesa. Kmitajúci 

povrch je osvietený dvoma krátkymi po sebe nasledujúcimi impulzmi 

rozptýleného laserového lúča, pričom jeho odraz sníma senzor (CCD kamera). 

Počítač potom spracováva interferenčné obrazce prvého impulzu medzi 

referenčným lúčom a lúčom odrazeným od plochy nedeformovanej kmitaním a 

druhého impulzu medzi tým istým referenčným lúčom a lúčom odrazeným od plochy 

deformovanej kmitaním.  

Pomocou výpočtu dvojrozmernej FFT (rýchla Fourierova transformácia) sa 

získa fázová a amplitúdová mapa, zachytávajúca absolútnu deformáciu plochy 

v mikrometroch. Výsledky merania sú minimálne ovplyvňované nežiadúcimi kmitmi 

alebo nestabilitou polohy meraného objektu. Touto metódou je možné zviditeľniť tvary 

kmitania častí hudobných nástrojov ako aj hotových nástrojov a vyhodnotiť ich zmeny 

vplyvov povrchovej úpravy.  

 

3. EXPRIMENTY 

3.1        Náterové látky 

Pri experimentoch bol použitý lak, ktorý obsahoval: šelak, sandarak, mastix, 

elemi, terpentínový olej, etanol. Použitím modálnej analýzy (popísaná v 2.1) boli 

merané elastické charakteristiky pred a po povrchovej úprave (PU). Pri povrchovej 

úprave bolo nanesených 12 vrstiev laku (štandard pri hudobných nástrojoch). Prvé 

vrstvy tvoril základný lak, do ktorého boli pridané živice sandarak, mastix, kopál. 
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Pridaním spomínaných živíc sa získal kvalitnejší základný lak, ktorého tvrdosť musí 

byť vyššia ako tvrdosť farebných vrstiev laku. Po zaschnutí základného laku boli 

nanášané vrstvy farebného laku, do ktorých boli pridané roztoky so šelak-lemonom a 

šelak-rubínom. Uvedený postup bol použitý aj pri povrchovej úprave husľových 

dosiek.  

3.2        Materiál a metódy  

Pre prvú časť experimentu boli použité pravouhlé dosky, ktoré boli pripravené 

z rezonančného smrekového dreva a z vlnitého javora s rozmermi (5x 15x 180) mm. 

Na tieto dosky boli nanášané jednotlivé vrstvy povrchovej úpravy. Bol skúmaný vplyv 

povrchovej úpravy na základe porovnania zmien meraných relevantných elastických 

charakteristík (hustoty ρ, modulu pružnosti pozdĺž vlákien Ex a naprieč vlákien Ey, 

akustickej konštanty A). 

 Pre druhú časť experimentu boli  vyrobené podľa modelu Stradivári husľové 

dosky, z ktorých bolo zostavených 6 korpusov huslí. Prostredníctvom metódy ESPI 

(viď 2.2) bol skúmaný vplyv povrchovej úpravy na frekvenčno-amplitúdové 

charakteristiky korpusov zostavených huslí ako aj na tvar ich kmitania pri vybraných 

budiacich frekvenciách. 

                               

4. VÝSLEDKY A DISKUSIA 

4.1        Vyhodnotenie vplyvu PU na elastické charakteristiky  

Uskutočnili sa merania elastických charakteristík (PCH) smrekového 

a javorového dreva (Kľačanský, Danihelová, 2007). Vyhodnocovali sa: hustota dreva 

ρ, moduly pružnosti Ex a Ey a akustická konštanta A. Merania sa vykonávali  

v postupnosti: 

–   pred povrchovou úpravou 

–   po nanesení piatich vrstiev laku 

– po nanesení dvanástich vrstiev laku. Vplyv povrchovej úpravy na elastické 

charakteristiky bol vyhodnotený štatisticky. Pre ilustráciu sú výsledky pre akustickú 

konštantu A graficky zobrazené na Obrázku 1. 
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Obrázok 1.  Závislosť akustickej konštanty od počtu vrstiev laku. 

 

Výsledky štatistického vyhodnotenia preukázali významný vplyv počtu vrstiev 

na akustickú konštantu. Preukázal sa až 21 % vplyv počtu vrstiev na zmenu 

akustickej konštanty. Rastúci počet vrstiev utlmuje vyžarovanie akustickej energie, čo 

je zrejmé aj z Obrázku 1.    

V prípade modulu pružnosti E v priečnom ako aj v smere pozdĺžnom sa vplyv 

počtu vrstiev ako aj druhu laku ukázal ako štatistický nevýznamný. 

 

4.2        Vyhodnotenie vplyvu PU na frekvenčné charakteristiky a tvary kmitania 

Boli sledované a porovnávané frekvenčné charakteristiky korpusov huslí pred a po 

nanesení povrchovej úpravy. Príklad namerenej frekvenčnej charakteristiky je 

uvedený na v Tabuľke 1 a na Obrázku 2.  

 

 

 

 

 

 



 224

Tabuľka 1. Vlastné frekvencie husľového korpusu pri vybraných budiacich 

frekvenciách. 

 

 

 

 
Obrázok 2.  Frekvenčná charakteristika a tvary kmitania pred a po PU pre jeden 
husľový korpus. 
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5. ZÁVER 

Skúmanie vplyvov povrchovej úpravy na časti, ako aj celé hudobné nástroje 

objektívnymi metódami je veľmi zložité. Zostáva teda zistiť, ktorý faktor je skutočne 

dôležitý (významný) pre objektívne hodnotenie zvukovej kvality hudobných nástrojov. 

Riešenie je možné využitím vedomostí z niekoľkých vedných disciplín. Metóda ESPI 

sa ukázala vhodná pre skúmanie v oblasti hudobných nástrojov, nakoľko umožňuje 

presnú analýzu kmitania častí ako aj celých hudobných nástrojov. ESPI metóda 

dopĺňa merania frekvenčných charakteristík a elastických vlastností materiálov, čím 

sa hodnotenie hudobných nástrojov stáva komplexnejším a objektívnejším. 

Výsledky získané v uvedených experimentoch môžu prispieť k lepšiemu 

zhodnoteniu akosti vstupnej suroviny a napomôcť zvýšeniu kvality špeciálnych 

výrobkov, predovšetkým sláčikových nástrojov po zvukovej a estetickej stránke.  
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HYDROIZOLAČNÍ KRYSTALIZAČNÍ NÁTĚRY A STĚRKY NA BÁZI XYPEX 
ADMIX 

 

HYDROINSULATION COATINGS AND SCREEDS BASED ON XYPEX 
ADMIX 

 
Pavel Dohnalem a, Rostislav Drochýtky b, Zdeněk Vávra a, Václav Pumpr a 
aBetosan s.r.o., bÚTHD FAST VUT Brno, Česká republika 
 

Summary 
The article presents results of development of crystallization 
hydroinsulation coatings and screeds, done in cooperation of Betosan 
s.r.o. with College of civil engineering of Technical university Brno, in the 
framework of project FT-TA4/013 co-financed by Ministry of industry and 
trade of the Czech Republic. These innovative coating materials were 
developed in past two years on the basis of secondary crystallization of 
cement with simultaneous use of waste materials, like blast furnace slag 
and fly-ash, focusing on impermeability against various aggressive 
chemicals. The article primarily focuses on the results of non-standard 
experimental methods used in the framework of this project, like testing 
using specially designed apparatus for testing of surface finishes against 
aggressive chemicals. 
Key words:  secondary crystallization, coating, cement 
 

 
1 Úvod 

Článek představuje vývoj hydroizolačních krystalizačních nátěrů a stěrek na 

beton 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.  

Nových poznatků, v oblasti použití sekundární krystalizace jako hydroizolace 

betonu bylo v uplynulých cca 5 letech málo. Přitom se i v ČR a SR začala v širším 

měřítku prosazovat technologie bílých van s využitím těchto krystalizačních 

materiálů, bylo a je potřeba řešit ochranu objektů v zemědělství (hnojiva, silážní 
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šťávy), v mnohem širším měřítku se v rámci vstupu do Evropské unie uplatňují 

zvýšené nároky na ochranu spodních vod (čistírny odpadních vod, úložiště odpadů, 

manipulační plochy v třídírnách druhotného odpadu aj.). 

V tomto ohledu jsme v Betosan s.r.o. 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 

spolufinancovaný, výzkumný projekt, si předsevzal hledat další, nová využití 

sekundární krystalizace betonu. Cílem výzkumného projektu je formulace 

polymercementových nátěrů (dvoukomponentní systém s tekutou disperzní složkou) 

a stěrek (jednokomponentní práškový materiál) 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 

kapalné látky. 

Výzkumný projekt byl rozvržen do čtyř let a řešení projektu začalo v roce 

2007, proto jsou dnes k dispozici téměř finální výsledky. Jednou z dílčích etap 

výzkumného projektu byla konstrukce a praktické využití 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 prakticky 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 

vodonepropusnosti betonu dle ČSN EN 12 390-8 nedají detailně zkoumat.  

Jako výrazně citlivější, se ukázala být zkouška propustnosti zkušebních těles 

vůči nevodným kapalinám. Z řady zkoušených médií se zejména jako velmi citlivá 

testovací kapalina ukázal být automobilový bezolovnatý benzin typu NATURAL. Více 

jak 10 let staré zkoušky provedené na Kloknerově ústavu ČVUT v Praze, které byly 

ovšem primárně orientovány na praktické ověření účinnosti utěsňování betonu 
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havarijních jímek ve stáčírnách PHM, ukázaly velmi přesvědčivě výrazné dopady 

těsnící přísady sekundární krystalizace betonu na transportní parametry ošetřených 

betonů.  

Proto bylo v rámci tohoto projektu přikročeno ke konstrukci vhodné zkušební 

aparatury, pro otestování v rámci tohoto projektu naformulovaných nátěrů a stěrek, 

za účelem výběru nejperspektivnějších receptur. Navíc tato aparatura umožňuje 

naprosto reálné, praxi blízké, ověření odolnosti povrchové úpravy vůči různorodým 

agresivním kapalinám. 

 

2 Vývoj a konstrukce přetlakové aparatury pro testování odolnosti vůči 
agresivním kapalinám 

V roce 2008 byla provedena příprava na etapu projektu „Zhodnocení vlivu 

navržených hmot na zvýšení bariérových schopností betonu vůči průniku agresivních 

látek.“ V rámci této etapy byla ve spolupráci Synpo a.s. a 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 typu natural, motorová nafta, motorový olej, brzdová kapalina, ředidlo 

(aceton). Jak je z předchozího výčtu patrno, jedná se buď o látky vysoce hořlavé, 

žíravé či těkavé 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 byla v rámci tohoto projektu sestavena přetlaková aparatura pro zkoušky 

navržených nátěrů a stěrek, která umožnila testování povrchových úprav za použití 

minimálního množství dané agresivní kapaliny. Jedná se o principielně jednoduchou 

aparaturu (Obrázek 1), 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 
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prováděna pomocí nastavitelného vodního sloupce (Obrázek 2) 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 betonové těleso o 

průměru 100 mm a tloušťky 20 mm. Tento je poté upevněn se zkoušenou 

povrchovou úpravou 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 3). 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 rámci projektu byla zvolena maximální doba sledování testovacího místa 

jeden týden (168 hodin). Sledování bylo prováděno několikrát denně jednak přímou 

vizuální kontrolou odvrácené strany betonové testovacího tělesa na přítomnost 

průsaků, tak pro kontrolu pomocí filtračního papíru umístěného v úkapové misce pod 

daným testovacím místem. Pokud testovací místo vykázalo průsak před dovršením 

168 hodin, byl čas prvního průsaku zaznamenán a testování na daném místě bylo 

ukončeno. Jako výsledek byl brán vždy poslední zaznamenaný čas, kdy bylo 

testovací místo kontrolováno a nevykazovalo žádný průsak. 

V rámci provádění této zkoušky byly odzkoušeny celkem tři vzorky dané 

receptury nátěrového systému se zatížením danou agresivní chemikálií. Bylo 

testováno 6 receptur zatížených 5ti agresivními chemikáliemi, tři vzorky od každé 

receptury, tedy celkem 90 vzorků. Vzhledem k tomu, že aparatura umožňuje 

současné testování osmi vzorků, byl celý objem zkoušek proveden za přibližně tři 

měsíce. 
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Obrázek 1:  Přetlaková testovací aparatura – celkový pohled 

 

 
 

Obrázek 2 a 3: 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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2.1 Navržené receptury nátěrů a stěrek 

V rámci etapy 4. projektu bylo navrženo celkem 24 receptur 

cementopolymerních nátěrů a stěrek. Dvanáct receptur bylo označeno jako nátěry 

(N1-N12), konkrétně se jednalo o dvousložkový cementopolymerní systém s tekutou 

polymerní disperzí a sypkou cementovou složkou. Dvanáct receptur řady N se 

vzájemně lišilo jak úrovní obsahu krystalizační přísady (3 úrovně), tak obsahem 

odpadní příměsi popílku nebo vysokopecní strusky či jejich vzájemné kombinace. 

Zbývajících dvanáct receptur byly jednosložkové cementopolymerní stěrky (S1-S12) 

s práškovou polymerní disperzí. Dvanáct receptur řady S se vzájemně lišilo jak 

úrovní obsahu krystalizační přísady (3 úrovně), tak obsahem odpadní příměsi popílku 

nebo vysokopecní strusky či jejich vzájemné kombinace 

2.2 Výsledky testování odolnosti vůči agresivním kapalinám – receptury 
řady S 

Z níže uvedeného souhrnu výsledků testování penetrace agresivních kapalin 

na recepturách řady S vyplývá, že tyto jsou v součtu všech testovacích kapalin méně 

odolné, než receptury řady N. Receptury řady S jsou po dobu jednoho týdne plně 

odolné motorovému oleji, ale u všech dalších testovacích kapalin došlo k průsaku 

testovací kapaliny skrz testovanou stěrkovou hmotu na betonové podložce. 

Průměrná výdrž testovacího místa při použití ředidla byla 109,6 hodin, v případě 

brzdové kapaliny 128,8 hodin, u motorové nafty 50 hodin a u benzínu typu natural 

33,6 hodin.  

Pro účely této práce je však zajímavější porovnání mezi jednotlivými 

recepturami řady S (S1, S2, S3). Z tohoto porovnání můžeme vidět, že receptura S2 

má výrazně lepší výdrže u jednotlivých testovacích kapalin než receptura S1, v sumě 

je rozdíl o 11 %. Naopak receptura S3 má pouze o málo delší výdrže (v sumě o 2%) 

než receptura S2, která má však pouze polovinu aktivní krystalizační látky. Z toho 

vyplývá, že u receptury S2 je dosaženo optimální dávky krystalizační přísady, kde 

zvýšení množství přísady na úroveň receptury S3 vede ke zlepšení vlastností, které 

je na hraně měřitelnosti. Naopak nižší dávka krystalizační přísady u receptury S1, 

oproti S2, je vykoupena citelně horšími vlastnostmi (rozdíl 11%) výsledné stěrkové 

kompozice. 
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2.3 Výsledky testování odolnosti vůči agresivním kapalinám – receptury 
řady N 

Z níže uvedeného souhrnu výsledků testování penetrace agresivních kapalin 

(tabulka 1) na recepturách řady N vyplývá, že tyto jsou v součtu všech testovacích 

kapalin více odolné, než receptury řady S (obrázek 4 a 5). Receptury řady N jsou po 

dobu jednoho týdne plně odolné ředidlu (aceton), motorovému oleji a brzdové 

kapalině, ale u nafty a benzínu došlo k průsaku testovací kapaliny skrz testovanou 

nátěrovou hmotu na betonové podložce. Průměrná výdrž testovacího místa při 

použití motorové nafty byla 68,2 hodin a v případě benzínu natural pak 61,5 hodin. 

Pro účely této práce je však zajímavější porovnání mezi jednotlivými 

recepturami řady N (N1, N2, N3). Z tohoto porovnání můžeme vidět, že receptura N2 

má výrazně lepší výdrže u jednotlivých testovacích kapalin než receptura N1, v sumě 

je rozdíl o 3 %. Naopak receptura N3 má pouze o málo delší výdrže (v sumě o 2%) 

než receptura N2, která má však pouze polovinu aktivní krystalizační látky. Tyto 

velmi malé rozdíly mezi jednotlivými recepturami jsou dány stejnou výdrží všech 

receptur na celou testovanou dobu (168 hodin) u ředidla, motorového oleje a brzdové 

kapaliny. Rozdíly jsou proto demonstrovány pouze u výsledků měření s motorovou 

naftou a benzínem natural. 

Výrazné rozdíly receptur se projevily zejména u výsledků benzínu natural, kde 

má kompozice N2 o celých 39% delší výdrž než receptura N1. Receptura N3 má pak 

pouze o 1,5% delší časovou výdrž než receptura N2. U motorové nafty jsou rozdíly 

receptur jinak rozloženy, když mezi N2 a N1 je rozdíl pouze 7,5% a mezi N3 a N2 

pak celých 18%, což neodpovídá výsledkům dosaženým u testování s benzínem. 

Nicméně z celkového srovnání výsledků vyplývá, že receptura N2 se jeví jako 

nejvhodnější, vzhledem k poměru dosahovaných výsledků a přidané krystalizační 

přísady. 
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Obrázek 4.  Porovnání času bez průsaků – rozdíl mezi recepturami řady S a N. 

 

 
 

Obrázek 5.  Porovnání součtů času bez průsaku. 

 
Tabulka 1. Souhrn výsledků měření průsaku agresivních kapalin 

Receptura Součet Ředidlo 
Motorový 

olej 
Brzdová 
kapalina 

Motorová 
nafta Benzín natural

S1 451,6 91,7 168,0 122,7 42,4 26,8 
S2 503,5 116,3 168,0 130,3 52,2 36,7 
S3 514,7 120,7 168,0 133,3 55,4 37,3 
N1 617,3 168,0 168,0 168,0 61,2 52,1 
N2 635,5 168,0 168,0 168,0 65,8 65,7 
N3 648,4 168,0 168,0 168,0 77,7 66,7 
Průměr S 489,9 109,6 168,0 128,8 50,0 33,6 
Průměr N 633,7 168,0 168,0 168,0 68,2 61,5 
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3 Aparatura pro zkoušení prostupu plynů povrchovými úpravami  

Další součástí výzkumného projektu bylo testování navržených stěrek a nátěrů 

na prostup plynů. Konkrétně zejména vzduchu a tím pádem i vzdušného CO2, dále 

pak především radonu pro případnou následnou certifikaci výsledných materiálů jako 

protiradonová bariéra. Na testování prostupu vzduchu navrženými nátěry a stěrkami 

byla zkonstruována jednoduchá zkušební aparatura (Obrázek 6 a 7) 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 testovaných dat, zůstatkový tlak v aparatuře po daném čase (25 nebo 30 

minut) a čas poklesu tlaku v aparatuře o 1 nebo 3 kPa. 

 

 
Obrázek 6 a 7:  Aparatura pro zkoušení prostupu plynů povrchovými úpravami. 

 

3.1 Výsledky testování prostupu plynů povrchovými úpravami 

Výsledky měření jsou shrnuty v následujících dvou tabulkách (tabulka 2 a 

tabulka 3). Z porovnání výsledků je zřejmé, že nátěrové kompozice mají výrazně 

lepší odolnosti vůči prostupu vzduchu oproti materiálům stěrkovým (obrázek 8), tak 
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jak bylo původně předpokládáno. Hlavními výsledky jsou porovnání jednotlivých 

receptur v rámci daného typu receptury, tedy zvlášť mezi nátěry a stěrkami. 

 Mezi nátěry se dle všech naměřených výsledků jako nejlepší ukázala 

receptura N1, která vykázala nejvyšší zůstatkový tlak po 25 minutách na úrovni 4,68 

kPa, výrazně delší čas poklesu tlaku v testovací komoře o 1 kPa, konkrétně 19 minut 

a 42 vteřin a nejlepší koeficienty proložené spojnice trendu.  

 Mezi stěrkovými materiály se dle naměřených výsledků jako nejlepší jeví 

receptura S1, jejíž výsledky byly výrazně nejlepší ve všech sledovaných 

parametrech: zůstatkový tlak po 30 minutách byl naměřen na úrovni 2,33 kPa, čas 

poklesu tlaku v testovací komoře byl v průměru 20 minut 39 vteřin a proložená 

polynomiální spojnice trendu měla nejpříznivější koeficienty. 

 

Tabulka  2. Výsledky měření plynotěsnosti - nátěrové materiály. 

Materiál x2 x Konstanta R2 
Zůstatkový tlak 
po 25 min (kPa)

Čas poklesu tlaku 
o 1,0 kPa 

(hod:min:sek) 
N1 1,03E-05 -0,0100 6,0078 0,9999 4,68 0:19:42 
N2 1,75E-05 -0,0130 5,9570 0,9999 4,39 0:15:51 
N3 3,00E-05 -0,0172 5,9777 0,9997 4,01 0:11:36 

Průměr 1,93E-05 -0,0134 5,9808 0,9998 4,36 0:15:43 
 
 
 

Tabulka  3. Výsledky měření plynotěsnosti – stěrkové materiály. 

Materiál x2 x Konstanta R2 
Zůstatkový tlak 
po 30 min (kPa)

Čas poklesu tlaku 
o 3 kPa 

(hod:min:sek) 
S1 9,00E-05 -0,0357 5,9072 0,9957 2,33 0:20:39 
S2 9,78E-05 -0,0399 5,6492 0,9914 2,10 0:16:41 
S3 1,38E-04 -0,0443 5,4523 0,9824 1,86 0:14:42 

Průměr 1,09E-04 -0,0400 5,6696 0,9898 2,10 0:17:21 
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Obrázek 8:  Plynotěsnost – porovnání receptur N1 a S1. 

 

Jak bylo popsáno v sekci experimentálních výsledků, v kategorii cemento-

polymerních nátěrových receptur byla z pohledu provedené experimentální zkoušky 

plynotěsnosti jako nejlepší vyhodnocena receptura nátěru N1. Tato receptura se 

odlišuje od receptur N2 a N3 dávkou krystalizační přísady, která je v tomto případě 

nejnižší. Což poukazuje na fakt, že přídavek příliš velkého množství krystalizační 

přísady je z pohledu plynotěsnosti, ale i z pohledu ekonomického kontraproduktivní, 

avšak tento výsledek je nutné vyhodnotit spolu s výsledky ostatních experimentů a 

zvolit recepturu s optimální kombinací všech sledovaných vlastností. 

Podobně v kategorii cemento-polymerních stěrkových receptur byla jako 

nejlepší vyhodnocena receptura S1, která se odlišuje od receptur S2 a S3 dávkou 

krystalizační přísady. Konkrétně S1 obsahuje ze sledovaných receptur nejnižší 

množství krystalizační přísady. Jak již bylo výše řečeno, tento výsledek je nutné 

použít pouze jako dílčí v rozhodování o finální receptuře jako výsledku výzkumného 

projektu. 
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4 Závěr 

Z výše uvedených experimentálních postupů a jejich výsledků vyplývá, že 

cementopolymerní nátěry a stěrky s přídavkem krystalizační přísady mají výbornou 

chemickou odolnost vůči různým agresivním kapalinám. Zároveň se použité 

experimentální postupy ukázaly jako prakticky použitelné pro rozlišení mezi 

jednotlivými recepturami nově navržených nátěrů a stěrek s krystalizační přísadou. 

Na základě výše uvedených výsledků a výsledků dalších nezávislých zkoušek bude 

rozhodnuto o nejperspektivnější receptuře nátěrové a stěrkové hmoty, která bude 

podrobena dalším zkouškám a následné optimalizaci. V rámci této fáze 

předpokládáme další využití výše uvedených experimentálních postupů za použití 

dalších agresivních kapalin a plynů. 

 

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem Průmyslu a Obchodu ČR. 
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STUDIE VLASTNOSTÍ FASÁDNÍCH NÁTĚROVÝCH HMOT 
S KALCINOVANÝM KAOLINEM 

 

THE STUDY OF PROPERTIES OF STONE COATINGS WITH CALCINED 
KAOLIN 

 
Petr Antoš, Petr Koutník, Barbora Antošová 
Výzkumný ústav anorganické chemie a. s., Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem, 
Česká republika 
 

Summary 
The fillers on the basis of calcined kaolins were applied into the stone 
paint. Styren-acrylate dispersion, silicone emulsion, potassium water 
glass, coloidal solution of silicon dioxide and their combination were used 
as a binder of stone paints. Films of stone paints were tested for water-
tightness, water vapour permeance, abrasive resistence, frost resistence, 
hardness and resistence to temperature variations. 
Key words: facade paints, calcined kaolin 

 
 
Úvod 

Cílem práce bylo ověřit působení plniv na bázi kalcinovaného kaolinu na 

vlastnosti fasádních nátěrových hmot. Fasádní nátěrové hmoty nalézají uplatnění při 

povrchových úpravách stavebních konstrukcí zejména z minerálních podkladů, a to 

jak v exteriéru, tak i v interiéru. Z těchto důvodů byly formulovány nátěrové hmoty na 

bázi styren-akrylátové disperze (tzv. akrylátové neboli disperzní nátěrové hmoty), 

silikonové emulze a akrylátové disperze (tzv. silikonové nátěrové hmoty), draselného 

vodního skla modifikovaného akrylátovou disperzí (tzv. silikátové nátěrové hmoty) a 

koloidního roztoku oxidu křemičitého s přídavkem akrylátové disperze (tzv. 

polysilikátové nátěrové hmoty). Tyto nátěrové hmoty jsou určeny pro venkovní použití 

pro různé typy omítek. Interiérové nátěrové hmoty jsou formulovány na pojivové bázi 

polyvinylacetátu nebo kopolymeru polyakrylátu s vysokým kvocientem tak, aby byla 

zajištěna dostatečná paropropustnost. V práci jsme použili pro formulaci interiérové 

nátěrové hmoty styren-akrylátovou disperzi. Byly srovnávány vlastnosti fasádních 

nátěrových hmot bez kalcinovaného kaolinu plněné titanovou bělobou, vápencem, 

syntetickým CaCO3 a křemennou moučkou s fasádními nátěrovými hmotami ve 
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kterých byla část mikromletého vápence, syntetického uhličitanu vápenatého a 

křemenné moučky nahrazena kalcinovaným kaolinem při zachování stejného OKP i 

kvocientu. 

 

Suroviny 

 

Tabulka 1. Vlastnosti kalcinovaných kaolinů 

Parametr Filemon P05 Filemon W05 
SiO2  
Al2O3  
Fe2O3  
TiO2  
CaO   
MgO   
K2O   
vlhkost1  
ztráta žíháním  
měrný povrch  
absorpce oleje  
absorpce vody  
hustota  
KOKP (voda)  
KOKP (olej)  
jemnost tření  
D(50)  
D(90)  
stupeň bělosti 

57,8 % hmotn. 
39,4 % hmotn. 
0,77 % hmotn. 
0,52 % hmotn. 
0,16 % hmotn. 
0,37 % hmotn. 
0,87 % hmotn. 
0,41 % hmotn. 
1,21 % hmotn. 
10,84 m2·g-1 
69 ml·100 g-1 
75 ml·100 g-1 
2,60 g·cm-3 
33,7 % obj. 
35,8 % obj. 

7 µm 
4,58 µm 
9,70 µm 
92,3 % 

57,9 % hmotn. 
39,0% hmotn. 
0,85 % hmotn. 
0,48% hmotn. 
0,22 % hmotn. 
0,33 % hmotn. 
0,99 % hmotn. 
0,24 % hmotn. 
0,33 % hmotn. 

4,85 m2·g-1 
42 ml·100 g-1 
43 ml·100 g-1 
2,70 g·cm-3 
46 % obj. 

46,9 % obj. 
12 µm 

4,16 µm 
10,83 µm 
 95,8 % 

 

Metody 

Nátěrové hmoty byly naneseny na sklo (hodnocení tvrdosti a otěruvzdornosti) 

a na pórobetonové panely, na nichž byla hodnocena vodotěsnost, mrazuvzdornost a 

odolnost náhlým změnám teploty. Paropropustnost byla hodnocena na betonových 

terčích průměru 10 centimetrů a síly 1 centimetr metodou suchého kelímku. Při 

zkoušení nátěrových hmot bylo vycházeno z příslušných technických norem, které 

byly u některých zkoušek mírně modifikovány podle dostupnosti zařízení a 

vybavenosti ústavu. 

 
                                                 
1 Vlhkost stanovena při 120 °C 
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Příprava NH 

Nátěrové hmoty byly formulovány ve dvou sériích. V první sérii bylo jako plniv 

použito sráženého uhličitanu vápenatého, mikromletého vápence a křemenné 

moučky. Ve druhé sérii byla část těchto plniv nahrazena plnivem na bázi 

kalcinovaného kaolinu – Filemon W05 z produkce Českých lupkových závodů a. s. 

Nové Strašecí. Exteriérové nátěrové hmoty byly formulovány na kvocient mezi 100 -

110 %, interiérová nátěrová hmota byla formulována na kvocient 120 - 130 %. Jako 

bílý pigment byla užita titanová běloba rutilového typu. Dále nátěrové hmoty 

obsahovaly příslušná aditiva (dispergátory, odpěňovače a záhustky). Pro přípravu 

nátěrových hmot byl použit laboratorní disolver. 

 

Výsledky 

Tabulka 3. Výsledky paropropustnosti filmů NH. 

Typ nátěrové hmoty Prostupnost  
(g·m-2·d-1) 

sd 
(m) 

Akrylátová NH  
Akrylátová NH s kaolinem 

91 
73 

0,446 
0,557 

Silikátová NH 
Silikátová NH s kaolinem 

101 
132 

0,401 
0,307 

Silikonová NH 
Silikonová NH s kaolinem 

105 
97 

0,385 
0,417 

Polysilikátová NH 
Polysilikátová NH s kaolinem 

176 
101 

0,230 
0,400 

Interiérová NH 
Interiérová NH s kaolinem 

145 
119 

0,278 
0,340 

 
Tabulka 4. Výsledky vodotěsnosti filmů NH (w). 

Typ nátěrové hmoty Vodotěsnost 
(litry·m-2/30 minut) 

Akrylátová NH  
Akrylátová NH s kaolinem 

1,66 
0,05 

Silikátová NH 
Silikátová NH s kaolinem 

1,39 
1,00 

Silikonová NH  
Silikonová NH s kaolinem 

2,10 
0,64 

Polysilikátová NH 
Polysilikátová NH s kaolinem 

0,48 
1,21 

Interiérová NH 
Interiérová NH s kaolinem 

1,55 
2,36 
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Tabulka  5. Výsledky mrazuvzdornosti filmů NH. 

Typ nátěrové hmoty Koroze
(%) 

Počet 
cyklů 

Přilnavost 
před 

expozicí 
(mřížka 

st.) 

Přilnavost 
po expozici  
za mokra 

(mřížka st.) 

Přilnavost 
po expozici 
 za sucha 

(mřížka st.) 

Akrylátová NH  
Akrylátová s kaolinem 

10 
13 

20 
17 

0 
0 

2 
4 

1 
2 

Silikátová NH 
Silikátová s kaolinem 

13 
14 

17 
17 

1 
2 

3 
5 

2 
5 

Silikonová NH 
Silikonová s kaolinem 

5 
0 

20 
20 

1 
1 

2 
3 

1 
2 

Polysilikátová NH 
Polysilikát. s kaolinem 

15 
10 

10 
20 

1 
1 

5 
5 

3 
1 

Interiérová NH 
Interiérová s kaolinem 

13 
21 

5 
5 

2 
2 

5 
5 

2 
5 

 
Tabulka 6. Výsledky odolnosti náhlým teplotním změnám. 

Typ nátěrové hmoty Počet 
cyklů 

Přilnavost 
před 

expozicí 
(mřížka st.) 

Přilnavost 
po expozici  
za mokra 

(mřížka st.) 

Přilnavost 
po expozici 
 za sucha 

(mřížka st.) 
Akrylátová NH 
Akrylátová NH s kaolinem 

25 
25 

1 
0 

1 
1 

1 
1 

Silikátová NH 
Silikátová NH s kaolinem 

25 
25 

1 
2 

2 
4 

2 
3 

Silikonová NH  
Silikonová NH s kaolinem 

25 
25 

0 
1 

0 
1 

0 
1 

Polysilikátová NH 
Polysilikátová NH s kaolinem 

25 
25 

0 
2 

0 
1 

1 
1 

Interiérová NH 
Interiérová NH s kaolinem 

25 
25 

2 
2 

5 
2 

5 
2 

 
Tabulka 7. Výsledky otěruvzdornosti za mokra. 

Typ nátěrové hmoty Otěruvzdornost (min) 
Akrylátová NH  
Akrylátová NH s kaolinem 

55 
60 

Silikátová NH 
Silikátová NH s kaolinem 

26,7 
60 

Silikonová NH  
Silikonová NH s kaolinem 

1,5 
1,1 

Polysilikátová NH 
Polysilikátová NH s kaolinem 

8,3 
6,2 

Interiérová NH 
Interiérová NH s kaolinem 

0,05 
1,3 
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Závěr 

Z vyhodnocení zkoušek vodotěsnosti, mrazuvzdornosti, tvrdosti, 

otěruvzdornosti a odolnosti náhlým změnám teplot je možno formulovat následující 

závěry.  

Přídavek kalcinovaného kaolinu v množství 10 – 15 % hmotn. ovlivňuje vlastnosti 

nátěrových hmot následujícím způsobem: 

 snižuje nasákavost a tedy zvyšuje vodotěsnost povlaku, 

 zvyšuje otěruvzdornost,   

 pouze mírně snižuje paropropustnost,  

 pozitivně ovlivňuje mrazuvdornost, díky snížení nasákavosti, 

 pozitivně ovlivňuje odolnost náhlým změnám teploty,  

 zvyšuje tvrdost povlaku.  

 

Celkově je možno hodnotit použití kalcinovaného kaolinu ve fasádních nátěrových 

hmotách pozitivně. V dávkování, které je pro plniva tohoto typu obvyklé, přispívá 

k vylepšení všech vlastností s výjimkou paropropustnosti. Tu ovlivňuje nevýrazným 

způsobem a nemění charakter fasádní nátěrové hmoty, jenž je dán především typem 

použitého pojiva a kvocientem, na který je nátěrová hmota formulována.  

 

Poděkování 

Prezentované výsledky byly získány v rámci projektu 2A-1TP1/014 nazvaném 

„Plniva na bázi kalcinovaného kaolinu a jejich užití pro výrobu nátěrových hmot a 

polymerních kompozitů” podporovaného  Ministerstvem průmyslu a obchodu České 

republiky.  
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Summary 

Polyamide (PA) 6 was modified by dielectric surface barrier discharge 
(DSBD) plasma in atmosphere of non-polymerizing processing gas, i.e. 
nitrogen and/or oxygen. The results show the importance of introducing 
oxygenic polar functional groups on the surface of the PA 6 in order to 
increase its surface energy. The modification of PA 6 by DSBD oxygen 
plasma and/or nitrogen plasma results by X-ray photoelectron 
spectroscopy (XPS) analysis in a significant increase of the O/C, and N/C 
ratios.  
Key words:  surface energy, barrier discharge plasma; polyamide 6, XPS 

 
 

Introduction 

The low surface energy and poor adhesive properties of polymers can be 

greatly increased by using various methods of surface modification.[1-4]. Application 

of DSBD plasma has been successfully used for atmospheric pressure processing of 

surface properties of the polymers. This method of treatment presents is a dry 

process significantly changing the surface energy and adhesion of polymer to other 

materials and it is frequently used for industrial purposes [5, 6]. Surface modification 

of PA 6 by cold plasma10–14 is usually confined to several 10 nm and does not 

influence the bulk properties of the polymer. Oxygen-containing plasma modification 

of the polymer leads to creation of various oxygenic functional groups significantly 

increasing the hydrophilicity of  PA 6.     
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The changes of surface morphology of the PA 6 modified by DSBD plasma 

were analysed by contact angle measurement using a set of the testing liquids The 

chemical analysis of the modified structure of the PA 6 was performed by XPS.  

 
Experimental 

Used polymers 

PA 6 foils, Zellamid TM (Zell-Metall, Austria), density = 1.14g.cm-3, foil 

thickness = 0.5 mm, Tm = 226 °C. The PA 6 foils were dried during 24 hours at T = 

110 o C and subsequently were conditioned in glass vessel at RT and relative 

humidity of  40 %. 

Surface modification by barrier plasma 

The modification of PA 6 foils by DSBD plasma was performed in laboratory of 

plasma source at atmospheric pressure in medium of nitrogen and/or oxygen gas of a 

technical purity. The oxygen, when used as plasma gas, belongs to the reactive 

gases. DSBD generator consists of alumina-based insulating layer from one side fully 

covered with metal electrode. The samples in glass vessel were modified at 

atmospheric pressure in the medium of various gases. The voltage of DSBD plasma 

generator was 6 kV, current density 1 A, and frequency is 6 kHz. The plasma source 

reached a maximum power 300 W. 

Measurement methods 

Surface energy measurement 

The surface energy of PET was determined via measurements of contact 

angles of a set of testing liquids (i.e. re-distilled water, ethylene glycol, formamide, 

methylene iodide, 1-bromonaphthalene) using SEE (Surface Energy Evaluation) 

system completed with a web camera (Masaryk University, Czech Republic) and 

necessary PC software. The drop of the testing liquid (V = 3 μl) were place with a 

micropipette (0 - 5 μl, Biohit, Finland) on the polymeric surface, and a contact angle 

of the testing liquid was measured. 

The surface energies of the polymer were evaluated by Owens-Wendt-Rabel-Kaelble 

(OWRK) equation modified by the least squares method 9: 
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where  

Θ = contact angle (deg), 
γ LV   = surface free energy (SFE) of the testing liquid (mJ.m-2), 

p
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d
LV γγ ,  = dispersive component (DC), and polar component (PC) of SFE of the 
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                  liquid (mJ.m-2),                

p
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d
s γγ ,  = DC and PC of SFE of the polymer (mJ.m-2). 

 
XPS analysis 

XPS analysis was performed by Kratos XSAM 800 equipment, with Mg Kα1,2 

radiation, in fixed analyser transmission mode, with 80 and 40 eV pass energies for 

the wide scan and the detailed spectra, respectively. Spectra were referenced to the 

hydrocarbon type C 1s component set at a binding energy (BE) of 285.0 eV. 

   

Results and discussion 

Surface energy 

     The dependencies of the surface energy of PA 6 modified by DSBD plasma 

determined by contact angle measurements using OWRK [i.e. Owens-Wendt-Rabel-

Kaelble] method, are shown in Figure 1. The surface energy of PA 6 modified by 

DSBD plasma increases significantly from 46.0 mJ.m-2 (unmodified polymer) up to 

58.9 mJ.m-2 (DSBD plasma, 10 s, O2), and 54.4 mJ.m-2 (DSBD, 10 s, N2). The pre-

treatment of PA 6 by DSBD in oxygen plasma was by Figure 2 more efficient than in 

nitrogen plasma. 
After 10 s of PA 6 plasma treatment in nitrogen, the N-content changes from 2.5 to 

10.4 at. % and that of O from 10.2 to 16.5 at. %. The above results suggest the 

elimination of the surface contamination layer. In addition, a definite incorporation of 

oxygen can be deduced, because the surface O-content determined after 10 s of 

treatment (16.5 at. %) exceeds significantly the O-content pertaining to untreated PA 

6 (12.5 at. %). The observed increase of O-content can be either due to a direct O-

incorporation or due to the hydrolysis of the C=N bonds created upon a previous N-
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incorporation. Such a hydrolytic reaction is fast and it is known to lead to the creation 

of carbonyl groups. 
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Figure 1. Surface energy (by OWRK) of PA 6 modified by DSBD plasma vs. 
activation time: a – oxygen, b – nitrogen. 
 
XPS 

The evolution of surface composition upon plasma treatment (Figure 2) shows 
a steady increase of O- and N-contents, and a corresponding decrease of the C-
content. Simultaneously, the surface O/C and N/C ratios increase, while the O/N ratio 
decreases strongly with treatment time. 
                                 A                                                                  B 

                                           
Figure 2.  Surface composition of PA 6 (left) and element ratios (right) vs. plasma 
treatment time. 
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Conclusion 

 

(i) Surface energy of PA 6 modified by DSBD plasma determined by OWRK 

method increased significantly with activation time from 46.0 mJ.m-2 (neat 

polymer) up to 58.9 mJ.m-2 (DSBD, 10 s, O2), and 54.4 mJ.m-2 (DSBD, 10 

s, N2). The pre-treatment of PA 6 by DSBD oxygen plasma was more 

efficient regarding nitrogen plasma, 

 

(ii) XPS analysis of the nitrogen plasma-treated PA 6 shows a gradual 

increase of O-, and N-contents, and a corresponding decrease of the C-

content. Within 10 s of plasma-treatment the N-content increases from 2.5 

to 10.4 at %, and that of O from 10.2 to 16.5 at %. 
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY NÍZKOTEPLOTNÍM NEIZOTERMICKÝM 
PLAZMATEM ZA ATMOSFÉRICKÉHO TLAKU 

 
SURFACE TREATMENT OF LOW TEMPERATURE NON-ISOTERMIC 

PLASMA AT ATMOSPHERIC PRESSURE 
 
Miloš Klíma a, Zdeněk Muzikář b, Milan Dvořák c, Milan Alberti a 
aÚstav fyzikální elektroniky PřF, Masarykova univerzita, bÚstav nábytku, designu a 
bydlení LDF, Mendelova univerzita v Brně, cÚstav strojírenské technologie FSI, VUT 
v Brně, Česká republika 
  

Summary 
Low temperature nonisothermic atmospheric plasma generated by plasma 
jets is useful for surface pre-treatment before consecutive technological 
steps, for example lacquering etc. Preliminary experiments shows the 
lacquer adhesion rise on wood surface more than 17 – 63% (in the 
dependence on used lacquer). By this way of plasma modification of 
aluminium coated sheet steel to be possible that the adhesion of a lacquer 
on a surface sheet in some event rise multiple. Moreover other 
perspective experiments shows that sheet material like this is possible to 
mould without a lacquer layers destruction. 
Key words: nonisothermic plasma, plasma jets, atmospheric pressure 
discharge, surface modification, lacquer adhesion, wood, metal. 
 

 
Úvod 

Plazmová tužka a její varianty tryskových systémů byla představena veřejnosti 

poprvé na veletrhu Fintech 2006, ProFintech 2008 a Woodtec 2009, kde sklidila 

velký ohlas za úspěchy ve výzkumu v oblasti nanotechnologií povrchových úprav. 

Výzkum možných aplikací plazmových tryskových systémů jsme ve spolupráci 

našeho mateřského pracoviště Ústavu fyzikální elektroniky PřF Masarykovy 

univerzity s Lesnickou a dřevařskou fakultou Mendelovy univerzity v Brně a 

s Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně za poslední rok výrazněji rozšířili na 

materiály jako je dřevo a kov. A právě tyto nové poznatky jsou presentovány v tomto 

příspěvku pod záštitou společnosti Klastr povrchové úpravy, a.s. 

V oblasti technologií tváření kovů v současné době stále převládá lisování 

povrchově neupravených plechů. Tyto plechy jsou povrchově upravovány až 
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následně po operaci lisování. Snahou je směřovat operaci lisování ke zpracování již 

povlakovaných plechů, což by výrazně snížilo náklady na výrobní proces. Stávající 

průmyslová výroba stále více využívá hliník a jeho slitiny na různé součástky. Rozšířil 

se sortiment hliníkových slitin a také jejich speciální použití. Současně jsou kladeny 

vyšší požadavky na povrchové úpravy. Tento trend nutí výrobce k stálému 

zdokonalování výrobních technologií. Z tohoto pohledu první orientační experimenty 

provedené k posouzení možností využití plazmových tryskových systémů 

v předúpravě povrchů plechů před dalším povlakováním jsou zcela novým pohledem 

na možný další vývoj výrobních technologií. 

Podobným způsobem provedené orientační experimenty s aplikací plazmatu 

na předúpravu povrchu dřeva před dalšími technologickými operacemi nanášení 

nátěrových hmot mohou vést k novým možnostem zvýšení kvality výrobků a 

současně i případnému snížení výrobních nákladů. 

Experiment 

 K testování povrchových úprav byl použit multitryskový plazmový systém dle 

patentů  US 6,525,481, resp. EP 1077021 [1] a EP 07466017 [2] o šířce cca 10 cm 

s 20-ti tryskami poskytující nízkoteplotní neizotermické plazma o vysoké reaktibilitě – 

viz obr. 1.  

 
Obrázek 1. Plazmový multitryskový systém poskytující nízkoteplotní neizotermický 
výboj za atmosférického tlaku. 
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Plazmový multitryskový systém využívá ke generování plazmatu za 

atmosférického tlaku princip vysokotlaké vysokofrekvenční duté katody (13,56 MHz). 

Za základ trysek se používají dielektrické kapiláry z křemenného skla, kterými 

protéká argon včetně případných příměsí. Dielektrické kapiláry obemyká multi-

elektrodový systém. Výboj se zapaluje předionizací prostředí v dielektrické kapiláře 

trysky. Vzniklé plazma tryská z dutiny a z ústí plazmové trysky do vnějšího prostředí, 

kde působí na opracovávané předměty.  Výboj je po celou délku svého plazmového 

kanálu aktivně generován. Absorbovaný výkon v plazmovém kanálu se může 

pohybovat u jednotryskového systému v rozmezí 102-105 W/cm3, u multitryskového 

systému v rozmezí řádově 102-103 W/cm3  dle zvolených pracovních podmínek. 

Koncentrace volných elektronů v plazmovém kanálu ve vnějším prostředí (tj. té části 

plazmatu, která působí na předměty) dosahuje hodnot 1014-1015 částic/cm3 [3].  

Tepelné účinky na povrch materiálů se mohou pohybovat v rozmezí  cca 30-1600 oC 

při zachování výrazně neizotermického charakteru výboje (energetické částice o 

teplotě až 8-10 tis. K). Díky těmto vlastnostem může plazmový tryskový systém 

poskytovat vysoce reakční směs s vysokou účinností pro chemickou i fyzikální 

modifikaci povrchu materiálů. Seskupení trysek do lineárních nebo maticových útvarů 

umožňuje opracovávat větší plochy. 

 

Orientační experimentální hodnocení vlivu nízkoteplotního neizotermického 
plazmatu vytvářeného plazmovými tryskami na kvalitu povrchové úpravy kovu. 

Vzorky byly tvořeny výchozím ocelovým plechem s povlakem hliníku pro 

aplikaci nanášení za studena povlaku  „metal zinc oro“  : 

- DX52D + AS120  ACO 

- DIN EN 10327 / EN 101143 

- tloušťka 1,5 mm 

- rozměry 90x90 mm 

- chemické složení dle Tab.1. 

 

 

 



 254

Tabulka 1. Charakterizace k experimentu použitých vzorků. 

 

Adheze a testování 

Tloušťka původního povlaku Al na ocelovém plechu byla zjišťována v rámci 

experimentu pomocí digitálního tloušťkoměru Elcometr 456 na 64 místech u všech 

testovaných vzorků (obr. 2a). Výsledky byly vyneseny do grafu (obr. 2b). Z grafu 

vyplynula rovnoměrnost nanesení Al povlaku. Dále byla u všech vzorků změřena 

tloušťka plechu na vybraných místech po obvodu ocelového plechu s povlakem Al. 

 

a)   b)
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Obrázek 2. a) Ukázka původního vzorku ocelového plechu povlakem Al a mřížkou 
pro testování tloušťky povlaku Al na ploše vzorku. b) Vynesený graf získaných 
hodnot tloušťky povlaku.  

 
Vlastní experiment byl založen na následujícím testu - na Al povrch byl nanesen 

Metal zinc oro (spray pro zinkování za studena zlatý) pro vzorky, které byly 

předupraveny v plazmatu a na vzorky bez úpravy. Součet povlaku Al + Zn 

naneseného povlaku byl změřen tloušťkoměrem ELCOMETR 456 jako místní 

tloušťky v průměru 90 µm. 

Metodika kontroly přilnavosti povlakovaných vrstev 

Zkouškou přilnavosti se zjišťuje, zda nedojde k oddělení povlaku od 

základního / respektive již povlakovaného/ materiálu např. odloupnutím.  

CHEMICKÉ SLOŽENÍ [hmotn %] MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
C  0,002 Rp0,2 [MPa] 154 

   Mn  0,120 Rm [MPa] 307 
P  0,006 A80 [%] 43,0 
S  0,008 
Al  0,045 
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Zkouška mřížkovým řezem: 

Jedná se o nejpoužívanější zkoušku přilnavosti povlaků v praxi. Spočívá v proříznutí 

povlaku několika na sebe kolmými řezy a v hodnocení míry odlupování povlaku. 

Povlak musí být proříznut na podklad v délce nejméně 20mm, vzdálenost kolmých 

řezů je závislá na tloušťce povlaku. Jedná se o standardizovanou metodiku vyvinutou 

k sledování a porovnání přilnavosti povlaku k základu plechu nebo jinému povlaku – 

mřížková metoda (ISO 2409), zkouška přilnavosti křížovým řezem (ASTM D 3350-

93) a zkouška přilnavosti odtrhem EN 24624 (doba nalepení pásku – 5 min).  

 

Zkouška Erichsenovým testem: 

Vzorky byly dále testovány  Erichsenovým testem IE =12mm dle normy ČSN EN ISO 

20482 z r.2004 (měření prohloubení zatlačované kuličky průměru 20 mm do vzorku 

s povlaky ). 

a).    b)  
 

Obrázek 3. Ukázka vzorku o rozměrech 90 x 90 mm s místy k  testování přilnavosti 
povlaku  „metal zinc oro“ po Erichsenově testu - navržený postup měření: a) varianta 
1, b) varianta 2. 
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Výsledky měření přídržnosti povrchových úprav. 

 
Tabulka 2. Souhrn orientačních výsledků provedených testů přilnavosti naneseného 
povlaku. 

VZOREK STRŽENÁ 
PLOCHA 

ZPŮSOB POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

REFERENČNÍ 50,05%1 ---- Neodmaštěn, bez plazmatu 

NEIDEÁLNÍ  22,75%1 28%2 Neodmaštěn, ošetřen plazmatem, prodleva 3,5 h 

mezi úpravou v plazmatu a lakováním 

IDEÁLNÍ 0,50%1 0,87%2 Základní odmaštění, ošetřen plazmatem, bez 

prodlevy mezi úpravou v plazmatu a lakováním 
1 vzorky měřené dle metodiky mřížkového řezu varianty 1 

2  vzorky měřené dle metodiky mřížkového řezu varianty 2 

 

Vyhodnocení a diskuze orientačních výsledků na kvalitu povrchové úpravy 
kovu. 

Byla zaznamenána a vyhodnocena možnost zlepšení přilnavosti povlaku 

„metal zinc oro“ na Al povlaku po aplikaci plazmových trysek na Al povrch. K 

vyhodnocení přilnavosti nového povlaku „metal zinc oro“ naneseného na Al povlak, 

byla použita rozšířená kritéria hodnocení mřížkového testu, která byla použita nově 

při výzkumu přilnavosti povlaku na Ústavu strojírenské technologie na VUT v Brně. 

Z dosažených výsledků shrnutých v Tab.2. vyplynulo výrazné zlepšení přilnavosti 

povlaku „metal zinc oro“ na Al povlaku ošetřeném plazmou a to jak na místech 

ovlivněných plastickou deformací pomocí Erichsenovy zkoušky hlubokotažnosti, tak 

na místech neovlivněných. Je však nutné brát na zřetel faktory nastavení parametrů 

plazmových trysek (výkon, průtok argonu, posuv materiálu) a předchozí přípravu 

povrchu případným odmaštěním před aplikací plazmatu. Tyto parametry mohou dát 

velký rozptyl výsledků v případě jejich nedodržení. Provedené Erichsenovy testy na 

vzorcích ukazují, že plazmatem předupravený povrch plechu lze tvarovat i s lakovou 

vrstvou bez poškození laku (obr. 4b). Oproti tomu vzorky, které nebyly před 
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lakováním předupraveny v plazmatu vykazují po tváření degradaci laku (obr. 4a- 

rozpraskání, odlupování laku).  

 

a)  b)  

Obrázek 4. Porovnání vzorku „referenčního“ (a) a vzorku „ideálního“ (b) po 
Erichsenově testu.  
 

Orientační experimentální hodnocení vlivu nízkoteplotního neizotermického 
plazmatu vytvářeného plazmovými tryskami na kvalitu povrchové úpravy 
dřeva. 

 Pro hodnocení vlivu nízkoteplotního neizotermického plazmatu na kvalitu 

povrchové úpravy bylo zvoleno měření přídržnosti povrchu odtahem dle ČSN EN 311 

„Desky ze dřeva – Přídržnost povrchu – Zkušební metoda“, která je jednou z 

prováděcích norem pro ČSN 91 0102 „Nábytek – Povrchová úprava dřevěného 

nábytku – Technické požadavky“.   

 Dle uvedené normy ČSN EN 311 se měří velikost síly, kterou je nutno 

vynaložit pro odtržení přilepeného terčíku o definované velikosti od podkladového 

materiálu. Velikost síly nutné k odtržení terčíku určuje potom kvalitu přilnavosti 

nátěrového filmu k tomuto podkladovému materiálu. 

 Pro porovnání vlivu studeného plazmatu na velikost přídržnosti filmu nátěrové 

hmoty k podkladu byly vždy zhotoveny dvě varianty vzorků a to jedny s předúpravou 

plazmatem a druhé bez předúpravy. Získané výsledky je možno považovat v této fázi 

za orientační. 
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Popis přípravy zkušebních vzorků. 

 Zkušební vzorky byly zhotoveny stejným způsobem a hodnocené laky byly 

nanášeny vždy ve dvou vrstvách, tj. ve vrstvě základní a ve vrchní vrstvě, která byla 

nanesena po vysušení a přebroušení základní vrstvy stejného laku. 

Použité materiály a pomůcky: 

Podkladový materiál:  masivní buková spárovka 

Použité nátěrové hmoty: jednosložkový vodou ředitelný lak 

    dvousložkový vodou ředitelný lak 

    dvousložkový polyuretanový lak 

Nanášecí pravítko se štěrbinou 50 μm. 

Brusný papír číslo 240 

Epoxidové lepidlo Epoxy 1200 

Přístroj pro měření přídržnosti. 

 
 

Obrázek 5. Ukázka aplikace přístroje na měření přídržnosti. 
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a) Technologie přípravy vzorků s předúpravou plazmatem: 

• Aplikace plazmatu 2 min. před nánosem základní vrstvy laku 

• Nános základní vrstvy laku nanášecím pravítkem o velikosti štěrbiny 50 μm 

• Sušení základní vrstvy laku 24 hod./20°C 

• Broušení základní vrstvy laku brusným papírem číslo 240 

• Nános vrchní vrstvy laku nanášecím pravítkem o velikosti štěrbiny 50 μm 

• Sušení základní vrstvy laku 24 hod./20°C. 

b) Technologie přípravy vzorků bez předúpravy plazmatem: 

• Technologie shodná s postupem a), první operace vypuštěna. 

 

Dle výše uvedených postupů byly zhotoveny zkušební vzorky se všemi druhy 

hodnocených nátěrových hmot, přičemž u dvousložkového vodou ředitelného laku 

byla varianta s ředěním laku a bez ředění.  

 

Obrázek 6. Příklad vzhledu zkušebních vzorků (masivní buková spárovka). 
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Měření přídržnosti nátěrového filmu. 

 Povrchově upravené vzorky byly před vlastními zkouškami klimatizovány 28 

dní. Po této době byl povrch filmu v místě přilepení terčíků jemně přebroušen. 

Zkušební terčíky byly následovně na takto upravený povrch přilepeny pomocí 

epoxidového lepidla v počtu tří kusů. U polyuretanového laku byly přilepeny pouze 

dva terčíky. 

 
Obrázek 7. Zkušební vzorek s terčíky. 

 

Použité lepidlo: Pryskyřice epoxidová EPOXY 1200 - univerzální dvousložková 

epoxidová pryskyřice k lepení kovů, hliníku, dřeva, keramiky, 

betonu, porcelánu, skla a laminátu. 

CHS tvrdidlo P11 

Poměr tužení: 100 hm.d. EPOXY 1200 

                         6,5 hm.d. P11. 
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Výsledky měření přídržnosti povrchových úprav. 

 Výsledky měření přídržnosti povrchových úprav k povrchu dřeva ošetřeného a 

neošetřeného plazmatem jsou obsaženy v tabulce 3 formou vyjádření jejího nárůstu 

v procentech, kdy za základ byla brána přídržnost na neošetřeném povrchu dřeva. 

 
Tabulka 3. Nárůst přídržnosti vybraných laků.  

TYP LAKU NÁRŮST PŘÍDRŽNOSTI  

dvousložkový vodou ředitelný lak - ředěný 31,4 % 

dvousložkový vodou ředitelný lak - neředěný 62,8 % 

jednosložkový vodou ředitelný lak - neředěný 17,0 % 

dvousložkový polyuretanový lak 53,6 % 

 

Vyhodnocení a diskuze orientačních výsledků měření vlivu plazmatu na 
přídržnost povrchové úpravy dřeva. 

 Na základě získaných průběžných měření lze konstatovat, že modifikace 

povrchu dřeva působením nízkoteplotního neizotermického plazmatu generovaného 

plazmovými tryskami vede ke zvýšení přídržnosti ověřovaných laků k tomuto 

modifikovanému povrchu o 17,0 – 62,8% dle typu použitého laku. Toto zvýšení 

přídržnosti může být způsobeno jednak zvýšením smáčivosti povrchu po působení 

plazmatu (větší styčná plocha laku a povrchu dřeva), na straně druhé vznikem 

nových primárních nebo sekundárních vazeb mezi filmem filmotvorné látky a 

dřevěným podkladem. 

 

Závěr 

Experimentálně byly prověřeny plazmové tryskové systémy poskytující 

nízkoteplotní neizotermické plazma jako nová potencionálně vysoce účinná metoda 

předúpravy povrchu materiálů před povlakováním. Technologie byla odzkoušena na 

vzorcích ocelového plechu s povlakem hliníku a na bukovém masívním dřevu 
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(spárovce).  Předběžné výsledky orientačních testů ukazují v obou případech na 

možnost výrazného zvýšení kvality povrchové úpravy u finálního výrobku.  

Presentované výsledky byly dosaženy na základě finanční podpory projektů 

MŠMT MSM0021622411 a MPO FR-TI 1/413. 
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KOMPOZITNÉ POVLAKY NA BÁZE KERAMIKA – PLAST, 
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Summary 
The paper analyzes the technology of plasma spraying of composite 
coatings onto a metal substrate. Al2O3–based ceramic materials with the 
addition of metallic and plastic components were used as the starting 
material. The obtained results have shown that plasma spraying with water 
arc stabilization is suitable for the formation of composite coatings of the 
ceramic-plastic and ceramic-metal types. These coatings show high 
quality and are suitable for many practical applications. 
Key words: ceramic coatings, plasma spraing, structure, properties. 

 
 

Úvod 

 Špecifické fyzikálne a chemické vlastnosti keramických materiálov predurčujú 

ich aplikáciu v oblastiach extrémneho namáhania. Keramické materiály v porovnaní s 

klasickými konštrukčnými materiálmi majú určité prednosti v podmienkach tepelného 

namáhania, korózivzdornosti, oteruvzdornosti a pod. Jednou z možných aplikácií 

keramických materiálov v technickej praxi je tvorba keramických povlakov na 

kovovom základe konštrukčných prvkov. Základnou technológiou výroby týchto 

vrstiev je žiarové striekanie práškových keramických materiálov.  

Plazmové striekanie patrí medzi moderné a vysoko produktívne technológie 

žiarového striekania. Je charakterizované veľmi vysokou koncentráciou tepla a 

vysokou pracovnou teplotou. Pre striekanie práškových materiálov a naváranie 

práškovými prídavnými materiálmi sa používa na svete veľké množstvo rozmanitých 

zariadení. Plazmové striekacie zariadenie tvorí komplex jednotlivých prístrojov a 

zariadení. Výkonnou striekacou jednotkou je plazmový horák. Podľa stabilizačného 

média poznáme plazmové horáky s plynnou a vodnou stabilizáciou oblúka [1,2,3]. 
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Pri horákoch s plynnou stabilizáciou je vplyv parametrov oveľa zložitejší. 

Okrem prúdu, napätia a rýchlosti plazmového lúča tu zohráva dôležitú úlohu aj 

množstvo privádzaného plazmového, fokusačného a ochranného plynu, tvar a 

prevedenie hubice, trysiek a priemer wolfrámovej elektródy. V závislosti od použitého 

plazmového plynu teplota plynnej plazmy dosahuje 7 – 15 000, v prípade hélia až 

20 000 K [4,5]. 

Komerčne vyrábaný vodou stabilizovaný plazmový horák pozostáva so 

špeciálne tvarovanej oblúkovej komory, rotačnej chladenej anódy a odtavovacej 

grafitovej katódy Principiálnym mechanizmom tvorby oblúkovej plazmy 

je odparovanie z vnútornej valcovej steny vodného víru, obklopujúceho oblúkový 

stĺpec. Výsledné vlastnosti generovaného plazmového lúča sú silne závislé na 

použitom prúde. Teplota plazmového oblúka s vodnou stabilizáciou dosahuje hodnôt 

25 – 30 000 K a viac [5,6]. 

Vytváranie povlakov sleduje už od začiatku svojich aplikácií niekoľko hlavných 

cieľov, ktoré možno zhrnúť do týchto bodov; zvyšovanie úžitkových vlastností 

výrobkov, úspora materiálov, hlavne kovových a deficitných a predĺženie životnosti 

výrobkov. V súčasnosti 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. Základným cieľom bolo zistiť, či je možné nanášať 

kompozitné materiály s prídavkom kovovej, ale najmä plastovej zložky pomocou 

plazmy s vodnou stabilizáciou, nakoľko jej teplota dosahuje takmer dvojnásobok 

teploty plynnej plazmy (30 000 K). Prítomnosť plastovej a kovovej zložky 

v kompozitných povlakoch bola skúmaná meraním mikrotvrdosti, elektróno-

mikroskopickou a kvalitatívnou röntgenografickou analýzou. V príspevku sú ďalej 

uvedené výsledky skúšok priľnavosti skúmaných povlakov, nakoľko táto vlastnosť je 

v mnohých prípadoch určujúca z hľadiska ich vlastností a aplikovateľnosti hlavne pre 

extrémne prípady zaťažovania.  

Experimentálna časť 

Realizované experimentálne práce boli zamerané na výskum stavby a štruktúry 

ako aj vybraných vlastností dvoch typov keramických kompozitných povlakov na 

báze Al2O3:  
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a) kompozitné povlaky s prísadou polyméru: Al2O3 + 3 % TiO2 + 10 % PTFE - 

označenie AT3 + plast. Zrnitosť východzieho prášku bola 15 - 60 µm. Pre 

porovnanie vlastností kompozitných povlakov bol použitý keramický povlak na 

rovnakej báze: Al2O3 + 3% TiO2 - označenie AT3. Pre aplikáciu medzivrstvy 

z hľadiska zlepšenia priľnavosti a zníženia vysokých rozdielov teplotnej 

rozťažnosti sa použil kovový práškový materiál na báze NiCr. 

b) kompozitné povlaky s prísadou kovovej zložky na báze Ni, o zložení: 

 Al2O3 + 5 % K30 (objemové %) - označenie A5K  

 Al2O3 + 12% K30 - označenie A12K  

 Al2O3 + 20 % K30 - označenie A20K  

  Vlastnosti Ni kompozitných povlakov boli porovnávané s keramickými 

povlakmi Al2O3 striekanými bez medzivrstvy (označenie A0) a s medzivrstvou NiCr 

(označenie AM).  

 K 30 – je kovový práškový materiál nasledovného zloženia:  Ni – min. 90 %, 

Cr – max. 2,5 %, Si – max. 3,5 %, Cu – max. 0,3%, Fe – max. 0,3%. Zrnitosť, 

uvádzanú výrobcom 40-90 μm, potvrdila aj vykonaná sitová analýza. 

 Povrch základného substrátu bol pred samotným nástrekom predupravený 

mechanickým tryskaním. Na základe pôvodných poznatkov [7,8,9] bol zvolený 

ostrohranný tryskací prostriedok – korundová drvina o rozmere zrna dz = 1 - 1,2  mm. 

Rýchlosť letu zrna v procese tryskania v = 80  m.s-1.  Tryskanie bolo realizované  na 

laboratórnom tryskacom zariadení typu Di – 2 [10]. 

Prášky boli nanášane na čelné plochy oceľových valčekov s priemerom 25 

mm z materiálu S235JRG2 (STN 41 1375). K vyhotoveniu keramických povlakov 

všetkých skúmaných druhov bolo použité plazmové zariadenie s vodnou stabilizáciou 

oblúka WSP PAL - 160, vyvinuté Ústavom fyziky plazmatu ČAV Praha, s elektrickým 

príkonom 160 kWh. 

Skúšky priľnavosti boli realizované na trhacom stroji ZD 10, v zmysle STN EN 

582. Vzorka s povlakom sa zlepí s protikusom a pomocou upínacieho prípravku upne 

do čeľustí skúšobného stroja a zaťaží sa ťahom s konštantne zvyšujúcou silou až do 

porušeniu spoja.  
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Povlaky dopované plastom boli po ich nastriekaní plazmovým horákom 

podrobené kvalitatívnej röntgenovej analýze. Vyhodnotenie bolo vykonané 

posúdením röntgenogramov vzoriek povlakov a ich vzájomným porovnaním. Analýza 

bola realizovaná na röntgenovom difraktometri URD 6. Meranie mikrotvrdosti 

povlakov bolo hodnotené v zmysle normy STN ISO 4516 pomocou digitálneho 

mikrotvrdomera LECO LM 700 AT. Stavba a štruktúra povlakov bola realizovaná 

pomocou rastrovacieho elektrónového mikroskopu TESLA BS 301. 

 

Dosiahnuté výsledky a ich diskusia  

Vplyv prídavku polyméru na výslednú tvrdosť povlakov sa zisťoval skúškou 

mikrotvrdosti. Priemerná hodnota mikrotvrdosti u kompozitného povlaku bola 1083,8 

HV 0,05, u keramického povlaku mala hodnotu 1649,1 HV 0,05. 
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Obr. 1 Mikrotvrdosť kompozitného povlaku keramika – plast. 
 
¨ 

U kompozitného povlaku bol zistený zjavný rozptyl hodnôt mikrotvrdosti, ktorý 

kolísal v širokom rozpätí od 560,6 do 1730,4 HV 0,05, obr. 1. Uvedené rozdiely je 

možné vysvetliť prítomnosťou polymérnej zložky v kompozitnom povlaku. Meranie 

mikrotvrdosti plastovej zložky východzieho kompozitného prášku ukázalo, že jej 

priemerná hodnota bola 579,2 HV 0,025. Je zrejmé, že táto je zrovnateľná s dolnými 

hodnotami mikrotvrdosti kompozitného povlaku.  

Morfológia lomových plôch skúmaných povlakov je dokumentovaná na obr. 

2,3. Na obr. 2 vidíme reálnu stavbu keramického povlaku Al2O3 + 3% TiO2, ktorá má 

typický sendvičový charakter. Vo vrstve sa nachádza pomerne málo necelistvostí 

typu dutín, pórov a pod.  Pri štúdiu lomových plôch kompozitného povlaku (obr. 3) 

boli pozorované amorfné fázy (označené šípkou), vyznačujúce sa dokonalým 
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kopírovaním povrchu predchádzajúcej vrstvy. Uvedené fázy povlaku vykazujú zjavne 

tvárne vlastnosti a vytvárajú blanovité útvary veľmi malej hrúbky (menej ako 1 μm) 

s nerovnomernými a nepravidelne formovanými okrajmi.  

 
                       
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Na obrázkoch 4 a 5 sú difraktogramy keramického a kompozitného povlaku, 

získané kvalitatívnou röntgenografickou analýzou. U oboch povlakov je prítomná 

dominantná fáza α-Al2O3, ktorá je výsledkom modifikačných zmien pri ich 

ochladzovaní a tuhnutí, a ktorej prítomnosť je podmienená použitím stabilizačnej 

prísady - dopantu TiO2. U keramického povlaku je kryštalická štruktúra vyvinutejšia 

ako u kompozitného, čo je dokumentované výraznými difrakčnými reflexiami. 

U kompozitného povlaku bol viditeľný rozdiel v kryštalinite, difrakčné maximá fázy α-

Al2O3 boli nevýrazné, polymérna zložka svojím amorfným stavom spôsobuje zníženie 

kryštalinity.  

  
Obr. 4 Difraktogram keramického povlaku. 

Obr. 2 Lomová plocha keramického 
povlaku. 

Obr. 3 Lomová plocha kompozitného    
povlaku keramika – plast. 
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Obr.5 Difraktogram kompozitného povlaku. 
 

Výsledky skúšok priľnavosti skúmaných povlakov sú uvedené na obr. 6. 

V oboch prípadoch bol potvrdený vplyv väznej medzivrstvy (NiCr) na zvýšenie 

priľnavosti povlakov k substrátu a to cca o 15 % u povlaku AT3 a u kompozitného 

AT3 + plast až o 18 %. U kompozitného povlaku boli hodnoty priľnavosti o cca 25 % 

vyššie ako u keramického povlaku. 
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Obr. 6 Priemerné hodnoty priľnavosti povlakov  keramika – plast. 
Hodnotenie mikrotvrdosti keramických a kompozitných povlakov na báze 

Al2O3 + Ni bolo realizované na metalografických vzorkách. Štruktúra kompozitných 

povlakoch, obr. 7, pozostávala z dvoch fáz, preto meranie bolo zamerané na 

získanie hodnôt mikrotvrdosti svetlých a tmavých fáz. Výsledky realizovaných meraní 

sú uvedené na obr. 8. Priemerná mikrotvrdosť povlaku A0 dosahovala hodnotu 1419 

HV 0,05, prášku K30 na báze niklu 419,7 HV 0,05. Porovnaním týchto hodnôt 

s hodnotami  mikrotvrdosti jednotlivých fáz v kompozitných povlakov môžeme 

predpokladať, že tmavá fáza odpovedá Al2O3  a svetlá fáza niklovej zložke.  
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Obr. 7 Štruktúra kompozitného povlaku.Obr. 8 Mikrotvrdosť fáz skúmaných povlakov. 

 

 

Reálna stavba povrchu povlaku Al2O3  je dokumentovaná na obr. 9. Charakter 

stavby kompozitného povlaku (obr.10) v porovnaní s Al2O3 sa nemení, ale celkovo 

môžeme konštatovať, že tento povlak obsahuje menej defektov z hľadiska výskytu 

pórov ale predovšetkým prasklín. Na povrchu môžeme pozorovať oválne častice. 

Mikroanalýza preukázala, že sa jedná o zložku na báze niklu. Na obrázku vidíme, že 

keramické splaty Al2O3 sú dostatočne roztavené, pretože kopírujú tieto málo 

deformované častice. 
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vypočítané priemerné hodnoty priľnavosti jednotlivých povlakov sú graficky 

spracované na obr. 11. Prídavok Ni (K 30) do základného Al2O3 prášku výrazne 

zvyšuje adhéziu povlakov. Hoci tieto povlaky boli vytvorené bez medzivrstvy, už 5 % 

prídavok K 30 vykazuje hodnotu priľnavosti na úrovni povlaku s medzivrstvou. 

Najvyššia adhézia bola zaznamenaná u kompozitného povlaku s 12 % K30, kde 

nameraná priemerná hodnota dosiahla takmer 25 MPa (5 násobné oproti Al2O3).  

Obr. 9 Povrch povlaku Al2O3 Obr. 10 Povrch kompozitného povlaku.
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Obr. 11 Priemerne hodnoty priľnavosti povlakov keramika – kov. 

 

Záver 

• Namerané hodnoty mikrotvrdosti kompozitného povlaku keramika – plast, 

vykázali značný rozptyl pri jednotlivých meraniach (až 5 násobný), čo je možné 

zdôvodniť prítomnosťou polymérnej zložky v povlaku.  

 

• Na lomových plochách bol v kompozitnom povlaku pozorovaný výskyt tvárnych 

blanovitých útvarov veľmi malej hrúbky - polymérnej fázy, ktorá sa pri zaťažovaní 

porušuje prevažne tvárne. 

 

• U kompozitného povlaku keramika – plast bolo pri kvalitatívnej röntgenovej 

analýze pozorované výrazné zníženie kryštalinity v dôsledku prítomnosti 

polymérnej zložky.  

 

• Povlaky keramika - kov vytvárajú dvojfázovú štruktúru rôznej tvrdosti. Celková 

mikrotvrdosť kompozitných povlakov sa zmenšuje so zväčšovaním podielu 

kovovej zložky na báze Ni.  
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• Kovová zložka na báze niklu v kompozitných povlakoch aplikovaných na základný 

substrát bez medzivrstvy jednoznačne zvyšuje priľnavosť týchto povlakov. 

Najvyššia priľnavosť bola zaznamenaná u kompozitného povlaku A12K - 25 MPa, 

čo je asi 2,5-násobné zvýšenie oproti keramickému povlaku AM s medzivrstvou. 

 

• Dosiahnuté výsledky preukázali vhodnosť technológie plazmového striekania 

zariadením s vodnou stabilizáciou oblúka pre aplikáciu kompozitných povlakov na 

báze keramika – plast a keramika – kov.  

 

 

Príspevok bol realizovaný v rámci riešenia vedeckého grantového projektu 

č. 1/0144/08. 
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ANALÝZA VLASTNOSTÍ NEKONVENČNÝCH TRYSKACÍCH 
PROSTRIEDKOV PRI MECHANICKÝCH PREDÚPRAVÁCH KOVOVÝCH 

POVRCHOV 
 

ANALYSIS OF PROPERTIES OF UNCONVENTIONAL ABRASIVE 
BLAST CLEANING MEDIA AT MECHANICAL PRETREATMENT OF 

METALLIC SURFACES 
 
Anna Guzanová, Dagmar Draganovská 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra technológií a 
materiálov, Košice, Slovenská republika 
 

Summary 
Paper is oriented about the problem relating to the durability of abrasive 
blast cleaning media. There are evaluated three types of abrasive blast 
cleaning media – brown corundum, demetalised steel slag and CEVA 
based on Al2O3. Durability of mentioned blasting media was evaluated by 
screen analysis up to 5 cycles of blasting media using and also by 
crumbling coefficient. Blasted surface quality was evaluated by roughness 
measurement together with 3D view of surfaces. 
Key words: pre-treatment, abrasive blast cleaning, surface, roughness, 
durability 
 

 
Úvod  

 Technológia tryskania ako vhodná predúprava povrchu našla v praxi široké 

využitie. Zabezpečuje hlavne rovnomerné zdrsnenie povrchu, hladenie povrchu, 

odokovinenie, odhrdzavenie, tvorbu vhodnej morfológie povrchu pod rôzne typy 

povlakov, dekoratívnu úpravu povrchu, odstraňovanie starých náterov, spevňovanie 

povrchu, zvýšenie únavovej a korózno-únavovej pevnosti, úpravu zvarov a ich okolia. 

 Aby sa dosiahla žiadaná kvalita povrchu pri ekonomicky prijateľných 

nákladoch, je nutné zvoliť optimálne technické parametre, a to ako z hľadiska voľby 

vhodného režimu tryskania, tak aj z hľadiska voľby vhodných tryskacích prostriedkov. 

 Použité tryskacie prostriedky v procese tryskania vyvolávajú na povrchu také 

zmeny, ktoré zodpovedajú ich charakteru, tzn. materiálu, tvaru a veľkosti zŕn. 

Všeobecne má tryskací prostriedok mať dobrý čistiaci účinok, dostatočnú životnosť 
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v prevádzkových podmienkach, minimálny vplyv na opotrebenie tryskacieho 

zariadenia, nízku prašnosť a primeranú cenu. 

 Z hľadiska zabezpečenia opakovateľnosti výsledných parametrov 

predupravených povrchov je pre prax dôležité poznať životnosť tryskacích 

prostriedkov, ktorá sa udáva počtom obehov v tryskacom zariadení, pri ktorom sa 

dosiahne definovaný stav opotrebenia [1,2]. 

 Pri nákupe tryskacích prostriedkov je potrebné zvážiť, že najvyššiu životnosť 

majú kovové tryskacie prostriedky (oceľové, liatinové granuláty a drviny, sekaný 

drôt), čomu však zodpovedá aj ich cena, naproti tomu nekovové tryskacie 

prostriedky, najmä na báze minerálov, prípadne druhotných materiálov (rôzne druhy 

trosiek) sú určené na jednorázové použitie. Ich prednosťou je ale výrazne nižšia cena 

a v mnohých prípadoch ekologická nezávadnosť. Voľba vhodných tryskacích 

prostriedkov je preto vždy kompromisom medzi ekonomickým a ekologickým 

pohľadom. 

 

Nekonvenčné druhy tryskacích prostriedkov 

 Norma STN EN ISO 11127 definuje nasledovné typy nekovových tryskacích 

prostriedkov: kremičitý piesok, meďná troska, uhoľná a železná vysokopecná troska, 

niklová troska, tavený oxid hlinitý, olivínový piesok, staurolit a granát. 

 Okrem týchto definovaných typov nekovových tryskacích prostriedkov sa 

v súčasnosti uplatňujú ako  tryskacie prostriedky tavený a drvený čadič, aj rôzne 

druhotné suroviny, napr. trosky z metalurgických procesov, makromolekulové látky – 

plastové abrazíva, hydrogenuhličitan sodný, CEVA, tuhá forma oxidu uhličitého 

(suchý ľad) a mnohé ďalšie na báze biologického odpadu. Mnohé z nich sa 

vyznačujú nízkou mernou hmotnosťou a preto spadajú už do oblasti ľahkého 

tryskania, ktoré umožňuje použitie nízkych tryskacích tlakov pri pneumatickom 

tryskaní, čo do veľkej miery eliminuje nežiadúce sekundárne účinky tryskania, najmä 

zvyškové napätia a deformácie substrátu. Touto metódou je možné zabezpečiť čistý 

povrch ekologicky neškodným spôsobom bez porušenia základnej vrstvy, odstraňuje 

nečistoty bez chemikálií, je vysoko citlivá pre presné povrchy, nepoškodzuje povrch 

kovov, umožňuje predúpravu krehkých materiálov, umožňuje ľahkú likvidáciu 
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odpadov. Jej využitie je v chemickej a potravinárskej výrobe, stavebníctve, 

strojárstve, letectve, doprave a pod. 

 Cieľom experimentálnych prác bolo stanovenie vybraných vlastností 

nekonvenčných tryskacích prostriedkov CEVA a demetalizovaná oceliarenská troska 

(DOT) a ich porovnanie s referenčným nekovovým tryskacím prostriedkom – hnedým 

korundom (HK) [3 - 6].  

 

Použité materiály a metódy 

Materiál substrátu: oceľ S235JRG2 (11 375.10) valcovaná za tepla, 

normalizačne žíhaná hrúbky 2 mm. Chemické zloženie: Cmax = 0,17%,                      

Pmax = 0,045%, Smax = 0,045%. Mechanické vlastnosti: medza pevnosti Rm ≥ 343 

MPa, medza klzu Re  ≥ 245MPa.  

Použité tryskacie prostriedky: CEVA, DOT, HK. 

Zrnitosť: 0,9mm a 1,4mm.  

Chemické zloženie jednotlivých tryskacích prostriedkov je uvedené v Tab.1. 

 

Tab.1 Chemické zloženie hodnotených tryskacích prostriedkov. 

[%] Al2O3 SiO2 Fe2O3 CaO TiO2 MgO MnO SO3 FeO NiO V2O5 Fe 

HK 95,50 1,40 0,60 0,20 2,25 - - - - - - - 

DOT 1,68 13,50 28,15 43,53 - 6,15 3,84 0,94 - - - 1,95 

CEVA 85,00 1,00 - 2,00 - 7,00 - - 2,00 1,00 2,00 - 

 

Skúšobné vzorky boli otryskané na mechanickom tryskacom zariadení Di-2,    

rýchlosť letu zrna  78,1 m.s-1, uhol dopadu zŕn tryskacieho prostriedku: 75°. 

 Na meranie hodnôt uvedených veličín drsnosti povrchu bol použitý prístroj na 

meranie drsnosti Surftest SJ – 301, výrobca Mitutoyo, Japonsko. 

Na určenie nutného množstva TP pre úplné pokrytie povrchu bola použitá 

metóda kriviek zdrsňovania. Tieto krivky udávajú funkčnú závislosť drsnosti 

otryskaného povrchu na množstve TP vrhnutého na jednotku plochy. 
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Z kriviek zdrsňovania a vizuálneho pozorovania otryskaných povrchov boli 

určené nutné množstvá jednotlivých tryskacích prostriedkov qnR potrebné na úplné 

pokrytie povrchu. 

 Vzhľadom na špecifické vlastnosti hodnotených nekovových tryskacích 

prostriedkov bola ich životnosť hodnotená sitovou analýzou. Princíp tejto metódy 

spočíva v určení percentuálneho podielu zŕn na menovitom site pre nepoužitý 

tryskací prostriedok a po určitom počte obehov v tryskacom zariadení. Z týchto 

údajov bol následne vypočítaný koeficient drobenia jednotlivých druhov TP. Ten 

udáva pomer nadsitného množstva tryskacieho prostriedku k celkovému 

východziemu množstvu po jednom obehu a je vyjadrený vzťahom:  

  kDTP =     
v

NS

q
q

        [ - ]                                            

kde      qNS – nadsitné množstvo TP po jednom obehu tryskacím zariadením [g] 

            qV – východzie množstvo TP pred prechodom tryskacím zariadením [g] 

 

Výsledky 

Zistené krivky zdrsňovania a z nich určené hodnoty nutných množstiev sú 

uvedené na obr.1. 
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Obr.1 Krivky zdrsňovania hodnotených tryskacích prostriedkov. 

 

Z obr.1 vyplýva, že najväčší zdrsňujúci účinok má hnedý korund, menší CEVA 

a DOT, pričom pri zdrnitosti 0,9mm zdrsňujúce účinky CEVA a DOT sú takmer 

rovnaké, väčšie rozdiely sa prejavili u väčšej zrnitosti. Z týchto kriviek zdrsňovania 
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boli určené nutné množstvá tryskacích prostriedkov na dokonalé pokrytie povrchu, 

tab.1. 

 

Tab.1 Nutné množstvá tryskacích 
prostriedkov. 

Tab.2 Koeficienty drobenia tryskacích 
prostriedkov. 

 
nutné množstvá 

[kg.m-2] Zrnitosť [mm] 

tryskací prostriedok 0,9 1,4 
HK 40 50 

CEVA 45 55 
DOT 30 40  

 
kDTP [-] zrnitosť [mm] 

TP 0,9 1,4 
HK 0,64 0,58 

CEVA 0,35 0,31 
DOT 0,77 0,72  

 

Súčtové krivky zrnitosti sledované po jednotlivých obehoch tryskacích 

prostriedkov tryskacím zariadením sú uvedené na obr.2. 
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Obr.2 Súčtové krivky zrnitosti hodnotených tryskacích prostriedkov do 5 obehov. 

 

Z obr.2 vyplýva, že u tryskacieho prostriedku CEVA z 0,8mm na 0,3mm 

a u DOT z 0,63mm na 0,4mm.  

Zo sitových analýz opakovane používaných tryskacích prostriedkov boli 

vypočítané koeficienty drobenia, tab.2. 

Z údajov v tab.2 vyplýva, že po jednom prechode tryskacím zariadením si 

u TP CEVA zachovalo pôvodnú veľkosť len 37% zŕn, u HK 64% a u DOT až 77% 

zŕn. To znamená, že najvyššiu životnosť z hľadiska koeficientu drobenia má DOT, 

potom HK a najnižšiu CEVA. 
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Drsnosť povrchov otryskaných nutným množstvom jednotlivých tryskacích 

prostriedkov je uvedená v tab.3, profilografy jednotlivých povrchov sú uvedené na 

obr.3. Vzhľad otryskaných povrchov je uvedený na obr.4. 

 

Tab.3 Drsnosť povrchu po otryskaní 

zrnitosť 0,9mm zrnitosť 1,4mm TP 
Ra [μm] Rz [μm] Ra [μm] Rz [μm] 

HK 12,65 80 14,24 98 
CEVA 11,07 67 13,78 89 
DOT 8,94 65 12,5 86 

 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Obr. 3 Profilografy otryskaných povrchov. 

a) hnedý korund  b) CEVA  c) DOT 
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Záver 

Z uvedených výsledkov experimentálnych prác vyplýva, že vyššiu životnosť zo 

skupiny hodnotených tryskacích prostriedkov má demetalizovaná oceliarenská troska 

spolu s hnedým korundom a nižšiu CEVA. Z hľadiska zdrsňujúcich účinkov je možné 

vzájomným porovnaním dosiahnutých hodnôt parametrov drsnosti, 

charakterizovanými veličinami Ra a Rz konštatovať, že so zväčšujúcim sa rozmerom 

toho istého druhu tryskacieho prostriedku sa dosahujú vyššie hodnoty zdrsnenia. 

Táto skutočnosť je spôsobená hlbším zásekom zrna väčšej hmotnosti, ktoré v 

okamihu dopadu na základný materiál má vyššiu kinetickú energiu. 

Vzhľad povrchov otryskaných hodnotenými tryskacími prostriedkami má veľmi 

podobný charakter tvorený veľkým množstvom ostrých rôzne orientovaných zásekov, 

ktoré vytvárajú podmienky vhodné na zakotvenie rôznych typov následne 

aplikovaných povlakov.  

 

Na všetkých povrchoch je patrné pomerne intenzívne sekundárne znečistenie 

– zvyšky zaseknutých fragmentov tryskacích prostriedkov. Tie môžu mať negatívny 

vplyv na adhéziu následných povrchových úprav, ale tento jav je charakteristický pre 

všetky druhy tryskacích prostriedkov, najmä pre nekovové druhy. V rámci 

 

   
HK CEVA DOT 

Obr.4 Vzhľad 3D zobrazenia otryskaných povrchov . 
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nekovových tryskacích prostriedkov toto znečistenie u hodnotených druhov nie je 

väčšie ako u iných druhov.  

Vzhľadom na uvedené výsledky je možné odporučiť využívanie tryskacích 

prostriedkov DOT a CEVA na predúpravu oceľových substrátov ako náhradu 

hnedého korundu na účely predúpravy. Okrem toho, demetalizovaná oceliarenská 

troska po tryskaní oceľový povrch pasivuje a poskytuje mu dočasnú ochranu, čo je 

veľmi pozitívne najmä vtedy, ak z rôznych prevádzkových dôvodov nie je možná 

aplikácia povrchových úprav bezprostredne po tryskaní. 

 

Príspevok je riešený v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0144/08. 
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BEHAVIOR AND DEGRADATION OF STABILIZED CORROSION 
RESISTANT STEEL  

 

CHOVÁNÍ A DEGRADACE STABILIZOVANÉ KOROZNĚ-ODOLNÉ OCELI 
 
Eva Schmidova, Pavel Svanda 
Jan Perner Transport Faculty, University of Pardubice, Pardubice, Czech Republic 

 
Summary 

The paper presents a part of analyses devoted to ferritic steel 1.4510 as a 
replacement for steel 1.4016. A series of experimental weld joints was 
made to verify the actual response of non-stabilised corrosion resistant 
steel and of the same steel stabilised by added titanium. The character 
and extent of the ensuing structural changes were analysed. Essentials of 
degradation inside the heat-affected zone were evaluated using optical 
and scanning electron microscopy; individual phases were identified by 
means of EDX microanalysis. A degradation mechanism of stabilised 
corrosion resistant steel 1.4510 was induced in connection with 
destabilisation of titanium phases.  
Key words - weldability, corrosion resistant ferritic steels, thermal 
degradation, stabilisation 

 
 
Introduction 

Predicting analytically the stability of steel subject to thermal and stress cycles 

during the welding process is questionable. Kinetics of the processes concerned 

depends significantly on internal homogeneity of the steel, the state of its structure, 

the residual stress after forming, etc. Intercrystalline corrosion related to precipitation 

of chromium carbides on grain boundaries depends on a large number of factors; 

owing to the complex character of their effects specific solution often requires 

extensive experiments including indispensable statistical studies. 

The analysis concerned loss of stability of a specific welded structure, studied 

using several types of corrosion resistant steel. Applicability of ferritic steel - in this 

instance attractive mainly for financial reasons - depends primarily on its resistance 

against intercrystalline corrosion. The paper represents a continuation of analysis of 

corrosive damage to unstabilised ferritic steel 1.4016 under operating conditions. The 

following extensive experiments evaluated the stability of steels of different quality; in 
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particular, effects of specific technological welding parameters were studied (the 

excess material applied, the heat input, the cooling rate, welding bath protection, and 

post-weld treatment). In the former improved weldability - restricted grain coarsening 

and overall stabilisation - is obtained by adding Ti. The recommended titanium 

content is above 8 x (%C + %N); an excess results in formation of intermetallic 

phases and increases the transition temperature.  

 

Experimental 

Structural stability of steel 1.4510 was studied in comparison with non-

stabilised steel 1.4016 after experimental welding, i.e., prior to operating exposure. 

Samples were taken from the central parts of the welded joints (outside the arc 

ignition and arc termination areas); metallographic examination specimens were cut 

perpendicularly to the weld line inside and outside HAZ, respectively. Etching: Vilella-

Bain. Scanning electron microscope TESCAN VEGA 5130 SB, energy dispersion X-

ray spectrometer Quantax 200 Bruker, optical metallographic microscope Neophot 

32, monocular magnifying glasses (magnification 20x and 40x).  

 

Results 

Consequences of intercrystalline corrosion type 1 have been revealed in steel 

1.4016, i.e., those connected with precipitation of chromium carbides and/or nitrides. 

Structural instability has been found to lead to grain boundary decohesion already in 

the state preceding corrosion damage, i.e., to critical decline in mechanical 

parameters, typically degraded in the HAZ in steels of this type. 

The stabilising effect of titanium in steel 1.4510 is significantly affected by the 

presence of TiN; in the analysed instance the abundance of titanium, even 

considering the given TiN distribution, has been found sufficient for stabilisation 

inside most of the HAZ. Destabilisation takes place only after reaction with the 

atmosphere at temperatures close to the welding temperature. The degradation 

mechanism investigated has been found to be given by increased diffusivity of 

carbon, its ensuing redistribution and formation of titanium carbides. All this results in 

a substantial decrease of stability of phases existing at grain boundaries (e.g. 

compared with nitrides that preserve their original distribution inside grain 
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boundaries); the welding process subsequently gives rise to oxidic phases of various 

morphology. Crystallographically oriented precipitation takes place in the interior 

together with a growth of lamellar formations which, after reaching the grain 

boundary, grow to form three-dimensional formations of dendritic morphology. Grain 

boundary decohesion thus results from a "synergetic" effect assisted by oxides 

formed at grain boundaries and due to changes in both the kinetics and morphology 

of growing titanium phases initiated on the crystallographic planes.  

Degradation takes place between 450 and 800 °C; this types of corrosion is 

not related to sensitisation due to chromium carbide and nitride precipitation and is 

typical of steels with a very low carbon content (or stabilised steels). This type of 

corrosion is often observed in the presence of phases (including carbides) with a high 

Cr (or Mo) content, or in the presence of dendritic titanium carbides in overheated 

stabilised steel. This effect was demonstrated in highly concentrated, boiling nitric 

acid; in this instance the effect was observed under "real" technological conditions - 

in connection with destabilisation of TiC to TiO. Thus, oxidative dissolution of titanium 

carbides accelerates corrosion and can be also related to a decrease in solution pH 

close to the carbide particles as well as to partial steel depassivation, i.e., 

consumption of oxygen in the passive layer abutting the oxidised carbide phase. 

We have thus observed consequences of electrochemical instability of 

titanium carbides; one can expect that titanium is transformed to an oxide, easily 

soluble in nitric acid (and also in H2SO4). Reaction of steel sensibilised in this way to 

a contact with nitric acid was verified experimentally: to verify the presence and effect 

of TiO at the grain boundary and also because the problem at hand included acid 

cleaning after welding, in most instances by a solution containing 3 to 10 % HNO3 + 

0.5 to 1.0 % HF. The cleaning acid induces intercrystalline corrosion in the sensitised 

steel; the attack corresponds to the active state of grain boundaries (confirmed by 

morphological analysis); it does not influence the overall rate of corrosion but may 

affect the surface.  

Formation of oxidation products of corrosion is important for acceleration of 

corrosion induced by nitric acid in those instances where they catalyse the process of 

nitric acid reduction. An attack on the grain boundary is in this instance facilitated 

primarily by suitable depolarisation of the cathodic action owing to reduction of the 

oxidising ions formed in nitric acid from nitrogen oxides, which substantially 
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accelerates electrochemical processes. In addition to the chemical composition of the 

alloy the sensitivity of the steel to nitric acid is most strongly influenced by internal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Zones of intercrystalline damage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Structure of original steel 1.4510 
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Figure 3 Macroscopic structure of steel 1.4510 weld joint (magnification: 20 scale 
divisions ≈ 1 mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 Fine-grained carbides without Ti at grain boundaries inside HAZ 
(magnification 7,000 x) 
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adsorption of the accompanying elements, primarily phosphorus and silicon 

(also revealed).  

Among the results of the metallographic and "fractographic" analyses the 

following can be singled out: 

 

• According to analyses of weld joints made under the technological welding 

condition employed titanium effectively restricts the formation of continuous network 

of chromium carbides at grain boundaries in the critical temperature region and the 

depletion of active chromium in their vicinity. 

 

• The revealed character and scope of structural changes related to diffusion-induced 

redistribution of carbon in the immediate vicinity of the fusion line across the entire 

cross-section of the sheet is not decisive for the quality of the resulting weld joint. 

 

• Microstructural analysis also revealed undesirable structural changes in the 

subsurface layers, related to a loss of thermodynamic stability of titanium nitrides 

and to reaction with oxygen owing to thermal effects during the welding cycle. The 

concurrent reactions "Ti vs. C" and "Ti vs. O" induce intercrystalline grain boundary 

decohesion . 

 

• The aforementioned damage was revealed exclusively in the weld root and, being 

limited in the investigated samples by the mechanism under discussion to a depth 

of 70 μm, it does not affect the entire cross-section of the sheet.  

 

• It follows from the established mechanism and scope of the surface damage that it 

ensues from imperfect surface protection during the welding process, or from the 

absence of surface protection from the weld root side.  
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Conclusions 

The results bring new knowledge of material response of steel 1.4510 under specific 

technological conditions; a destabilisation mechanism related to precipitation of 

several titanium-containing phases was identified. The result enable one to predict 

the fatigue limit as a function of the welding technology employed and increased life 

span under specific application conditions.  
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POŽADAVKY NA LABORATORNÍ PERLOVÉ MLÝNY 
 

LABORATORY MILLS REQUIREMENTS  
 

Petr Resch  
Fryauf Filmix s.r.o., zastoupení firmy NETZSCH Feinmahltechnik GmbH 
 
 
1. ADAPTACE NA ROZDÍLNÁ ZADÁNÍ 

1.A. Schopnost pracovat s různou mlecí energií  

Příklady práce s vysokou mlecí energií: 

- minerály, nerosty 

- mechanicko-chemické reakce 

- mletí primárních částic (mimo oblast nanočástic) 

- mletí specifických materiálů (kujné apod.) 

- mletí suspenzí s vysokou viskozitou 

Příklady práce s nízkou mlecí energií: 

- mletí v oblastech nanočástic 

- snadno melitelné aglomeráty 

- mletí suspenzí s nízkou viskozitou 

Ovlivnění mlecí energie: 

- volbou velikosti kuliček 

- volbou materiálu kuliček 

- změnou obvodových rychlostí mlecí hřídele 

- viskozitou produktu 

1.B. Možnost použití různých materiálů mlýnu smáčených produktem 

 - oceli (nejčastěji nerez) 

 - keramiky (ZrO2, SiC apod.) 
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 - pružné materiály (PU, guma) 

1.C. Adaptace na různé vedení mlecího procesu 

- cirkulace  

- pasáž  

- kaskádový chod 

- mletí šarží 

1.D. Schopnost mletí s maximálním rozsahem šarže 

- poloprovozní zkoušky za účelem získání referenčních vzorků či dalších    

   testů s materiály 

- vývoj a výzkum běžných látek 

- vývoj a výzkum vzácných materiálů či materiálů velmi drahých 

 

2. REPRODUKOVATELNOST, PŘEPOČET NA VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ 

Hlavním kritériem přepočtu je specifická mlecí energie. 

Laboratorní zařízení by mělo umožňovat jednoduché ukládání dat, která 

charakterizují mlecí proces – spotřebovanou energii, teplotu produktu, otáčky mlecí 

hřídele, popř. další. 

 

3. SNADNÁ OBSLUHA, ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 

- řídící proces, který zamezí chybám vedoucí k poškození stroje či produktu 

- krátké dopravní cesty produktu 

- snadná demontáž, plnění, vypouštění a čištění 

-  

4. PŘÍKLAD ŘEŠENÍ – LABSTAR 

- mlecí komora 0,08 – 750 ml  

- šarže 0,03 – 10 litrů 

- nerez, keramika, PUR 
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- měnitelné otáčky v rozsahu cca. 3 – 13 m/s 

- software pro zpracování provozních dat 

- mletí v cirkulaci, pasážové (jednoprůchodové) mletí, nádobové mletí šarže 

- mlecí kuličky 0,03 – 2 mm 

- naklápěcí komora s polohami plnění – mletí – vyprazdňování 

 

 

 

Obrázek: Laboratorní perlový mlýn LabStar firmy NETZSCH Feinmahltechnik GmbH 
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