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SURFACE INVESTIGATION OF ANTIBACTERIALLY PRE-TREATED 
MEDICAL-GRADE POLYVINYLCHLORIDE 

 

POVRCHOVÁ ANALÝZA ANTIBAKTERIÁLNĚ PŘEDUPRAVENÉHO 
POLYVINYLCHLORIDU PRO MEDICINÁLNÍ POUŽITÍ 

 
Igor Nováka, Marián Lehockýb, Anton Popelkaa, Ivan Chodáka,  Alenka Veselc,  
Ita Junkarc, Angela Kleinováa 
a Polymer Institute, Slovak Academy of Sciences, 845 41 Bratislava 45, Slovakia, 
bTomas Bata University in Zlín, T.G.M. Sq. 5555, 760 01 Zlín, Czech Republic, 
c Department of Surface Engineering, Plasma Laboratory, Jožef Stefan Institute, 
Jamova cesta 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenia 
 

Summary 
Medical-grade polyvinyl chloride was coated by polysaccharides through a 
novel physicochemical approach. An initial surface activation was 
performed foremost via diffuse coplanar surface barrier discharge plasma 
in air at ambient temperature and pressure. Then, radical graft 
copolymerization of acrylic acid through grafting-from pathway was 
directed to render a well-defined brush of high density, and finally chitosan 
monolayer and chitosan/pectin alternating multilayer were bound onto the 
functionalized surfaces.  
Key words: medical-grade polyvinylchloride, low-temperature plasma, 
polysaccharides, surface energy, SEM, antibacterial properties, multi-step 
modification, XPS. 

 
 
Introduction 

A multistep physicochemical approach making use of plasma technology 

combined with wet chemistry has fueled considerable interest in delivery of surface-

active anti-adherence materials [4]. In the first step of the approach, concerning an 

inherent lack of befitting functional groups on pristine substrate, plasma treatment at 

low temperature and atmospheric pressure has been substantiated to be productive 

in yielding reactive entities on the surface [1,5]. Low temperature atmospheric 

pressure plasmas have widely been put into spotlight by virtue of rapid, efficient in-

line processing possibility without costly vacuum apparatus [6]. However, the need 

for shorter treatment duration to a few seconds remains a pressing obstacle to 

extensive applications of this type of plasma [7]. To eliminate the underscored 
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downsides, a novel technology coined as diffuse coplanar surface barrier discharge 

(DCSBD) has been devised [8] which enables the generation of a uniform plasma 

layer under atmospheric pressure with a high surface power density in the very close 

contact of treated specimen. DCSBD is established on surface dielectric barrier 

discharge with a high density of thin discharge channels generated on a dielectric 

surface in parallel with the sample surface. The plasma is in a good contact with the 

sample thereof, which appreciably shortens the treatment time and lessens energy 

consumption [9]. In the second phase of the approach, an end-functionalized polymer 

brush is synthesized on the surface via surface-initiated polymerization (SIP). SIP 

encourages the formation of surface-confined thick brush layers of high grafting 

density on the surface using generation of appropriate initiators anchored to 

substrate in which monomers are able to easily make their way through already-

grafted layer and contribute to the chain growth [10].  

Experimental 

Materials: PVC pellets, extrusion medical-grade RB1/T3M of 1.25 g·cm-3 density, 

were obtained from ModenPlast (Italy) and used as received. Pectin from apple, 

(BioChemika, with esterification of 70-75%), acrylic acid (99.0%, anhydrous), and N-

(3-dimethyl aminopropyl)-N′-ethyl carbodiimide hydrochloride (EDAC, 98.0%) were 

supplied by Fluka (USA). Chitosan from crab shells with medium molecular weight 

and deacetylation degree of 75-85%. 

Plasma treatment was implemented in static conditions by DCSBD technology 

(Fig. 1) of laboratory scale with air as the gaseous medium at atmospheric pressure 

and room temperature. A schematic profile of the plasma system is given in Scheme 

1. It basically comprises a series of parallel metallic electrodes inset inside a ceramic 

dielectric located in a glass chamber which allows the carrier gases to flow. All 

samples were treated on both sides with plasma power of 200 W for 15 sec. 

PVC substrates, upon treatment with plasma, were immersed into spacer solutions 

containing 10 vol.% AA aq. solution. The reaction was allowed to proceed for 24 h at 

30 ºC. PAA grafted PVC samples were immersed into EDAC aq. solution at 4 ºC for 

6 h in order to activate the carboxyl groups on the surface. The highly active key 

intermediate, O-acylisourea, is produced having potential to react with reducing 
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agents. Subsequently, they were transferred to chitosan and kept there for 24 h at 30 

ºC. 
 

 
 

Scheme1. Scheme of device for DSBD plasma treatment. 

 

Scanning electron microscopy (SEM) was carried out on VEGA II LMU (TESCAN) 

operating in the high vacuum/secondary electron imaging mode at an accelerating 

voltage of 5-20 kV.  

Bacterial adhesion and biofilm experiments were performed using gram-positive (S. 

aureus 3953) and gram-negative (E. coli 3954) bacteria. The circular shape 

specimens (d ≈ 8mm) were cut from the pristine and modified PVC samples before 

further investigation. After 24 hours incubation at 37 ºC under continuous shaking at 

100 rpm. The bacteria adhered on the surface of the specimens were removed by 

vigorous shaking of the test tube at 2000 rpm for 30 sec and quantified by serial 

dilutions and spread plate technique 

Result and Discussion 

Surface Wettability  

A highly surface sensitive technique is contact angle analysis which enables a 

convenient assessment of the surface wettability. Table 1 includes the contact angle 

values of deionized water (θw) recorded on different samples. Each sample has been 
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exploited for free surface energy evaluation whose outputs with reference to 

diiodomethane, ethylene glycol, and deionized water as wetting liquids are supplied 

in Table 1. Sample 1 exhibits a basic character (γ->γ+) as proposed by the data, even 

though acidity or basicity of neat PVC is yet controversial. Subsequent to the plasma 

treatment, the total surface free energy (γtot) is raised in terms of the contact angle 

values. This increase is principally assisted by the polar (acid-base) component (γAB), 

rather than the apolar one (γLW), implying an incorporation of superficial polar 

oxygen-containing entities thanks to the air plasma treatment. A significant rise in γtot 

and γAB values is noticed for sample 3, in comparison with samples 1 and 2, 

indicative of the presence of carboxyl-containing units on the surface. As for samples 

4 and 5, a reduction in γAB and γtot values is observed compared to sample 3, 

however, their γtot values rise above that of sample 1. The minimum values of θE and 

θF are found for sample 5 which reflect that the surface is seemingly coated by 

alcoholic and amine containing moieties which in fact points to the more efficient 

binding of chitosan when compared to sample 4.  

Surface Morphology 

The surface topography of samples 1-5 investigated by SEM as a common 

surface qualitative technique are presented in Figure 2. Sample 1 shows a level and 

uniform morphology which goes through a significant alteration ensuing the plasma 

treatment taking on an etched pattern with an unevenly shaped texture. The 

generated morphology is favorable for next coupling processes due to an enhanced 

surface area and roughness. The developed pattern on sample 2 is indeed, an 

outcome of the competing functionalization and ablation phenomena which brings on 

a reorganization of the surface microstructure. 

The incident of the ablation is validated by gravimetric analysis where a weight 

loss of 4 μg·cm-2 has been observed due to the plasma treatment for 15 sec implying 

an approximate etching rate of 2 nm/s in terms of the used PVC grade density. 

Based on the sample 3 micrograph, PAA chains develop superficial domains of 

submicron dimension and brush-like features are then recognizable on the surface. 

As the grafting moves forward, clustering takes place because of the domains size 

growth. An additional compelling factor in controlling the surface microstructure is the 

grafting mechanism which is actually initiated by generated surface radicals. 
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Figure 3. ATR-FTIR spectra of samples 1-5 split over two wavenumber rang. 

 

XPS analysis 

XPS, with a probe depth measuring around 5 nm, has been put to use to more 

thoroughly monitor the bearings of the surface modifications by picking up a 

quantitative perception into the surface elemental composition. The recorded survey 

spectra along with the corresponding surface atomic compositions and ratios of 

samples 1-5 are all provided in Figure 4. Carbon (C), oxygen (O), chlorine (Cl), and 

silicon (Si) elements are found on the sample 1 surface whose composition and 

elemental ratios are presented in the legend of the respective graph. The Cl2p 

atomic content is substantially lower than the amount found for a neat PVC 

containing no additives which refers to the existence of several additives and also X-

ray degradation. The same rationale accounts for the considerable amount of O1s 

detected in sample 1 which is not a typical element in standard PVC. XPS also 

recognizes some trivial quantity of silicon which may be associated with the 

production/molding process as a contaminant. An ostensible change in C1s, O1s, 

and Cl2p core-level signals intensity arises for sample 2 quantitatively expressed in 

the legend of the graph. It is easily seen that the Cl2p intensity abates while that of 

O1s noticeably increases which alludes to the introduction of superficial oxygenous 

entities together with dehydrochlorination as a result of the ablation. Nitrogen (N1s) is 
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also found on the surface because the plasma treatment has been implemented in 

air medium. The O/C ratio climbs while Cl/C declines when compared to those of 

sample 1. The amount of Si2p on the sample 2 surface increases supposedly coming 

from plasma parts as a pollutant. 

Upon binding chitosan on the surface (sample 4), pronounced changes appear 

in the surface chemistry, as O1s content and O/C fraction increase and also N1s 

signal emerges, while Cl2p and Si2p bands abate due to the surface coverage by 

polysaccharide species. This trend yet continues for sample 5 as higher O1s and 

N1s as well as O/C and N/C atomic rations are detectable compared to sample 4 

giving support to the notion that chitosan can be more stably, i.e. in higher quantity, 

attached onto the surface when layered along with pectin. In other words, use of 

pectin can promote the quality of chitosan binding. 
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Figure 4. XPS survey-scan spectra of samples 1-5 along with atomic compositions. 

 

Bacterial Adhesion and Biofilm Assay 

The most crucial step of the biofilm formation is bacterial adhesion considered 

as a sophisticated topic in biointerface science whose plenty of aspects have not yet 

been well conceived. As a matter of fact, adhesion phenomenon is an interplay of 

myriad factors. Figure 5 shows the histograms of bacterial adhesion extent for 

samples 1-5 after 24 h incubation. As Regards the adherence degree of S. aureus 

onto the samples 2-4, no reduction is evident in the number of viable adhered 

colonies, compared to sample 1, signifying an inability of the modifications in 

hampering the S. aureus adhesion to the surface. From sample 1 to 3, both 

hydrophilicity and roughness rise, as remarked earlier, and then decrease in the case 
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of samples 4 and 5. The adhesion degrees vary with a similar trend as well. 

Considering sample 5, it is inferred that chitosan/pectin assembly imparts biocidal 

effects against S. aureus. Chitosan single layer and chitosan/pectin multilayer 

restrain the adherence degree by 50% and 20%, respectively. Chitosan/pectin 

multilayer is found to be effective against both gram-positive and gram-negative 

strains which can be translated as a higher quality of chitosan coating when it is 

applied along with pectin. 

 

 

 

Figure 5. Histograms of bacterial adhesion degree for samples 1-5 after 24 h 

incubation against two microorganisms. 

 

Conclusions 

These research results highlights the functionality of the adopted multistep 

physicochemical approach to bind polysaccharide species onto the medical-grade 

PVC surface. DCSBD plasma is capable of raising roughness, surface free energy, 

and introducing oxygen-containing functionalities anchored onto the surface. A 

structured PAA brush of high graft density is synthesized using surface-initiated 

approach to further improve hydrophilicity and develop a stable brush-like assembly 

to yield a platform for biomolecular binding. In vitro bacterial adhesion and biofilm 

formation assays indicate incapability of single chitosan layer in hindering the 

adhesion of S. aureus bacterial strain, while up to 30% reduction is achieved by 
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chitosan/pectin layered assembly. On the other hand, chitosan and chitosan/pectin 

multilayer could retard E. coli adhesion by 50% and 20%, respectively. Furthermore, 

plasma treated and graft copolymerized samples are also found effective to diminish 

the adherence degree of E. coli.  
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UV PROTEKTIVNÍ SAMOLEPÍCÍ FÓLIE 
 

UV PROTECTIVE SELF-ADHESIVE FOILS 
 
Petr Honcůa, Jiřá Horáleka, Jiří Akrmanb, Ladislav Kubáč Lb, Petr Kotlíkc 

aSYNPO, akciová společnost, Pardubice  
bCentrum organické chemie s.r.o. (COC), Rybitví, c VŠCHT Praha 

 

Summary 
Poster deals with the properties of UV stabilized solvent-borne acrylate 
polymer, which is used as adhesive (PSA type) for self-adhesive foils.  
Polymer contains 2 types of UV stabilizers - 2,2´,4,4´-
tetrahydroxybenzofenon (benzophenone type) and chemically bonded 
polymerizable UV stabilizers SOLTEX  EE (benzotriazole type). 
Experimental works were focused on study of synergic effect both types of 
UV stabilizers together with optimization of rheologie and application 
properties of adhesive (correlation between solids, viscosity and amount of 
adhesive). Main focus was on efficiency of UV protection of final self-
adhesive foil. 
Key words:  acrylate resin, polymerizable UV stabilizer, self-adhesive foil 

 
 

1 Úvod 

Základní směry řešení stabilizace a ochrany přírodních, resp. synthetických 

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

dostatečně popsány. Základem je použití vhodného typu radikálově 

polymerizovatelného UV stabilizátoru, který je v polymerním řetězci chemicky vázán 

kovalentní vazbou a z polymerní matrice není extrahovatelný [1]. To zaručí podstatně 

vyšší životnost nátěrových systémů ve srovnání se systémy, ve kterých je UV 

stabilizátor přidáván pouze jako aditivum.  

Pro fotosenzibilní materiály, které jsou často součástí památkových objektů a 

uměleckých děl, představuje UV složka slunečního záření jeden z nejvýznamnějších 

poškozujících činitelů. Jednou z aplikačních možností pro fotoprotektivní systémy 

jsou polymerní fólie se zabudovaným ochranným systémem, který by omezoval 

průchod UV složek přirozeného nebo umělého světla do prostorů, kde jsou 
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uchovávány kulturní či umělecké památky (depozitární prostory, výstavní vitríny 

apod.).  Především u objektů, jejichž podstatou jsou organické materiály (papír, ušeň, 

textil, barevná vrstva obrazů či polychromovaných soch apod.) přestavuje UV záření 

významný degradační faktor. Omezení přístupu tohoto typu záření je jedním ze 

základních požadavků preventivní ochrany. Právě vhodné ochranné fólie mohou 

v této situaci významně pomoci. 

 

2  Experimentální část 

2.1 Použité chemikálie: 

butylakrylát, methylmethakrylát, kyselina akrylová, peroxodisíran amonný, disiřičitan 

sodný (Sigma – Aldrich) 

2.2 UV stabilizátory: 

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

methakrylát (COC, CAS [96478-09-0]) 

THBF - 2,2´,4,4´-tetrahydroxybenzofenon  (Aldrich, CAS [131-5-5]) 

TINUVIN 292– směs bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát a 1-(Methyl)-8-

(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebakát (Ciba)  

2.3 Použité metody hodnocení: 

Expozice filmů UV zářením byla prováděna na zařízení Q-Sun Xenon Test 

Chamber v interiérovém testu (intenzita záření 1 W/m2 při 420nm, filtr Q-Window, 

teplota v pracovním prostoru 40 °C). Celková doba expozice byla 1 200 hodin. 

Pro měření základních parametrů kolorimetrického trojrozměrného systému CIELAB 

byl použit přenosný UV-VIS spektrofotometr Datacolor Mercury 3000, v barevném 

systému CIELab (D65 Deg 10) – měření probíhalo za denního světla (D 65), úhel 

pozorovatele byl 10 ° (Deg 10). Byly měřeny barvové souřadnice L*, a*, b*. 

2.4 Použité fólie: 

 TENOLAN OAKN 36 – koronovaná PET fólie (FATRA) 

 TENOLAN OAN 12 – nekoronovaná PET fólie (FATRA) 
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3  Výsledky a diskuse 

Experimentální práce byla zaměřena na syntézu roztokových akrylátových 

pryskyřic typu PSA a stanovení účinnosti UV ochrany na venkovní povětrnosti, popř. 

synergického efektu s UV stabilizátorem 2,2´,4,4´-tetrahydroxybenzofenonem  

[„THBF“] a Tinuvinem 292 (antioxidant typu HALS).  

Za účelem zajištění požadovaných podmínek technologie výroby byla 

experimentální práce zaměřena na optimalizaci reologie adheziva a zejména pak 

aplikačních vlastností adheziva - typický nános, sušina, viskozita. Připravené vzorky 

adheziva pod označením VEROPAL PSA-3 byly naneseny na PET fólie TENOLAN 

OAKN 36 požadovaných rozměrů a po zasušení za laboratorní teploty opatřeny krycí 

fólií TENOLAN OAN 12.  

3.1 Optimalizace (typického nánosu (gramáže) a složení adhesivní vrstvy 

Závislost typického nánosu na tloušťce krabicového pravítka je uvedena 

v tabulce 1. Z grafu na obrázku 1 je zřejmé, že tato závislost se vyznačuje 

odchylkami od linearity jak při nízkých tak i při vysokých typických nánosech, což 

může být způsobeno vlivem odlišné retence použitého rozpouštědla a obsahem 

nízkomolekulárních polymerních řetězců. 

 

 

Obr. 1  Závislost typického nánosu 
na tloušťce krabicového pravítka

0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Pravítko [ µm]

Ty
pi

ck
ý 

ná
no

s 
[g

.m
-2

]



16 
 

Tabulka 1. Složení měřených vzorků pro stanovení minimální gramáže. 

. 

 

Experimentálně byla stanovena nejnižší koncentrační hladina THBF, nezbytně 

nutná k optimální a účinné UV ochraně. Za tímto účelem byly připraveny vzorky 

standardního adheziva PSA-St (bez THBF) a PSA-3 s 3% hmotnostních THBF. 

Na obrázku 2a je uvedeno porovnání účinnosti UV ochrany samolepicí fólie 

s obsahem 3 % Soltex EE bez THBF a fólie s 3 % THBF. Z uvedeného je zřejmé, že 

tento benzotriazolový typ (SOLTEX EE) je nutno kombinovat s vícefunkčním typem 

benzofenonovým (THBF apod.). 

 

Po srovnání sušin vzorků na stejnou hodnotu byly tyto vzorky míchány 

v předem zvolených hmotnostních poměrech, které jsou uvedeny v tabulce 2. 

Směsná adheziva byla pak standardně nanesena 150 µm krabicovým pravítkem 

(k zachování konstantního typického nánosu) na PET folii TENOLAN OAKN 36 a po 

zasušení kryta folií TENOLAN OAN 12.  

Vzorek PSA-3 PSA-3 PSA-3 PSA-3 PSA-3
Pravítko [µm] 25 50 70 100 150
Gramáž [g/m2] 4,2 13,5 22,9 30,6 37,2
THBF [% hmot] 3% 3% 3% 3% 3%

Obr. 2a  Srovnání fólie bez THBF (PSA - St) s fólií s 3% THBF 
(PSA - 3)
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Posledním technologickým parametrem vedle sušiny a typického nánosu, 

zajišťující optimální koncentraci UV stabilizátorů v lakovém filmu, je viskozita 

roztokového adheziva. Nárůst viskozity v závislosti na sušině produktu je patrný 

z grafu na obrázku 4. 

 

Obr. 3  Závislost propustnosti UV ochranné fólie 
 na gramáži při obsahu 3 % THBF a 3 % Soltexu EE
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Obr. 4  VEROPAL PSA-3
Závislost viskozity na sušině. [Brookfield model LV, spindle SC4-31]
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V tabulce 3 je uvedeno porovnání parametrů lepivých vlastností adheziv UV 

ochranných fólií. Adhezivum VEROPAL PSA-3 se vyznačuje prakticky shodnou 

pevností slepu v odlupování („PEEL“), vyšší hodnotou dotykové lepivosti smyčkou 

(„Loop Tack“) a minimální hodnotou pevnosti ve smyku („Shear“). Nízká hodnota 

pevnosti ve smyku výrazně zlepšuje aplikační vlastnosti fólie, neboť umožňuje její 

opakované nalepení.  

 

Tabulka 3. Stanovení lepivých vlastností fólie. 

Vzorek Typický nános 
[g/m2] 

PEEL 180°
[N/m] 

Loop Tack 
[N] 

Shear 
[min] 

VEROPAL PSA-3 43,5 160 12,85 5 

 

3.2 Stanovení účinnosti fotoprotektivních fólií 

Účinnost akrylátových kopolymerů obsahující UV absorbující složku použitých 

jako adhezivum ochranných fólií pro omezení průniku UV záření byla rovněž 

zkoumána v urychleném testu. Jako zkušební, vůči UV záření citlivé materiály, byly 

pro test účinnosti ochranné folie vybrány látky, které se běžně objevují ve sbírkových 

předmětech muzeí či galerií – papír, textil, damarový a kaseinový film a pro srovnání 

epoxidová pryskyřice. Popis těchto materiálů je uveden v tabulce 4. 

 

Tabulka 4. Modelové materiály použité pro ověřování účinnosti ochranné funkce fólií. 

Označení Materiál – základní informace 

osikový papír 
(PO) 

bílá chemo-termo-mechanická (CTMP) bělená vláknina z osikového 
dřeva (osikový papír) jako zástupce archivních materiálů citlivých na 
působení UV záření 

hedvábí bílé, přírodní, neupravované, častý materiál textilních památek  
len béžové barvy, přírodní, mořený sloučeninami železa  

damarový lak bezbarvý damarový lak nanesený na skle, připravený FR UPce jako 
zástupce ochranných obrazových laků 

kaseinový lak bezbarvý kaseinový lak nanesený na skle, připravený FR UPce jako 
zástupce významné skupiny malířských pojiv 

epoxidová 
pryskyřice 

CHS EPOXY 510 s tvrdidlem P11 v poměru 10 dílů tvrdidla na 100 
dílů pryskyřice. 
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Stárnutí probíhalo v komoře pro urychlené povětrnostní testy Q-Sun Xenon 

Test Chamber. U všech popsaných vzorků byly před počátkem zkoušky a v jejím 

průběhu opakovaně měřeny základní parametry kolorimetrického trojrozměrného 

systému CIELAB. 

Laboratorní měření prokázala, že laboratorní vzorek fólie s formulovaným 

adhezivem plnil ochrannou funkci velice dobře pro všechny měřené modelové 

materiály. Podařilo se odstranit problémy se vznikem bublinek při nalepování folie na 

sklo. Stabilita i odolnost zvolené nosné folie je rovněž velice dobrá. 

 

Závěr 

Byl dokončen výzkum přípravy UV ochranné samolepící fólie. Na koronovanou 

PET fólií se nanese adhezivní vrstva a po odpaření použitých rozpouštědel se 

překryje nekoronovanou PET fólií. Optimální roztokové PSA adhezivum na bázi 

butylakrylátu obsahovalo 3 % Soltexu EE, 3 % THBF a 0,5 % hmotnostní 

antioxidantu TINUVIN R 292, vztaženo na sušinu polymerního systému. Ochranná 

fólie nanesená na sklo je transparentní a pouhým okem nelze rozeznat, že je na 

tomto sklu nalepena, takže nedochází k negativním estetickým změnám. Byla 

provedena optimalizace výšky adhesivní vrstvy s ohledem na její účinnost při 

odfiltrování negativního UV záření. Optimální nános adheziva je 37 g/m2. Byla 

změřena závislost viskozity na obsahu sušiny. Oba tyto parametry jsou klíčové 

z pohledu nanášení adheziva na ochrannou fólii během výroby. Byly provedeny 

testy, které si kladly za cíl stanovit a ověřit UV ochrannou schopnost této fólie pro 

vybrané materiály. Výsledky jednoznačně prokázaly stabilizační efekt ochranné fólie.  
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UHLOVODÍKOVÉ PRYSKYŘICE V NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 
 

HYDROCARBON RESINS IN THE PAINTS 
 
Jiří Křivánek Jiří, Bruno Camp 
KRAHN CHEMIE GmbH, Hamburg, Germany 
 

Summary 
The paper describes application areas of Hydrocarbon Resins in paints 
and coatings. Products from Neville Chemical are introduced. Application 
in alkyd and epoxy paints and in pigment concentrates are showed in 
examples. 
Key words: resin, hydrocarbon, coating 
 
 

 Firma Otto Krahn byla založena v roce 1909 jako obchodní firma 

zaměřená zejména na obchodování s materiály pro průmysl kaučuku. V roce 1972 

byly obchodní aktivity přesunuty do dceřinné firmy KRAHN CHEMIE. V současné 

době je KRAHN CHEMIE distributorem speciálních chemikálií, přičem jedna z divizí 

se specializuje na materiály pro průmysl nátěrových hmot. 

 V České republïce a na Slovensku v současné době dodáváme následující 

výrobky: 

Zkušební karty a pomůcky pro zhotovení zkušebních nátěrů – Leneta 

Hliníkové pigmenty v práškové i pastové formě – Alpate 

Perleťové pigmenty - Kuncai 

Antikorozní pigmenty – Pigmentan 

Bezftalátová i ftalátová změkčovadla – Jayflex, DOA 

Uhlovodíkové pryskyřice – Necires, Nevoxy, Nevchem 

Alkydové pryskyřice – Italkid, Sintal 

Polyesterové pryskyřice pro 2k-PU a vypalovací systémy – Italkid, Ftalon 

Polyizokyanáty – Uronal 
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Aminopryskyřice melaminové, močovinové, benzoguanaminové – Itamin 

Nenasycené polyesterové pryskyřice – Poloral 

UV tvrditelné pryskyřice – Syncryl 

Dialylftlátové pryskyřice – DAISO DAP. 

 

Uhlovodíkové pryskyřice 

Tento příspěvek je věnován uhlovodíkovým pryskyřicím firmy Neville a jejich 

použití v oblasti nátěrových hmot. Obecně jsou uhlovodíkové pryskyřice produkty 

získané polymerací některých složek pyrolýzních frakcí. Mají většinou nepolární 

charakter a  poměně nízkou molekulovu hmotnost (300 – 1400 g/mol). Některé typy 

jsou  kapalné, jiné jsou pevné pryskyřice s bodem měknutí obvykle nepřesahujícím 

130 ºC. Barva bývá nažloutlá, ale polymerací čistých monomerů lze vyrobit i velmi 

světlé produkty. V závislosti na použitých surovinách mohou obsahovat dvojné vazby, 

hydroxylové skupiny, případně i karboxylové skupiny. Jsou to látky velmi dobře 

rozpustné v uhlovodíkových rozpouštědlech, některé typy i v   ketonech, esterech 

nebo jiných kyslíkatých rozpouštědlech. Také jsou rozpustné v řadě polymerů. Právě 

kombinace s polymery a zlepšení jejich původních vlastností jsou základem naprosté 

většiny aplikací uhlovodíkových pryskyřic. Je to zejména výroba, kaučuku, lepidel, 

nátěrových hmot a tiskařských barev. 

 

Použití uhlovodíkových pryskyřic v nátěrových hmotách 

 Alkydové nátěrové hmoty: uhlovodíkové pryskyřice jsou dobře mísitelné 

s rozpouštědlovými alkydy, používají se převážně pevné typy. Jejich přídavkem se 

zlepšuje lesk a zasychání, zvyšuje tvrdost, zlepšuje odolnost vodě a vlhkosti a 

korozní odolnost nátěru, v některých případech se zlepšuje přilnavost filmu 

k podkladu. Na druhou stranu je třeba vzít v úvahu, že některé typy s vyšším 

obsahem dvojných vazeb  se mohou projevit jako antioxidanty.  Doporučené typy 

Neville jsou Necirès LF 220,100 a  Nevchem NL 100. 
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 Epoxidové nátěrové hmoty: používají se kapalné typy, které přinášejí snížení 

viskozity nebo snížení VOC u rozpouštědlových systémů. Dalšími pozitivním efekty 

jsou flexibilnější nátěrový film, zlepšení adheze, odolnosti vlhkosti a korozní odolnosti. 

Vyšší obsah typů s vysokým hydroxlovým číslem může ovlivnit zasychání a pot-life, 

takže tyto parametry je třeba sledovat už při úvodních zkouškách. Doporučené typy 

Neville jsou výrobky řady Necirès EPX a řady Nevoxy G. Doporučené dávkování 7 – 

10 % počítáno na celý pojivový systém. 

 

 Epoxidové podlahové systémy: rovněž se použvají kapalné typy zejména ke 

snížení viskozity systému, zlepšení rozlivu, flexibilizaci vytvrzené hmoty a zlepšení 

mezirvstvové adheze. Typy s vysokým hydroxylovým číslem mohou bý použity jako 

náhrada nonylfenolu. Doporučené typy Neville jsou výrobky řady Necirès EPX a řady 

Nevoxy G. Doporučené dávkování 7 – 15 % počítáno na celý pojivový systém. 

 

 Pigmentové pasty: kapalné uhlovodíkové pryskyřice na bázi kopolymerů 

fenolu mají výbornou kompatibilitu s prakticky celým spektrem nevodných typů pojiv  

a jsou využívány jako pryskyřice pro výrobu rozpouštědlových nebo 

bezrozpouštědlových pigmetových koncentrátů. Doporučené typy Neville jsou 

výrobky řady  Nevoxy G. 

 

 Další aplikace: u nátěrů na dřevo lze uhlovodíkvé pryskyřice použít jako 

plastifkátory nátěrového filmu a nebo jako pojivo (Necirès LF 220,100 ) pro penetrace 

obsahující například insekticidy nebo fungicidy. Čerstvý beton lze chránit proti přílš 

rychlému odpařování vody nastříkanou membránou na bázi uhlovodíkové pryskyřice 

(Necirès LF 220,100). Aplikace jsou možné i do asfaltových nátěrů a do nátěrů na 

bázi vodných disperzí (používají se typy s vyšším obsahem hydroxylových skupin). 
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Přehled výrobků Neville 

Tabulka 1a. Přehled výrobků, kapalné pryskyřice. 

Typ 
viskozita 

Pa.s 

Barva 

Gardner 

Jod. číslo 

g J2/100 g 

Hydrox. číslo 

mg KOH/g 

Necirès EPX-L2 0,3 1 65 50 

Necirès EPX-L5 0,7 1 40 56 

Necirès EPX-L 2,3 1 41 63 

Necirès EPX-LH 5,2 1 42 96 

Nevoxy G-2 0,2 2 65 50 

Nevoxy G-4 0,4 2 50 85 

Nevoxy G-6 0,9 3 38 120 

Nevoxy G-8 2,3 3 20 160 

Nevoxy G-10 6,3 5 15 195 

Nevchem LX 2250 7,7 10 116 - 

Tabulka 1b. Přehled výrobků, pevné pryskyřice. 

Typ b. měknutí 

ºC 

Barva 

Gardner 

Jod. číslo 

g J2/100 g 

Hustota 

g/cm3 

Nevchem NL 85 89 8 33 1,07 

Nevchem NL 100 100 9 41 1,08 

Nevchem NL 120 120 10 39 1,08 

Necirès LF 210,100 100 14 120 1,10 

Necirès LF 220,85 88 13 113 1,10 

Necirès LF 220,100 100 13 113 1,10 

Necirès LF 220,115 115 13 124 1,11 

Necirès LF 220,125 125 13 127 1,11 

Nevprint LG 124 13 - 1,08 

Nevcolle 90 90 <6 25 0,99 
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Příklady použití 

Tabulka 2. Hliníkový nátěr na bázi alkydové a uhlovodíkové pryskyřice. 

Složka Obsah (dílů) 

Hliníkový pigment - pasta 16 

Necirès LF 220,100 10 

Dlouhá akydová pryskyřice 6 

Lakový benzín 45 

Xylen 21 

Co-naftenát 0,06 

Celkem 100,06 

 

 

 

Tabulka 3. Snížení viskozity nízkomolekulárních epoxidových pryskyřic. 

Kompozice Viskozita  Brookfield (mPa.s, 25 ºC) 

Epikote 828 12500 

Epikote 828, 10 % Necirès EPX-L2 8000 

Epikote 828, 20 % Necirès EPX-L2 6000 

Epikote 828, 30 % Necirès EPX-L2 4500 
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Tabulka 4. Pigmentové koncentráty bez obsahu rozpouštědel. 

Složka Obsah (%) Obsah (%) 

Nevoxy G-2 48,0 27,6 

EFKA 5207 2,0 - 

Disperbyk 2070 - 2,0 

Bentone SD-1 - 0,4 

Bayferrox 3920 50,0 - 

Tioxide TR 92 - 70,0 

 

Závěry 

 Uhlovodíkové pryskyřice jsou zajímavým materiálem pro formulaci nátěrových 

hmot. Umožňují modifikovat obvykle používaná pojiva a dosáhnout tak zlepšení jejich 

užitných vlastností. 
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SILIKONY V PRŮMYSLU NÁTĚROVÝCH HMOT 
 

SILICONES IN COATINGS INDUSTRY 
 

Pavel Veselý, Miroslava Jarešová 
Lučební závody a.s. Kolín, CZ 
 

Summary 
Silicones can be used in formulations of paints and coatings in many 
forms – binders, hydrophobizing agents, emulsifiers and wetting agents. 
For every use silicones differ in the structure and in the properties. As 
binder silicone polymer has to be branched and has to exhibit reactive 
centers for crosslinking. Silicone binders for solvent-borne coating 
systems are based on solutions of polymethylsiloxanes or 
polymethyphenylsiloxanes in aromatic solvents. For water-borne systems 
branched silicone chains with crosslinking centers have to be emulsified in 
water phase. The present trends in development of new silicone binders 
are often related to formulations of water-borne binders with lowered VOC 
content for heat-resistant coatings with thermal stability up to 700°C. 
Lucebni zavody a.s. Kolin is one of the significant silicones producer from 
Central Europe, which tries to react on demand for such these binders 
from the side of special coatings manufacturers. The results are innovated 
types of silicone water-borne binders Lukores M 45, Lukores 150 X and 
Lukores 200 X, whose properties are still continuously improved.       
Key words: Silicone, silicone resin, silicone emulsion, silicone rubber 
coating, silicone hydrophobizing agent. 

 
 
Silikony nebo též polysiloxany jsou polymerní látky, jejichž základní skelet 

tvoří vazby mezi atomy křemíku a kyslíku. Na atom křemíku pak mohou být vázány 

různé typy organických substituentů, jakými jsou například metyl, vinyl či fenyl 

skupiny. Atom křemíku se rovněž může stát centrem tvorby příčné vazby mezi 

jednotlivými makromolekulami polysiloxanů, což může vést k jejich prostorovému 

sesítění.  

Mezi nejdůležitější vlastnosti silikonů patří: 

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

na teplotě; 

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

odolnost vůči povětrnosti; 

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

- dobré elektroizolační vlastnosti (vysoká elektrická pevnost v širokém 

frekvenčním rozsahu). 

S ohledem na tyto velice zajímavé vlastnosti jsou silikony hojně využívány 

v průmyslu nátěrových hmot a organických povlaků. V této oblasti mohou být 

silikonové materiály používány v různých formách v závislosti na tom, jaké vlastnosti 

jsou pro koncové uživatele klíčové či pro jaké typy nátěrových hmot jsou silikonové 

materiály určeny. 

 

Filmotvorné materiály 

Rozpouštědlové silikonové pryskyřice 

Silikonové pryskyřice jsou prostorově rozvětvené polysiloxany tvořené dvoj- a 

trojfunkčními monomerními jednotkami schopné vytvářet velice chemicky a tepelně 

stabilní prostorovou síť. Tyto polysiloxany mohou být sesítěny  do relativně vysokého 

stupně, což umožňuje tyto materiály použít jako samostatná pojiva pro nátěrové 

hmoty. Obzvláště tam, kde je vyžadován vysoký stupeň sesítění, je nutné, aby bylo 

dosaženo vysokého stupně rozvětvení již před následným tepelným sesítěním. 

V čisté podobě by ale takovéto pryskyřice byly tuhými látkami. Z tohoto důvodu musí 

být tyto pryskyřice rozpuštěny a naředěny na konzistenci ideální pro zpracování 

organickými rozpouštědly, v tomto případě dominantně aromatickými uhlovodíky, 

nejčastěji xyleny a toluenem. Tyto pryskyřice jsou ideálními pojivy pro 

rozpouštědlové vysoce tepelně odolné nátěrové hmoty, vyznačující se vysokou 

chemickou odolností – odolnost oxidaci, odolnost vůči středně silným kyselinám a 

louhům, organickým rozpouštědlům a olejům. Za účelem dosažení nejvyšších 

možných užitných vlastností je nezbytné dosíťovat jednotlivé segmenty silikonové 

pryskyřice pomocí teploty. Ve většině případů se proto tyto pryskyřice používají jako 

pojiva pro tepelně vytvrzované (vypalovací) nátěrové hmoty. Tepelné vytvrzení 

probíhá při teplotách 180 – 250°C při možné spoluúčasti katalyzátorů snižujících 

teplotu a dobu výpalu. 
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Vzhledem k tomu, že od silikonové pryskyřice se při praktickém použití 

očekává v první řadě vysoká tepelná odolnost, používají se u těchto pryskyřicí 

obecně substituenty, které jsou maximálně odolné vůči oxidaci za vysokých teplot. 

Z tohoto hlediska jsou zajímavé zejména fenyly.  

Lučební závody a.s. Kolín vyrábějí několik typů rozpouštědlových silikonových 

pryskyřicí pro použití jako pojiv v nátěrových hmotách. Podle typu organických 

substituentů vázaných na atomy křemíku lze tyto pryskyřice rozdělit na dvě skupiny – 

pryskyřice metylsilikonové, obsahující výhradně metylové substituenty, a pryskyřice 

metylfenylsilikonové, obsahující vedle metylových substituentů i fenyly. Fenylové 

substituenty stéricky ještě více stabilizují prostorovou síť polysiloxanové pryskyřice, 

tudíž metylfenylsilikonové pryskyřice mohou být použity jako pojiva v nátěrových 

hmotách pro extrémní teploty až 700°C.  

 

Lukosil M 130 

- 50 %-ní roztok metylsilikonové pryskyřice v xylenu. Již při pokojové teplotě tvoří 

nelepivý, částečně pružný a mechanicky odolný film, u kterého se tepelným 

vytvrzením zvyšuje tvrdost, mechanická i chemická odolnost a film je stabilizován 

vůči trvalému působení vysokých teplot (230°C). Používá se jako pojivo pro výrobu 

tepelně odolných nátěrových hmot na kovové povrchy (silikonové stříbřenky, 

základní, antikorozní nátěrové hmoty a emaily atd.) odolávajících teplotám 

krátkodobě až 500°C. Vzhledem ke své vysoké elektrické pevnosti je používán 

rovněž jako elektroizolační lak (tištěné spoje), jako pojivo elektroizolačních a tepelně 

odolných směsí a při výrobě elektroizolačních desek. Lukosil M 130 lze rovněž použít 

i jako mechanicky odolný separační nátěr na úpravu forem pro lisování a odlévání 

pryskyřic, plastických hmot a kaučuků. 

 

Lukosil M 130 – 60 

- 60 %-ní roztok metylsilikonové pryskyřice v xylenu. Jedná se o ekvivalent Lukosilu 

M 130 s vyšším obsahem silikonového podílu a nižším obsahem těkavých 

organických látek (VOC). 
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Lukosil 150 X 

- 50 %-ní roztok metylfenylsilikonové pryskyřice v xylenu s podílem počtu 

dvojfunkčních stavebních jednotek ku trojfunkčním 0,61, což předurčuje tuto 

pryskyřici k vytvoření velmi husté polymerní sítě. Za účelem vytvoření této rigidní 

polymerní sítě - tuhého filmu - je ale nezbytné tuto pryskyřici tepelně vytvrdit. 

Resultátem pak jsou poměrně vysoká tvrdost a mechanická odolnost filmu. Poměr 

počtu fenyl skupin k metyl skupinám je rovněž vysoký: 0,70. Lukosil 150 X je proto 

vhodný jako pojivo pro vysoce tepelně odolné nátěrové hmoty s tepelnou odolností 

500 – 700°C.  Lukosil 150 X je možné ve formulaci nátěrové hmoty kombinovat 

s jinými organickými pojivy (alkydy, polyestery, akryláty apod.) a modifikovat tím 

jejich vlastnosti.  

 

Lukosil 200 X 

- 50 %-ní roztok metylfenylsilikonové pryskyřice ve xylenu s podílem počtu 

dvojfunkčních stavebních jednotek ku trojfunkčním 1,01. Po tepelném vytvrzení této 

pryskyřice je tedy vznikající polymerní síť řidší než v případě Lukosilu 150 X a tedy 

výsledný nátěrový film je měkčí a pružnější. Lukosil 200 X se používá jako pojivo pro 

výrobu vysoce tepelně odolných nátěrových hmot s tepelnou odolností nad 500°C, 

popř. jako sekundární pojivo při modifikaci vlastností jiných typů organických pojiv při 

výrobě nátěrových hmot.  

 

Silikonové filmotvorné emulze  

Polysiloxany lze též emulgovat do vodného prostředí pro použití ve vodou 

ředitelných nátěrových hmotách. Pokud je do vody emulgován polysiloxan schopný 

po zaschnutí, respektive po následném tepelném vytvrzení, vytvářet tuhý film, jenž 

může být pojivovým základem vodou ředitelných nátěrových hmot, jedná se o 

silikonové emulze filmotvorné. Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi silikonových 

emulzí jsou v současnosti dominantně používány v oblasti stavebnictví a to zejména 

ve formulacích fasádních nátěrových hmot, kde klíčovými vlastnostmi, jež silikonové 

pojivo vnáší do nátěrového systému jsou hydrofobita, v návaznosti na to vysoká 

mrazuvzdornost a současně vysoká difuzivita pro plyny včetně vodní páry. Nicméně 
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aplikační spektrum těchto filmotvorných emulzí by mohlo být v budoucnosti čím dál 

tím více rozšiřováno do oblasti vysoce tepelně odolných nátěrových hmot.  

 

Lukofob ELX 

- vodná neionogenní emulze metylsilikonové pryskyřice rozpuštěné ve xylenu s 

obsahem 35 hm.% silikonové složky. Vytváří tuhý film již za pokojové teploty. 

Používá se jako pojivová a hydrofobizační složka vodou ředitelných nátěrových 

hmot, zejména ve stavebnictví. Lukofob ELX lze po zředění vodou rovněž využít jako 

přípravek pro hydrofobizaci silikátových podkladů.  Problémem Lukofobu ELX je 

vyšší obsah VOC. Za účelem nárůstu tvrdosti filmu, tepelné a chemické odolnosti 

filmu může být po odpaření vody Lukofob ELX podroben tepelnému vytvrzení za 

teplot 180-200°C.  

 

Lukores M 45  

- varianta Lukofobu ELX se sníženým obsahem VOC opět určená pro exteriérové 

fasádní nátěrové hmoty a rovněž pro vodou ředitelné tepelně odolné nátěrové hmoty 

s odolností do 500°C. 

 

Lukores 150 X  

- neionogenní stabilní vodná emulze metylfenylsilikonové pryskyřice s obsahem 35 % 

hmot. silikonového podílu se střední tvrdostí filmu. Je určena pro formulaci vodou 

ředitelných vysoce tepelně odolných (500-700°C) nátěrových hmot. 

 

Lukores 200 X  

- neionogenní vodná emulze metylfenylsilikonové pryskyřice s obsahem 35 % hmot. 

silikonového podílu s nízkou tvrdostí a vyšší elasticitou nátěrového filmu. Též určena 

pro formulaci vodou ředitelných vysoce tepelně odolných (500-700°C) nátěrových 

hmot. 
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Elastomerní nátěrové hmoty 

Do průmyslu nátěrových hmot pronikají i materiály pojivově založené na bázi 

silikonových kaučuků. V oblasti jednosložkových nátěrových hmot se pro speciální 

účely prosazují pojiva na bázi silikonových kaučuků kondenzačního mechanismu 

vulkanizace. Výhodou filmů takovýchto typů nátěrových hmot je jejich vysoká 

odolnost vůči UV záření a oxidaci, vysoká a časově stabilní elasticita filmu, 

hydrofobita povrchové úpravy a vysoká tepelná odolnost. Zajímavou oblastí použití 

jsou nátěrové hmoty pro vnější povrchovou úpravu plochých polyuretanových tepelně 

izolačních střešních systémů. 

 

Lukopren Silicoat 

- jednokomponentní nátěrová hmota na bázi silikonové kaučukové směsi 

kondenzačního – oximového mechanismu vulkanizace používaná jako UV ochranná 

a hydroizolační vrstva polyuretanových střešních tepelně izolačních systémů.   

 

Lukopren S 9282 

- jednokomponentní silnovrstvá nátěrová hmota na bázi silikonového elastomeru 

kondenzačního – oximového mechanismu vulkanizace používaná jako UV ochranná, 

elastická hydroizolační povrchová úprava stavebních betonových dílců. Za 

účelem zajištění vysoké úrovně adheze k savým silikátovým podkladům je zapotřebí 

povrch betonu v místě styku s nátěrem upravit za pomoci Lukopren Primeru B733. 

 

Nefilmotvorné materiály 

Silikonové nefilmotvorné hydrofobizační emulze 

Tyto emulze po odpaření vody nevytvářejí tuhý film a nemohou tak v nátěrové 

hmotě plnit funkci pojiva. Jediným základním úkolem této emulze je navýšit 

hydrofobitu výsledného filmu nátěrové hmoty. Jedná se o neionogenní emulze 

alkylalkoxysilanů nebo lineárních či roubovaných oligo- a polysiloxanů. Tím, že 

netvoří vlastní síť a nenahrazují tak část pojiv v nátěrových hmotách, nemají tyto 
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emulze v podstatě žádný vliv na propustnost nátěrového filmu pro plyny. Jejich 

výhodou je, že prakticky neobsahují žádné VOC. 

 

Lukosiol E 35 

- neionogenní vodná emulze metylterminovaného lineárního polydimetylsiloxanu s 

obsahem 35 % hmot. silikonové složky. Lukosiol E 35 slouží jako hydrofobizační 

aditivum nátěrových hmot. 

 

Lukofob EVO 50 

- 50 %-ní vodná neionogenní emulze alkylalkoxysilanu. Jedná se opět o emulzi 

nefilmotvornou, jejíž hlavní funkcí je navýšit ve výsledném nátěrovém filmu 

hydrofobní efekt. Oproti Lukosiolu E 35 má však Lukofob EVO 50 jednu významnou 

výhodu. Ta spočívá v tom, že použitý alkylalkoxysilan se při zasychání nátěrové 

hmoty může fixovat k substrátu, tj. k podkladu, plnivům či pigmentům obsaženým 

v nátěrové hmotě chemickou vazbou, čímž se výrazně zvyšuje životnost hydrofobní 

úpravy. V případě Lukosiolu E 35 k takovéto fixaci nedochází a v průběhu doby tak 

dochází k významnému poklesu obsahu silikonového podílu ve filmu vlivem difúze do 

savého podkladu či strháváním např. dešťovou vodou.  

 

Polysiloxanové kapaliny 

Jedná se o čistou formu lineárních či částečně rozvětvených 

metylterminovaných polydimetylsiloxanů s obsahem rozličných funkčních skupin. 

V nátěrových hmotách mohou být tyto materiály používány jako smáčedla plniv a 

pigmentů, složky emulgačního systému či odpěňovače. 

 

Závěr 

S ohledem na unikátní soubor vlastností, jenž silikony vykazují, zejména 

pokud se týče odolnosti vůči UV-záření a oxidaci i odolnosti tepelné a chemické jsou 

tyto materiály předurčeny pro použití při výrobě speciálních nátěrových hmot. 

Lučební závody a.s. Kolín patřící mezi významné výrobce silikonových materiálů ve 
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střední Evropě se snaží pružně reagovat na rostoucí technické požadavky výrobců 

nátěrových hmot ohledně vlastností pojiv, rovněž tak se snaží reagovat na neustále 

se zpřísňující legislativní požadavky na tyto materiály. Výsledkem jsou nové typy 

silikonových pojiv a aditiv, které by mohly nalézt významné uplatnění zejména 

v oblasti vysoce tepelně odolných nátěrových hmot a nátěrových hmot stavebních 

(fasádní nátěrové hmoty, nátěry betonových mostních konstrukcí, tunelů apod.). 

Velmi zajímavou a poměrně rychle se rozvíjející by se v blízké budoucnosti mohla 

stát oblast vodou ředitelných vysoce tepelně odolných nátěrových hmot s tepelnou 

odolností až 700°C. Pro tyto typy nátěrových hmot Lučební závody a.s. Kolín 

vyvinuly a stále intenzivně vyvíjejí nová moderní emulzní silikonová pojiva, mezi 

které patří Lukores M 45, Lukores 150 X a Lukores 200 X.  
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Summary 
The aim of this article is to verify antibacterial and antifungal effects of 
potential antimicrobial coatings. Tested samples of antimicrobial coatings 
were prepared in research institute Synpo a. s.. These tested coatings are 
used as interior coatings and are based on the aqueous acrylic dispersion 
and different additives. Antimicrobial ability and photoactivity were 
assumed in these paints based on nano zinc oxide or nano titanium 
dioxide in different amount of pigment. The microbial cultures from 
Collection of University of Pardubice were used. The Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus were choose as 
test bacteria and Penicillium chrysogenum and Aspergillus niger as test 
mold. The best bacteria and fungi inhibition results show coatings 
containing nano ZnO pigment. 
Key words: Nano titanium dioxide, Nano zinc oxide, Antimicrobial 
efficacy, Photocatalytic efficacy 

 
 
Introduction 

The world-wide spread of diseases is a great problem of the modern society 

(1). Infection is a major medical complication associated with health care 

environments (2). Recently there has been a growing concern about how to reduce 

or eliminate infections completely, especially those caused by antibiotic-resistant, 

Gram-positive bacteria, such as methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), 

and vancomycin-resistant Enterococci (VRE) (3; 4). Infection control is of utmost 
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importance in various places, which require a high level of hygiene as technical 

applications for antimicrobial coatings include medical products, packaging materials 

or filters used in air-conditioning systems. Hospitals, pharmaceutical production units, 

food factories, etc., need to be rigorously disinfected in order to destroy pathogenic 

microbes (5; 3; 6). Microbial contamination of water poses a major threat to public 

health too. With the emergence of microorganisms resistant to multiple antimicrobial 

agents there is increased demand for improved disinfection methods (7). A promising 

possibility to overcome these difficulties is the development of a concept to kill 

bacteria based on physical interactions. It has been proved that the chemicals with 

positively charged groups, such as quaternary ammonium or phosphonium, can kill 

bacteria upon contact (5). Also coatings containing photocatalytic TiO2 can be 

interpreted as contact-active surfaces that kill approaching microbes by light-induced 

formation of hydroxyl radicals.  Also more easily achievable coatings consisting of 

silver nanoparticles are described (1). The main mechanism of toxicity of 

nanoparticles is thought to be via oxidative stress that damages lipids, 

carbohydrates, proteins and DNA. Lipid peroxidation is considered most dangerous 

as leading to alterations in cell membrane properties which in turn disrupt vital 

cellular functions (8). 

Waterborne coating systems are complex mixtures of polymers, pigments and 

functional additives. The additives are used to improve different appearance or 

performance characteristics of the final coating. Unexpected synergies or 

undermining of performance may arise when certain components are included. The 

performance additives can be broadly grouped into three major types based on what 

characteristic is being modified:  

• chemical - antioxidants, UV absorbers, thermal stabilizers; 

• physical - flow aids, rheology modifiers, de-foamers, dispersants; 

• biological - antimicrobials, antifungals, algaecides. 

The ability of all of these additives to fulfill their roles is greatly impacted by the 

environment in which they operate. Antimicrobials are one class of additive that is 

very dependent on what else is in the system formulation (9). 
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Photocatalytic titanium dioxide (TiO2) has been developed and extensively 

applied due to its nontoxicity, high catalytic activity, and strong self-cleaning 

characteristics. The threat of device-related infection has been increasingly aware by 

the facts of recent global wide events of MRSA or enterovirus. Unexpected 

multiplication of germs or other bacteria pose a serious health problem. The 

photocatalytic process of TiO2 involves the generation of electron-hole pairs when 

exposed to light. Aggressive oxygen radicals are generated by the electron attack, 

and the hole accelerates hydroxyl radical formation. These radicals eventually attack 

bacteria or viruses in terms of inhibiting DNA clonal processing, destroy coenzymes, 

enzymes in the self-regeneration and enzymes in the respiratory system. As a result, 

the radical stops the reproduction of bacteria and molds, thereby inhibiting bacteria 

growth or preventing virus DNA multiplication. The photocatalytic nano-anatase TiO2 

powder has a rather high specific area and is often used to remove organic 

substances in water, direct employing photocatalyst powder as a reaction vehicle will 

inevitably incur separation and recycling problems, leading to a high cost so it had 

been tried make a mixture of anatase and rutile TiO2 with good results (4; 10). 

The zinc oxide has also been used in the fabrication of photovoltaic thin films. 

When exposed to light, valence band holes can be generated in zinc oxide. These 

holes are able to react with nearby molecules to produce oxidants. The reaction of 

zinc oxide with water produces the hydroxyl radical (OH-). In the case of oxygen, the 

result is the superoxide molecule, O2
-. Zinc oxide and other semiconductor materials 

may provide unusual electronic and chemical mechanisms for inhibiting the growth of 

microorganisms in similar way as titanium dioxide (11). 

 

Experimental 

 These paints were formulated based on aqueous acrylic pigment dispersion 

and additives. Antimicrobial ability and photoactivity were assumed in these paints 

based on nano zinc oxide or nano titanium dioxide in different amount of pigment. 

Paints without pigment were formulated for each type of pigment as control paint. 

 The photoactivity of photocatalytic nanoparticles TiO2 and ZnO is dependent 

on air humidity and ultra violet (UV) radiation. It is possible to observe the 
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photoactivity thanks to change of organic dyes due to oxidative-reductive reaction. 

Degradation of Orange II is measurable thanks to change of color of solution. 

Spectroscopic method was used for this measurement (485 nm). The absorbance of 

solution on paint was measured before and after UV radiation and also after visible 

(VIS) radiation. 

 The tests of antimicrobial efficiency were made on these paints too. The 

microbial cultures from Collection of University of Pardubice were used. The 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus were choose 

as a test bacteria and Penicillium chrysogenum and Aspergillus niger as a test mold. 

 Testing of bacteria was made in this way. Instrumental and films were 

sterilized, test bacteria were pre-incubated on sterilized Petri dish with MPA agar for 

24 hours in 37°C and then the test inoculum with density 106 bacteria/ml of each 

bacteria was prepared. Each tested film was put onto agar in sterilized Petri dish and 

test inoculum was put onto it and spread on the whole space of agar. The Petri 

dishes were incubated for 24 hours in 37°C and then the number of colonies was 

counted. Inoculation of bacteria onto specimen is shown in Fig. 1. 

 Testing of mold was made in the similar way. Instrumental and films were 

sterilized, test mold were pre-incubated on sterilized agar slopes with MALT agar for 

5 days in 25°C and then the test inoculum with density 106 spore/ml of each mold 

was prepared. Each tested film was put onto agar in sterilized Petri dish and test 

inoculum was put onto it and spread on the whole space of agar. The Petri dishes 

were incubated for 5 days in 25°C and then the number of colonies was counted. 

Inoculation of mold onto specimen is shown in Fig. 1. 

 

Results and discussion 

 The photocatalytic activity was measured at the coatings containing nano 

ZnO, nano TiO2 and coating without additives after exposing to UV and VIS radiation.  

The change of absorbance of Orange II was observed and the results are showed in 

Fig. 2. and Fig. 3.. The high photocatalytic activity is obvious in higher concentration 

of both of these pigments after exposition to VIS radiation and also to UV radiation. 
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Fig. 1. Inoculation of bacteria/mold onto specimen in the Petri dish. 

 

Fig. 2. Change of absorbance of Orange II after exposure to VIS radiation on films. 

 

Fig. 3. Change of absorbance of Orange II after exposure to UV radiation on films. 
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the efficacy against Aspergillus niger  is pure in both cases. Coatings containing 

nano ZnO show quite good efficacy against Penicilinum chrysogenum. 

 

Conclusion 

 Both of coatings containing nano TiO2 and nano ZnO showed photocatalytical 

activity but only coatings containing nano ZnO showed antimicrobial efficacy too. 

These coatings were effective in a different amount against Staphylococcus aureus, 

Pseudomonas aeruginosa and Penicilinum chrysogenum. They were not effective 

against Aspergillus niger. 

 It could be tried different amount of additives or mixture of additives for 

improving antimicrobial efficacy. 
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POVRCHOVÉ ÚPRAVY FASÁD HISTORICKÝCH BUDOV 
 

SURFACE TREATMENT OF ANCIENT BUILDINGS FACADE 
 
Petr Antoš, Barbora Antošová, Petr Koutník 
Výzkumný ústav anorganické chemie a. s., Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem 
 

Summary 
The lecture describes properties of facade coatings based on calcium 
hydrate. The properties of calcium hydrate was modified by supplement of 
metakaoline and organic polymere. Painting of coating was realized by 
yellow ferrous pigmente. The resultates of work are the formulations 
powder facade coatings determinated for surface treatment of ancient 
buildings facade. 
Key words: facade paints, poocolan, lime-wash 

 
 
Úvod 

Vápenné nátěry jsou historicky používané povrchové úpravy fasád. K nátěrům 

se používá suspenze připravená ředěním dobře uleželého vzdušného vápna 

(vápenné mléko). Ke zlepšení vlastností povrchové úpravy se dříve nátěry 

modifikovaly přídavkem lněné fermeže nebo kaseinu. Modifikační přísady měly 

zabezpečit vyšší pružnost nátěru, odolnost proti vodě a paropropustnost. Kasein 

vzhledem ke svému přírodnímu původu je problematický z hlediska odolnosti proti 

biologickému napadení.  

Barevnost nátěrů se zajišťuje přídavkem pigmentů, které jsou stálé 

v alkalickém prostředí hydroxidu vápenatého. Syté odstíny nelze dosáhnout, protože 

vápenné mléko má nízkou pojivou schopnost. Při vysokém naplnění nátěru 

pigmentem dochází ke sprašování a v některých případech se nátěr rozmývá 

deštěm.  

Vápenné nátěry mají vysokou propustnost pro vodní páru, ale nejsou 

hydrofobní. Dochází ke smočení nátěru a působení agresivních látek z ovzduší, které 

nátěry poškozují. Také mráz poškozuje vodou nasycený nátěr. Vápenné nátěry mají 

proto krátkou životnost. Jednou z možností prodloužení životnosti vápenného nátěru 
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je jeho modifikace. Vápno se modifikuje přídavkem především akrylátových disperzí 

a silikonových emulzí.   

Přídavkem pucolánů lze zvýšit pevnost a odolnost vápenných omítek proti 

působení atmosférických činitelů, tj. vody a korozních látek. Pucolán je definován 

jako „křemičitý nebo křemičito-hlinitý materiál, který sám o sobě má malé nebo žádné 

pojivé vlastnosti, ale pokud je v jemně mleté formě a v přítomnosti vlhkosti, tak 

reaguje s hydroxidem vápenatým při běžných teplotách za tvorby sloučenin 

s významnými pojivými vlastnostmi“[1]. 

Vzhledem k reaktivitě vápenného hydrátu s pucolánem v přítomnosti vody byly 

vápenné nátěrové hmoty připraveny v práškové formě. Modifikace pojivových 

vlastností vápenného hydrátu byla prováděna pucolánem s obsahem metakaolinu a 

práškovou disperzí Vinnapas. Formulace byla doplněna o pigmenty, plniva a 

dispergační aditiva. 

Suroviny 

Práškové fasádní nátěrové hmoty s obsahem pucolánu byly připraveny smísením 

vápenného hydrátu „Čerťák“ (Vápenka Čertovy schody, Tmaň, ČR), křemenné 

moučky (Minorit s. r. o., Teplice v Čechách, ČR), mikromletého vápence (Omya a. s., 

Vápenná, ČR), titanové běloby (Tronox, USA), železitých pigmentů „Bayferrox“ 

(Lanxess Deutschland GmbH, SRN), sušené disperze (Wacker Chemie, SRN), 

celulósových vláken (Cellulose Fibre Fabrik, Gehren, SRN) a  dispergačního 

prostředku (Fosfa a. s., Poštorná, ČR). Jako pucolán byl užit Mefisto L05 s obsahem 

metakaolinu (ČLUZ a. s., Nové Strašecí, ČR). Složení pucolánu je zřejmé z tabulky 1, 

jeho granulometrická křivka je na obrázku 1. 

 

 
 

Obrázek 1. Distribuce částic pucolánu Mefisto L05 
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Tabulka 1. Chemické složení a vlastnosti pucolánu Mefisto L05 

Složka Mefisto L05 

SiO2 (%) 52,4 

Al2O3 (%) 41,3 

 Fe2O3 (%) 1,19 

 TiO2 (%) 1,77 

 K2O  (%) 0,79 

 vlhkost (%) 0,84 

 ztráta žíháním (%) 3,33 

 D50 (µm) 4,09 

D90 (µm) 10,36 

měrný povrch (m2·g-1) 14,56 

pucolánová reaktivita (mg·g-1) 1217 
 
 

Metody 

Zkouška tvrdosti 

Účelem zkoušky je stanovení povrchové tvrdosti nátěrového filmu na skle po 

určité době stárnutí pomocí kyvadlového přístroje Automatic 500 za definovaných 

podmínek (teplota, relativní vlhkost) podle ČSN 67 3076 [2]. Podstatou zkoušky je 

měření doby útlumu kyvadla při kmitání na povrchu nátěrového filmu (z amplitudy 12° 

na amplitudu 4°). Před vlastním měřením nátěrových filmů je přístroj ponechán 5 

minut temperovat. Poté je proměřen standard - skleněná deska očištěná saponátem 

a odmaštěná chloroformem. Měrnou jednotkou tvrdosti jsou procenta vztažená 

k tvrdosti skleněného standardu, který má tvrdost 100 %. Měření bylo prováděno 

třikrát u každého zkoumaného nátěrového filmu, a jako výsledná hodnota je brán 

aritmetický průměr všech tří měření.   

 

Zkouška vodotěsnosti 

Zkouška vodotěsnosti fasádních nátěrových hmot byla provedena podle 

normy ČSN 73 2578 [3]. Tato metoda platí pro zkoušení vodotěsnosti povrchové 

úpravy stavebních konstrukcí a dílců. Povrchovou úpravou se rozumí vrstva nátěru či 
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nástřiku nátěrové hmoty. Podstatou zkoušky je měření množství vody, které pronikne 

do zkoušeného vzorku během stanovené doby.  

Vodotěsnost povrchové úpravy w (litry·m-2) se vypočte podle vztahu: 

w = VH2O/A   (litry·m-2) 

 

kde VH2O je úbytek vody za 30 minut v litrech a A je smáčená plocha v m2. Výsledek 

zkoušky je vyhovující, jestliže vodotěsnost venkovních povrchových úprav je nejvýše 

2 litry·m-2 za 30 minut. Na plochu zkušebního panelu byly silikonovým kaučukem 

přilepeny tři zvony průměru 10 cm. Po naplnění destilovanou vodou byl zjišťován 

úbytek vody po 30 minutách z byrety. Výsledky tří měření byly zprůměrovány. 

 

Zkouška otěruvzdornosti 

Zkouška otěruvzdornosti za mokra byla provedena podle normy ČSN 73 2582 

[4]. Tato zkouška platí pro zkoušení otěruvzdornosti za mokra venkovních a vnitřních 

povrchových úprav stavebních konstrukcí a dílců. Podstatou zkoušky je stanovení 

doby, za kterou se probrousí navlhčená vrstva zkoušené nátěrové hmoty. 

Obrušování se provádí otáčejícím se štětcem při zatížení silou 0,5 N a při frekvenci 

120 ot/min. Výsledek zkoušky je vyhovující, je-li stanovená hodnota otěruvzdornosti 

za mokra u fasádních nátěrových hmot vyšší než 20 minut, u vnitřních nátěrů na 

stěny má být vyšší než 75 vteřin. 

 

Zkouška paropropustnosti 

Zkouška paropropustnosti byla provedena podle normy ČSN 73 2850 [5]. 

Principem metody je stanovení hmotnostního přírůstku absorbentu, u kterého se 

zvyšuje hmotnost o množství látky prošlé nátěrovým filmem. Jedná se  o tzv. metodu 

suchého kelímku, která využívá suché prostředí uvnitř kelímku, kde relativní vlhkost 

1-3 % zajišťuje silikagel. Na paropropustnost nátěru má vliv struktura zkoušeného 

vzorku.  Zkouška byla prováděna v PP kelímcích průměru 100 mm, výšky 50 mm, do 

kterých byl umístěn kruh vyrobený z betonové směsi 3:1 (písek Provodín PR 33: 

cement CEM 42,5). Účinná plocha kruhu A byla 63,585 · 10-4 m2. Kelímky byly 

umístěny v exsikátoru, kde byla vlhkost 86 % udržována nasyceným roztokem 
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chloridu draselného. Měření bylo prováděno třikrát vedle sebe a výsledky 

hmotnostního toku vodní páry plochou A byly zprůměrovány. Hmotnostní přírůstek 

kelímků byl sledován po dobu 15 dnů, přičemž první kondicionační den byl pro 

výpočet byl vynechán.  

 

Zkouška mrazuvzdornosti 

Stanovení mrazuvzdornosti bylo provedeno podle normy ČSN 73 2579 [6]. 

Podstatou zkoušky je střídavé zmrazování a rozmrazování  zkušebního vzorku. 

Následně se sleduje přídržnost povrchové úpravy k podkladu mřížkovou metodou, 

dále se zjišťují optické změny povlaku subjektivní metodou. Cyklus se skládal dle 

příslušné normy z 6 hodin ponoru do vody, a to tak, že minimálně 1 cm výšky panelu 

s filmem musel být pod vodou. Po ponoru následovalo 18 hodin v mrazničce při 

teplotě – 20 °C. Po každém cyklu byla provedena prohlídka panelu. Norma 

předepisuje životnost 15 cyklů. Panely byly vyřazovány při poškození plochy větší 

než 10 % z celkové plochy panelu. Po skončení zkoušky byla zjišťována přídržnost 

povlaku za mokra mřížkovou metodou. Po vyschnutí panelu (po cca 14 dnech) byla 

zjišťována přídržnost za sucha opět mřížkovou metodou. 

 

Zkouška odolnosti proti náhlým změnám teploty 

Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty bylo provedeno podle normy 

ČSN 73 2581 [7]. Podstatou zkoušky je střídání teplot 70 °C po dobu 45 – 50 minut 

(sušárna) a ostřiku studenou vodou po dobu 5 až 10 minut. Cyklů bylo prováděno 

celkem 25. Po každém cyklu byla provedena prohlídka panelu. Po skončení zkoušky 

byla zjišťována přídržnost povlaku za mokra mřížkovou metodou. Po vyschnutí 

panelu (po cca 14 dnech) byla zjišťována přídržnost za sucha opět mřížkovou 

metodou. 

 

Stanovení přídržnosti mřížkovou metodou 

Podstatou metody je zhotovení řezu ve tvaru mřížky do nátěru a vizuální 

hodnocení stavu nátěru podle stupnice. Zkušební metoda tak určuje odolnost nátěru 

vůči oddělení od podkladu. Ačkoliv vlastnost změřená touto empirickou metodou 
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závisí mimo jiné na přilnavosti nátěru k podkladovému kovu, nelze tento postup 

považovat za měření přilnavosti. Hodnoceno stupněm 0 – 5 od nepoškozené mřížky 

po poškození mřížky větší než 65 %. 

 

Příprava nátěrových hmot 

Zkušební vzorky (pro zkoušení tvrdosti a otěruvzdornosti) byly zhotoveny na 

skleněných deskách o rozměru 100 x 150 mm. Skleněné desky byly nejprve očištěny 

saponátovým roztokem, opláchnuty teplou vodou a po oschnutí osušeny acetonem. 

Nátěr byl zhotoven ve třech vrstvách krabicovým nanášecím pravítkem se štěrbinou 

120 μm. Interval nanášení mezi jednotlivými vrstvami byl cca 4 hodiny. Takto 

upravené zkušební vzorky byly kondicionovány po dobu 28 dnů při teplotě 23±2 °C a 

relativní vlhkosti 50±5 %.  

Zkušební nátěry pro stanovení vodotěsnosti byly zhotoveny na čisté pórobetonové 

desky o rozměrech 250 x 600 x 50 mm. Na zkušební desku byly naneseny štětcem 

dvě vrstvy. Interval nanášení mezi jednotlivými vrstvami byl cca 24 hodin.Takto 

upravené zkušební vzorky byly kondicionovány po dobu 28 dnů při teplotě 23±2 °C a 

relativní vlhkosti 50±5 %. Po zaschnutí a kondicionování byl na zkoušený povrch 

přilepen celým svým obvodem skleněný zvon, který byl následně utěsněn těsnící 

hmotou. 

Zkušební nátěry pro stanovení mrazuvzdornosti a odolnosti náhlým změnám 

teplot byly zhotoveny shodně se vzorky pro stanovení vodotěsnosti s tím, že obvod 

pórobetonové desky byl ošetřen nátěrem styren-akrylátového emailu k zamezení 

navlhání. 

Vzorky pro stanovení paropropustnosti byly zhotoveny na kruhovém tělesu 

(beton, pórobeton, vápenná omítka s pucolánem) o průměru 100 mm a tloušťce 10 

mm. Nátěr byl nanesen štětcem ve dvou vrstvách tak, aby přírůstek hmotnosti 

kruhového tělesa byl v mokrém stavu 10±0,3 g. Takto upravené zkušební vzorky byly 

kondicionovány po dobu 28 dnů při teplotě 23±2 °C a relativní vlhkosti 50±5 %. Po 

kondicionování byl zkušební vzorek utěsněn silikonovým tmelem v novodurovém 

kelímku, který byl naplněn silikagelem. 
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Práškové vápenné nátěrové hmoty byly připraveny a zkoušeny v několika variantách: 

- čistě vápenný nátěr bez pucolánu a sušené disperze (V) 
- vápenný nátěr s obsahem pucolánu a 5 % sušené disperze, bez pigmentů 

(Lazura) 
- vápenný nátěr s obsahem pucolánu a 5 % sušené disperze, s TiO2 (Bílý 

odstín) 
- vápenný nátěr s obsahem pucolánu a 5 % sušené disperze, s Bayferroxem 

(Žlutý odstín) 
- vápenný nátěr s obsahem pucolánu a různým obsahem sušené disperze (0; 

2,5; 5; 7,5; 10 %) a 10 % TiO2. 
Před vlastním nanášením byly práškové nátěrové hmoty smíseny s vodou v poměru 

cca 1:1 a řádně promíchány. Použitelnost takto připravené nátěrové hmoty byla cca 

8 hodin, po této době dochází ke zvyšování viskozity směsi způsobené reakcí 

hydroxidu vápenatého s pucolánem.  

 

 

Výsledky 

 

Tabulka 2. Tvrdost. 

Typ NH Průměrný počet kyvů Tvrdost (%) 
0 120 28,3 

2,5 130,67 30,82 

5 64,5 15,21 

7,5 177,50 41,86 

10 163,67 38,6 

Lazura 55,67 13,13 

Žlutý odstín 55 12,97 

Bílý odstín 50,67 11,95 
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Tabulka 3. Otěruvzdornost. 

Typ NH Otěruvzdornost 
(sekundy) Vrstva Podklad 

V 2 

2x120 μm sklo 

0 2 

2,5 2 

5 4 

7,5 2 

10 2 

Lazura 17,5 

3x120 μm sklo Žlutý odstín 25 

Bílý odstín 17,5 

Lazura 85 

0,16 g/cm2  omítka Žlutý odstín 60 

Bílý odstín 80 

Lazura 65 

2 vrstvy pórobeton Žlutý odstín 35 

Bílý odstín 40 
 
 
 
Tabulka 4. Vodotěsnost. 

Typ NH Vodotěsnost (dm3/30 min·m2) 
V 3,17 
0 3,45 
2,5 2,97 
5 2,46 
7,5 2,57 
10 2,36 
Lazura 2,71 
Žlutý odstín 2,81 
Bílý odstín 2,36 
Žlutý odstín 5 % Beyferroxu 3,17 (stáří povlaku 3 měsíce) 
Žlutý odstín 5 % Beyferroxu 3,21 (stáří povlaku 4 měsíce) 
Žlutý odstín 5 % Beyferroxu 3,05 (stáří povlaku 5 měsíců) 
Slepý pokus – pórobeton bez nátěru 4,59 
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Tabulka 5. Paropropustnost. 

Typ NH 
Paropropustnost 

(g.m-2.den-1) 

Ekvivalentní 
tloušťka 

(m) 
Podklad 

V 155 0,266 

Beton 

0 153 0,277 

2,5 112,6 0,397 

5 129,3 0,316 

7,5 120,1 0,373 

10 149,1 0,279 

Lazura 126,9 0,323 

Žlutý odstín 112,9 0,363 

Bílý odstín 113,7 0,358 

Slepý pokus 104,7 0,388 Beton 

Lazura 148,4 0,274 

Omítka Žlutý odstín 117 0,351 

Bílý odstín 150,4 0,269 

Slepý pokus 150,3 0,269 Omítka 

Lazura 145,1 0,279 

Pórobeton Žlutý odstín 135,3 0,301 

Bílý odstín 138,9 0,292 

Slepý pokus 151,5 0,267 Pórobeton 

Tabulka 6: Mrazuvzdornost. 

Typ NH Počet 
cyklů 

Poškozená 
plocha (%)

Přídržnost před 
zkouškou (st.) 

Přídržnost po 
zkoušce (st.) 

V 5 6 5 5/5 (za mokra/za 
sucha) 

0 8 9 5 5/5 

2,5 5 40 4 5/5 

5 12 15 4 5/5 

7,5 8 7 3 4/5 

10 12 25 5 5/5 

Lazura 9 29 5 5/5 

Žlutý odstín 11 17 4 4/5 

Bílý odstín 14 33 5 5/5 
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Tabulka 7. Náhlé střídání teplot. 

Typ NH Počet 
cyklů 

Poškozená 
plocha (%)

Přídržnost před 
zkouškou (st.) 

Přídržnost po 
zkoušce (st.) 

V 25 0 5 5/5 (za mokra/za 
sucha) 

0 25 0 5 5/5 

2,5 25 0 4 4/4 

5 25 0 4 4/4 

7,5 25 0 3 4/4 

10 25 0 5 5/5 

Lazura 25 0 5 5/5 

Žlutý odstín 25 0 5 5/5 

Bílý odstín 25 0 4 4/4 

 

 

Závěr 

Tvrdost 

Tvrdost povlaků kolísala od 10 do 40 % (srovnáváno na skleněný standard). 

Rozptyl hodnot je způsoben pravděpodobně kvalitou povlaku (metoda slouží 

k hodnocení povlaků na bázi organických polymerů). Z praktického hlediska není 

tento parametr příliš významný, protože tvrdost nátěru příliš nesouvisí s jeho 

ochrannou účinností a trvanlivostí. 

 

Otěruvzdornost 

Vápenné nátěry nedosahují otěruvzdornosti klasických fasádních nátěrů 

(akrylátové, silikátové, silikonové NH). Otěruvzdornost je ovlivněna i druhem 

podkladu a tloušťkou povlaku. Na hladkém skleněném povrchu byla otěruvzdornost 

nižší. Na minerálních podkladech dosahovala otěruvzdornost cca 1 minuty. 
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Vodotěsnost 

Vodotěsnost byla testována na pórobetonovém podkladu, který vykazuje 

vysokou nasákavost (viz slepý pokus). Přítomnost práškové disperze v povlaku 

zvyšuje hydrofobitu povlaku a tím zvyšuje vodotěsnost. Její vliv se projeví již při 

nízkém dávkování a v podstatě vyšší koncentrace práškové disperze než 5 % (v 

suchém stavu) nemá smysl. Doba zrání povlaku neovlivňuje vodotěsnost. 

 

 

Paropropustnost 

Způsob provedení zkoušky pro tento typ nátěru je nevhodný. Difuzní odpor 

podkladového materiálu (byl zkoušen beton, omítka, pórobeton) je tak velký, že není 

možno postihnout vliv vysoce paroproustného vápenného nátěru. Jisté ovlivnění 

prostupu par je možno pozorovat pouze u pórobetonu, kdy je paropropustnost 

podkladu vyšší než u podkladu s vápenným nátěrem. 

 

Mrazuvzdornost 

Vápenné fasádní nátěry nedosahují předepsané odolnosti 15 cyklů pro 

fasádní NH. Modifikace pucolánem a sušenou disperzí snižuje navlhavost a tím 

zvyšuje mrazuvzdornost povlaku z cca 5 cyklů na cca 10 cyklů. Významnou roli hraje 

kvalita podkladu a způsob provedení, v některých případech docházelo k odlupování 

povlaku společně s podkladovým materiálem 

 

Náhlé střídání teplot 

Veškeré zkoušené povlaky absolvovaly 25 cyklů bez zjistitelného poškození. 

Chování povlaku při mřížkové zkoušce bylo před i po zkoušce totožné. 

 

Modifikace vápenných nátěrů přísadami vykazující pucolánovou aktivitu a sušenými 

disperzemi (dodávané pod obchodním názvem Vinnapas) má pozitivní vliv na jejich 

vlastnosti. Zvýšení hydrofobity nátěru snižuje nasákavost (zvyšuje vodotěsnost) a tím 

přispívá ke zvýšení mrazuvdornosti. Práškové nátěrové hmoty jsou probarvitelné 
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světlostálými anorganickými pigmenty typu rutilové titanové běloby nebo železitými 

pigmenty (žlutý, červený, hnědý odstín). Na jejich užitnou hodnotu má významný vliv 

i způsob praktického provedení a dodatečného vlhčení. Po provedeném nátěru a 

jeho vyschnutí je třeba provést ještě navlhčení vrstvy nátěru vodou, aby došlo k fixaci 

a ztuhnutí. 
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INTERIÉROVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY S ANTIMIKROBIÁLNÍM  ÚČINKEM 
 

INTERIOR PAINTS WITH ANTIMICROBIAL EFFECT 
 
Libuše Hochmannováa, Veronika Jaškovác, Jarmila Vytřasováb 

aSynpo, akciová společnost, Pardubice, Česká republika 
bUniverzita Pardubice, FCHT, Katedra biolog. a biochem. věd, Česká republika 
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makromolekulárních látek, Česká republika 
 

Summary 
The antimicrobial interior paints were formulated based on various special 
additives containing silver, different types of photocatalytic anatase 
titanium dioxide and nano zinc oxide.  The aqueous acrylic dispersion was 
used as binder. An organic dye Orange II was used as an indicator for the 
reactivity of photocatalytic surfaces. An agar plate method was used for 
the evaluation of antimicrobial effect of the coatings. The efficacy of 
coatings was demonstrated using following bacteria relevant to hygiene: 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa and 
fungi Aspergillus niger and Penicillium chrysogenum. The interior coatings 
containing silver and nano ZnO showed excellent antimicrobial activity 
against bacteria Escherichia coli and Staphylococcus aureus. The bacteria 
Pseudomonas aeruginosa was inhibited using two additives based on 
silver. The fungistatic effect on Aspergillus niger was observed at coatings 
with nano ZnO. 
Key words: interior paints, silver, titanium dioxide, zinc oxide, 
antimicrobial effect, photocatalytic effect, bacteria, fungi  

 
 
Úvod  

Výskyt bakterií, plísní a kvasinek je přetrvávajícím problémem ve zdravotnic-

kých zařízeních, v potravinářských a farmaceutických provozech a také v objektech 

veřejného stravování. Ke zlepšení hygienických podmínek by mohly přispět povrchy, 

které zajistí buď snadnou čistitelnost nebo samy o sobě vytvoří podmínky nevhodné 

pro růst mikroorganismů.  

Vývoj povrchů s antimikrobiálními vlastnostmi je aktuální v celém světě. Rozší-

řeny jsou antimikrobiální nátěrové hmoty především s použitím různých směsí 

organických biocidů. Vzhledem k přísnějším kritériím na dosud používané biocidní 
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látky (Směrnice 98/8/EU), výrazně klesl počet používaných organických biocidů a 

roste používání různých směsí povolených biocidů.  

Výzkum nátěrových hmot s antimikrobiálními účinky je také zaměřen na nanomate-

riály. Významné rozšíření aplikace nanomateriálů je možné nalézt v potravinářském 

průmyslu na obalech potravin a nápojů, dále ve stavebnictví na fasádách budov a 

také v automobilovém průmyslu.  

Nanočástice Ag se rozšiřují nejrychleji a jsou používány i pro různé modifikace 

povrchů s dalšími sloučeninami. Jsou nabízeny obchodní produkty s nanočásticemi 

Ag, a to ve formě povrchově upraveného i neupraveného prášku nebo nanovláken a 

dále ve formě koloidní disperze v různých mediích. Rozšířené jsou také zeolity s ion-

ty Ag na povrchu. Aditiva na bázi Ag se používají např. při formulacích interiérových 

malířských nátěrových hmot a laků na dřevo. Polyurethanové nátěry s obsahem Ag 

se používají také na nátěry lékařských přístrojů a klimatizačních zařízení. [1,2] 

Dalším nanomateriálem jsou fotokatalytické polovodiče. Rozšířená je anata-

sová nanoforma TiO2, která je dodávána jako prášek různé velikosti a jako suspenze 

v různých mediích. TiO2 může být nanesen na SiO2, případně Al2O3 a dopo-

ván různými prvky k zesílení fotokatalytického efektu. Fotoaktivním polovodičem je 

také ZnO. Samočisticí efekt a antibakteriální účinky nanočástic ZnO a TiO2 jsou zalo-

ženy na chemickém rozkladu polutantů a mikroorganizmů fotokatalýzou, která je 

aktivována působením slunečního záření za přítomnosti vlhkosti a probíhá na po-

vrchu nanočástic. [3,4] 

Experimentální část 

Malířské interiérové nátěrové hmoty byly formulovány z akrylátové disperze 

pigmentů, plniv a vhodných aditiv. Ze sloučenin s předpokládaným antimikrobiálním 

účinkem byly zkoušeny tři typy aditiv na bázi stříbra, tři typy fotokatalytických oxidů 

titaničitých a fotokatalytický oxid zinečnatý. Pro posouzení fotokatalytického a antimi-

krobiálního účinku nátěrů byly interiérové nátěrové hmoty porovnávány vždy s 

kontrolní nátěrovou hmotou, která tato aditiva neobsahovala. 

Nanočástice fotokatalytických oxidů TiO2 a ZnO podléhají v přítomnosti vlh-

kosti a UV záření fotokatalytickým reakcím, které je možné sledovat pomocí 

některých organických barviv. V přítomnosti fotokatalytického oxidu dochází vlivem 

probíhajících oxidačně-redukčních reakcí k odbourávání organického barviva. De-
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gradace organického barviva Oranže II se projevuje změnou intenzity zbarvení roz-

toku, ve kterém je barvivo obsaženo. Tuto změnu lze hodnotit pomocí 

spektroskopických metod. Absorbance roztoků Oranže II byla měřena při vlnové dél-

ce 485 nm. Byla měřena absorbance roztoku na nátěru před a po expozici UV záření 

(300 nm – 400 nm). 

Všechny nátěry z interiérových malířských nátěrových hmot byly dále hodno-

ceny z hlediska jejich antimikrobiální účinnosti. Jako testovací mikroorganismy byly 

použity kultury ze Sbírky Univerzity Pardubice. Z bakterií byly vybrány Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa a Staphylococcus aureus a z plísní Penicillium chry-

sogenum a Aspergillus niger . 

Dobře ospórované kultury plísní byly připraveny na šikmém agaru MALT. Ze 

sbírkových kultur bakterií byly připraveny 24h kultury na příslušných kultivačních mé-

diích za optimální teploty pro každý mikroorganismus. Z těchto nárůstů pak byly 

vytvořeny suspenze kultur tak, aby každá suspenze obsahovala přibližně 106 bu-

něk/ml, u plísní 106 spór/ml. Kontrola denzity buněk v suspenzích byla provedena 

vyočkováním suspenze každého mikroorganismu na příslušná živná média. Pro 

všechny bakterie byla použita inkubační teplota 37 °C. Kultivace plísní byla provede-

na při teplotě 24 - 25 °C. Nátěry nanesené na filtrační papír o rozměru 5 x 5 cm byly 

před inokulací ponechány na viditelném světle pro aktivaci antimikrobiální účinnosti 

po dobu 24 hodin. Vzorky testovaných nátěrů byly umístěny na Petriho misky 

s příslušnou živnou půdou a inokulovány suspenzí testovacího mikroba. Po inkubaci 

za optimální teploty po optimální dobu pro každý mikroorganismus byly odečteny ná-

růsty na povrchu nátěrů a posouzeny případné inhibiční zóny kolem nátěrů. 

Výsledky a diskuse 

Měření fotokatalytických účinků nátěrů bylo provedeno u nátěrů vystavených 

UV záření i viditelnému světlu. Významná změna absorbance roztoku Oranže II po 

expozici UV záření byla zaznamenána u všech nátěrů, které obsahovaly různé typy 

fotokatalytických oxidů TiO2 a ZnO – viz graf č. 1. Největší fotokatalytický účinek byl 

zjištěn u nátěrů s nanočásticemi ZnO a to při expozici UV záření i viditelnému světlu. 

Vliv nanočástic fotokatalytického ZnO v malířských interiérových nátěrových hmotách 

na fotokatalytické účinky nátěrů je zřejmý z grafu č. 2. U nátěrů vystavených UV zá-

ření i viditelnému světlu, byl pozorován významný rozdíl absorbance mezi kontrolním 
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nátěrem bez fotokatalytického ZnO a nátěry s fotokatalytickým ZnO. Dále je zřejmý 

významný vliv rostoucí koncentrace fotokatalytického ZnO na větší změnu absorban-

ce měřené u Oranže II.  

 

Graf 1: Vliv expozice UV záření na absorbanci roztoku Oranže II u nátěrů 
z malířských nátěrových hmot s různými fotokatalytickými oxidy 
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Graf 2: Vliv expozice UV záření na absorbanci roztoku Oranže II u nátěrů 
z malířských nátěrových hmot s různým množstvím ZnO. 

V grafu č. 3 jsou uvedeny výsledky antimikrobiální účinnosti nátěrů se třemi 

různými aditivy na bázi stříbra. Nejlepší inhibice na všechny testované bakterie byla 

pozorována u nátěrů s aditivem Ag - 1 a dále s aditivem Ag - 2. Inhibice plísní však u 

nátěrů obsahujících stříbro prokázána nebyla. Nevýhodou těchto nátěrů bylo také 

jejich postupné šednutí s dobou stárnutí.  

V grafu č. 4 jsou uvedeny antimikrobiální účinky malířských nátěrů obsahují-

cích různé fotokatalytické oxidy TiO2 a ZnO a v grafu č. 5 je uveden vliv koncentrace 

nanočástic ZnO na antimikrobiální účinky nátěrů. Bohužel nebyly prokázány antimi-

krobiální účinky nátěrů obsahujících různé fotokatalytické oxidy TiO2 a to ani na 

bakterie a ani na plísně. Čím více fotokatalytického oxidu ZnO malířské nátěry obsa-

hovaly, tím lepší byl antimikrobiální účinek na Escherichia coli a Staphylococcus 

aureus a částečně i na plíseň Penicillium chrysogenum. Tyto nátěry také měly fungis-

tatický účinek na plíseň Aspergillus niger, kdy plíseň sice na povrchu nátěru částečně 

vyrostla, ale nebyla schopna se již dále množit.  

 

Graf č. 3: Antimikrobiální účinky nátěrů z malířských nátěrových hmot s různými typy 
aditiv na bázi stříbra. 
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Graf č. 4: Antimikrobiální účinky nátěrů z malířských nátěrových hmot s různými foto-
katalytickými oxidy. 
 

 

Graf č. 5: Antimikrobiální účinky nátěrů z malířských nátěrových hmot s různým 
množstvím nanočástic ZnO. 
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Závěr 

Ačkoliv byl u malířských nátěrů obsahujících  fotokatalytický TiO2 zjištěn 

fotokatalytický efekt, nebyl u nich zjištěn účinek antimikrobiální. U malířských nátěrů 

obsahujících fotokatalytické nanočástice ZnO byl pozorován nejen významný 

fotokatalytický efekt, ale také významný antimikrobiální účinek, především na 

bakterie Escherichia coli a Staphylococcus aureus.  

Inhibice všech testovaných bakterií byla pozorována u malířských nátěrů na 

bázi aditiva Ag - 1. Nátěry obsahující Ag - 2 a Ag - 3 zcela inhibovály Staphylococus 

aureus a částečně také Escherichia coli a Pseudomonas aeruginosa. Nevýhodou 

malířských nátěrů obsahujících testovaná aditiva na bázi stříbra je ovšem postupné 

šednutí nátěrů s časem.  

Vybrané interiérové malířské nátěrové hmoty s obsahem fotokatalytického 

ZnO byly připraveny a hodnoceny opakovaně z hlediska fotokatalytických a 

antimikrobiálních vlastností. Bylo zjištěno, že výsledky hodnocení fotokatalytických a 

antimikrobiálních účinků interiérových malířských nátěrů s nanočásticemi ZnO jsou 

statisticky významné.  
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SIKATIVY PRO VYSOKOSUŠINOVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY 
 

DRIERS FOR HIGH SOLIDS PAINTS 
 

Jarmila Násadová 

Synpo,akciová společnost, Pardubice, Česká republika 
 

Summary 
Driers and antioxidants are important additives for air-drying coatings. 
Driers accelerate, after application, the transformation from the liquid film 
to the solid stage. Cobalt carboxylates are the most widely used driers for 
their high efficiency. On the other hand, toxicity of cobalt is known for a 
very long time. The aim was to find driers giving the same or better 
properties than standard system based on cobalt. Various manganese, 
vanadium and iron-based driers were selected for evaluation in high solids 
alkyd binder. The preparation of coatings and their evaluation was carried 
out according to EN ISO standards.   
Key words: High solids alkyd, Cobalt drier, Manganese drier, Vanadium 
drier, Iron drier 

 
 
Úvod 

Vysokosušinové nátěrové hmoty patří společně s vodou ředitelnými systémy, 

práškovými a UV vytvrzovanými nátěrovými hmotami do kategorie „high-tech 

coatings“. Tyto hmoty vyhovují současným i očekávaným zákonům, vyhláškám a 

doporučením evropských institucí s ohledem na obsah těkavých látek (VOC).  

Vysokosušinová nátěrová hmota se aplikuje ve větší tloušťce, a proto je na 

stejnou tloušťku potřeba méně vrstev. Z hlediska ostatních moderních druhů 

nátěrových hmot vyžaduje použití vysokosušinových typů nejmenší nároky na změny 

při provádění povrchových úprav. Vzhledem k tomu, že celková doba aplikace je 

kratší, dochází také k výrazné redukci nákladů na pracovní sílu. 

Na vzduchu zasychající nátěry obvykle obsahují směs různých kovových 

sikativů k vytvoření přiměřené rovnováhy mezi zasycháním vrchní části nátěru, 

vnitřním prosycháním a dosažením optimálních vlastností vzhledu suchého filmu. 

Hlavními problémy typických vysokosušinových pojiv je dlouhé zasychání, špatný 

povrch – vrásnění a nízká tvrdost. Optimalizací dávkování primárních a sekundárních 
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sikativů, které vyhovují požadavkům legislativy, bude možné naformulovat nátěrové 

hmoty na bázi vysokosušinových alkydových pojiv s požadovanými lakařsko-

technologickými vlastnostmi.  

Metody hodnocení nátěrů 

Příprava nátěrových hmot a jejich hodnocení bylo prováděno podle ČSN EN 

ISO norem a pracovních postupů SYNPO: 

Zhotovení zkušebních nátěrů 
nanášecím pravítkem 

Pracovní postup SYNPO, vypracovaný 
na základě zrušené normy ČSN 67 3049 

Zkouška povrchového zasychání ČSN EN ISO 1517  

Zkouška zasychání nátěrů Pracovní postup SYNPO,  
úprava ČSN EN ISO 3678 

Ohybová zkouška (na válcovém trnu) ČSN EN ISO 1519  

Zkouška hloubením ČSN EN ISO 1520  

Zkoušky rychlou deformací  ČSN EN ISO 6272-1:2004  
Zkouška tvrdosti nátěru tlumením 
kyvadla ČSN EN ISO 1522:2006  

Mřížková zkouška ČSN EN ISO 2409:2007   

Stanovení tloušťky nátěru ČSN EN ISO 2808 
 

Hodnocené systémy: 

 Lak VSA-1:  

Lak na bázi  pentaerytrit-isoftalového alkydu modifikovaného mastnými kyselinami 

talového a ricinenového oleje.  

 Bílý email BE-1: 

Email na bázi směsi vysokosušinových alkydových pryskyřic určený k vrchním 

nátěrům dřeva, kovů a jiných materiálů. Obsahuje titanovou bělobu, plniva a 

speciální aditiva umožňující náhradu části rozpouštědel vodou. 

Primární sikativy: 

Co – kobaltnatý sikativ, standard 

Mn  – sikativ na bázi manganu, rozpuštěný v minerálním oleji  

V – sikativ na bázi  vanadu, rozpuštěný  glycol eteru 

Fe – sikativ na bázi železa, rozpuštěný v propandiolu 



65 
 

Sekundární sikativy: 

Ca – sikativ na bázi vápníku (obsah kovu 10%) 

Sr – sikativ na bázi stroncia (obsah kovu 10%) 

Zr – sikativ na bázi zirkonu (obsah kovu 12%) 

 

Výsledky experimentů a diskuse 

Standardem pro hodnocení byl vždy systém s vhodným množstvím 

kobaltnatého sikativu a antioxidantu MEKO. Byl sledován vliv náhrady sikativu na 

lakařské hodnocení (průběh zasychání, hodnoty tvrdosti kyvadlem, mechanické a 

optické vlastnosti). Antioxidant nahrazen nebyl a jeho přídavek činil 0,5 % 

hm./formulaci laku a 0,4 % hm./formulaci emailu. 

 

Vliv netoxických sikativů na lakařko-technologické vlastnosti laku na bázi 
alkydu VSA-1 

Vysokosušinový alkyd VSA-1 byl naředěn Exxsolem D40 na sušinu 80 %. Po 

naředění byly získány hladké filmy, bez defektů a vrásnění. Tloušťka suchého filmu 

se pohybovala kolem 40 µm. Pro hodnocení byly vybrány sikativy obsahující pouze 

primární kovy – vanad,  mangan  nebo železo. 

Zasychání nátěrů do stupně II a III bylo s netoxickým Fe-sikativem rychlejší 

než s Co-sikativem. Mechanické vlastnosti (odolnost ohybu, úderu a hloubení) byly 

vynikající jako u standardu. Použitím Fe-sikativu byla také pozitivně ovlivněna 

přilnavost filmu na kovový podklad (ze stupně 5 na stupeň 0). Naopak, netoxické 

sikativy na bázi vanadu a manganu výrazně prodloužily zasychání nátěrů do 

stupně II. Mechanické vlastnosti (odolnost ohybu, úderu a hloubení) byly vynikající 

jako u standardu. Použitím V-sikativu byla pozitivně ovlivněna přilnavost filmu na 

kovový podklad (ze stupně 5 na stupeň 1). Náhrada sikativu neměla vliv na hodnoty 

tvrdosti kyvadlem (Tabulka 1). 
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Tabulka 1. Vliv  sikativů na lakařsko-technologické  vlastnosti laku na bázi 

vysokosušinového alkydu VSA-1. 

 Lak VSA-1 (80 %) 
 Sikativ Co V Mn Fe 
 Přídavek sikativu (% hm./suš. pojiva) 5 0,6 0,625 0,7 
 Přídavek sikativu (% kovu/suš. pojiva) 0,04 0,03 0,04 0,0006 

 Zasychání nátěrů  
 do stupně (doba) 

I 7,5h 7-24h 7-24h 7-24h 
II 1d 2d 4d 7-24h 
III >28d >28d >28d 7-24h 
IV >28d >28d >28d >28d 
V >28d >28d >28d >28d 

 Tvrdost kyvadlem  (%) 
 po dnech zasychání 

1 9 12,4 6,3 10 
7 7,6 5 5,5 6,7 

14 10 7 6,2 7,3 
28 6,8 7,3 6,2 7,2 

 Přilnavost 7 5 5 5 2 
28 5 1 5 0 

 Odolnost hloubení  
 (mm) 

7 >8 >8 >8 >8 
28 >8 >8 >8 >8 

 Odolnost úderu   
 (cm) 

7 100/100 100/100 100/100 100/100 
28 100/100 100/100 100/100 100/100 

 Ohybová zkouška 
 (průměr trnu - mm) 

7 <3 <3 <3 <3 
28 <3 <3 <3 <3 

 

Vliv netoxických sikativů na vlastnosti bílého rozpouštědlového emailu BE-1 

Byl sledován vliv vytipovaných netoxických sikativů na lakařsko-technologické 

a optické vlastnosti bílého rozpouštědlového emailu. Tloušťka suchého filmu se 

pohybovala kolem 40 µm.  

Náhradou kobaltnatého sikativu netoxickými sikativy na bázi manganu, 

vanadu i železa bylo zasychání nátěrů výrazně prodlouženo. Průběhem zasychání 

se standardu nejvíce přiblížil email obsahující Mn-sikativ, tvrdost kyvadlem však byla 

výrazně nižší (Tabulka 2).  

Vliv sikativů na optické vlastnosti emailu 

Z hlediska vlivu sikativů na optické vlastnosti emailu lze pro tento bílý email 

doporučit Fe-sikativ. Hodnoty bělosti, žloutnutí a lesku bílého emailu byly srovnatelné 

s emailem obsahujícím kobaltnatý sikativ. Na rozdíl od emailů, které obsahovaly 
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sikativy na bázi manganu a vanadu, například hodnoty žloutnutí emailu s Mn-

sikativem byly dvojnásobně vyšší než s kobaltnatým sikativem (Tabulka 2).  

Tabulka 2. Vliv sikativů na lakařsko-technologické vlastnosti emailu na bázi 

vysokosušinových alkydových pojiv. 

Bílý email   BE-1 
Sikativ Co V Mn Fe 
Přídavek sikativu (% hm./suš.) pojiva) 6 0,6 0,625 0,7 
Přídavek sikativu (% kovu/suš. pojiva) 0,05 0,03 0,04 0,0006 

Zasychání nátěrů 
do stupně(doba) 

I 5,5h 1,5d 7h 1d 
II 7,5h 9d 8h 2d 
III 12-24h 9d >28d 2d 
IV >28d >28d >28d >28d 
V >28d >28d >28d >28d 

Tvrdost kyvadlem  (%) 
po dnech zasychání 

1 5,7 2,0 3,8 2,0 
7 10,9 4,9 6,5 7,5 

14 12,5 6,6 7,2 8,1 
28 12,5 6,6 7,2 8,1 

Lesk 7 92,2 91,9 91,8 92,5 
28 92,1 90,6 91,1 91,3 

Bělost  7 81,6 78,8 68,5 85,2 
28 79,2 72,3 61,3 80,8 

Žloutnutí 7 4,9 5,2 10,7 3,8 
28 6 7,9 13,7 4,9 

 

Vliv koncentrace Fe-sikativu na lakařsko-technologické vlastnosti emailu 

Přídavek Fe-sikativu činil 0,7 a 0,9 % hm. na sušinu pojiva. Zvýšená 

koncentrace Fe-sikativu neměla na lakařsko-technologické vlastnosti emailu pozitivní 

vliv. Zasychání do stupně III bylo pomalejší než při nižší koncentraci a také tvrdost 

kyvadlem byla nepatrně nižší (Tabulka 3). 

Využití sekundárních sikativů v kombinaci s Fe-sikativem (0,7 % hm./ suš.)  

Byl testován vliv sekundárních sikativů na bázi zirkonu, vápníku nebo stroncia 

v kombinaci s Fe-sikativem na průběh zasychání, tvrdost kyvadlem a optické 

vlastnosti bílých emailů. Přídavkem sekundárních sikativů v kombinaci s Fe-

sikativem bylo zasychání do stupňů I a II rychlejší než jen při použití samotného Fe-

sikativu.  Vyšší hodnoty tvrdosti kyvadlem byly naměřeny pouze při použití Zr-

sikativu. 
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Z hlediska vlivu sikativů na optické vlastnosti lze pro tento bílý email doporučit 

Fe-sikativ v kombinaci se  sekundárními sikativy na bázi stroncia nebo vápníku. 

Žloutnutí bylo nižší než u emailu, který obsahoval pouze Fe-sikativ (Tabulka 3).  

Využití sekundárních sikativů v kombinaci s Fe-sikativem (0,9 % hm./ suš.)  

Pozitivní vliv na průběh zasychání měl přídavek Ca-sikativu.  Zasychání do 

stupňů I a II bylo rychlejší než jen při použití samotného Fe-sikativu. Tvrdost 

kyvadlem však významně ovlivněna nebyla (Tabulka 3). 

 

Závěr 

Hodnocení a optimalizace netoxických sikativů probíhala v laku a  bílém 

emailu na bázi vysokosušinových alkydových pojiv. Pro komplexní hodnocení byly 

vybrány sikativy obsahující pouze primární kovy – vanad, mangan a železo.  

Netoxické sikativy na bázi manganu a vanadu nelze pro lak doporučit, neboť 

s jejich využitím bylo zasychání do stupně II významně pomalejší než s kobaltnatým 

sikativem. Jako vhodná alternativa kobaltnatého sikativu se jevil sikativ na bázi 

železa. Zasychání nátěrů do stupně II a III bylo s tímto sikativem rychlejší, tvrdost 

kyvadlem byla, stejně jako mechanické vlastnosti (odolnost ohybu, úderu a 

hloubení), srovnatelná se standardem. Použitím Fe-sikativu byla také pozitivně 

ovlivněna přilnavost filmu na kovový podklad (ze stupně 5 na stupeň 0).  

Dále byl sledován vliv netoxických sikativů na lakařsko-technologické a 

optické vlastnosti bílého emailu. S Fe-sikativem byly hodnoty bělosti, žloutnutí a 

lesku emailu srovnatelné s hodnotami emailu, který obsahoval kobaltnatý sikativ. 

Zasychání nátěrů však bylo s tímto sikativem výrazně prodlouženo. Bylo využito 

synergického efektu Fe-sikativu a sekundárních sikativů. Sekundární sikativy měly 

pozitivní vliv na průběh zasychání, tvrdost kyvadlem a také na optické vlastnosti 

bílého emailu. Pro tento email byla jako nejvhodnější vybrána kombinace Fe-sikativu 

se  sikativem na bázi zirkonu.  
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Tabulka 3: Vliv Fe-sikativu  v kombinaci se sekundárními sikativy na lakařsko-technologické vlastnosti emailu 

Bílý email BE-1 

Sikativ Co-sikativ Fe-sikativ 
Přídavek sikativu (% hm./suš. pojiva) 6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 
Sekundární sikativ - - Zr Sr Ca - Zr Sr Ca 
Přídavek sikativu (% hm./suš. pojiva) - - 2,5 2 2,7 - 2,5 2 2,7 

Zasychání nátěrů 
do stupně(doba) 

I 5,5h 1d 9-24h 9h 9-24h 9-24h 9-24h 9h 8,5h 
II 7,5h 2d 1d 1d 1d 2d 2d 1d 9-24h 
III 12-24h 2d 4d 21d 4d 4d 25d 8d 2d 
IV >28d >28d >28d >28d >28d >28d >28d >28d >28d 
V >28d >28d >28d >28d >28d >28d >28d >28d >28d 

Tvrdost kyvadlem  (%) 
po dnech zasychání 

1 5,7 2 3,9 4,4 4,5 3,5 3,9 4,4 5 
7 10,9 7,5 7,8 7,6 7,2 6,8 7,1 6,8 6,9 
14 12,5 8,1 9,1 8,1 8,1 7,9 8,2 7,8 8 
28 12,5 8,1 9,5 8,3 7,9 7,5 8,3 7,5 8,1 

Lesk 
7 92,2 92,5 94 93,5 93,2 94,7 94,9 93,6 92,4 

28 92,1 91,3 91,8 91,9 91,1 92,3 92,1 91,9 90 

Bělost  
7 81,6 85,2 84,2 84,1 83,8 84,8 84,9 82,9 82,4 

28 79,2 86,8 89,3 88,9 88 88,3 88,6 86,7 86,4 

Žloutnutí 
7 4,9 3,8 4,9 4,2 3,8 4,6 4,5 5,4 4,7 

28 6 5,9 5 4,2 3,9 4,9 4,7 5,5 4,6 
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EASTMAN – NOVÉ PRODUKTY - EASTEK®1200 A OPTIFILM®OT1200 
 

EASTMAN – NOVEL PRODUCTS - EASTEK®1200 AND OPTIFILM®OT1200 
 
Maciej Posela, Petr Novákb   
aEastman, b Biesterfeld Silcom  
 

Summary 
The paper deals with novel Optifilm™ additive OT1200 which is a low 
VOC additive that improves the open time and wet edge of latex paints 
over a range of application conditions and Eastek™ 1200 polymer 
dispersion for use in the industrial wood coatings market, an easy-to-apply 
translucent solution that provides excellent penetration performance, 
ensuring a harmonious look on natural wood substrates. 
Key words: open time, wet edge, wood coatings 

 
 

Introduction 

The waterborn wood coating systems have touched several limiting factors in 

order to completely replace solventborn systems. Among many technical issues has 

been considered drying, wetting of substrates etc. 

Eastman company has developed range of novel polysulphoester 

dispersions where Eastek™1200 polymer dispersion has been researched in 

comparison with various commercial systems in the initial impregnant layer of a wood 

coating typically used for joinery. The key features of the product range are neutral 

pH, relatively low solution viscosity, and exceptionally small particle size. In addition, 

the solids content of the dispersions ranges from 30-33 wt %. During the 

investigation, which focused on Eastek™1200 polymer dispersion, the following 

performance advantages were observed in comparison to conventionally used acrylic 

or alkyd emulsions: 

• Excellent penetration performance due to very small particle size — translucent 

solution 

• Fast drying and hardness development 
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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 therefore Eastman 

Optifilm™ additive OT1200 has been designed to enable formulators to produce 

architectural paints with good open time that can meet the low VOC and emission 

limits of eco-label compliant coatings. 

 

Without compromising paint performance, Optifilm™OT1200 significantly 

extends the open time and wet edge of many water-based architectural paints 

systems. Optifilm OT1200 functions in a variety of trim and wall paint systems 

including pure acrylic, modified acrylics, and alkyd emulsions. 

 

It is common to use ethylene or propylene glycol as open time extenders. 

However, these glycols have boiling points below 250°C and are consequently 

volatile organic compounds (VOCs) according to the European Decopaint Directive 

(2004/42/EC). Open time and wet edge are often compromised when ethylene or 

monopropylene glycol (MPG) are removed from a formulation. Optifilm™ OT1200 

provides an effective low VOC option to replace MPG.It has also been shown that not 

only can Optifilm OT1200 match the performance of MPG, but it can significantly 

improve upon it. During Eastman and customer evaluations, there have been many 

instances where OT1200 has significantly improved the open time compared with 

MPG. 
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DISTRIBUCE VELIKOSTI ČÁSTIC A OPTICKÉ VLASTNOSTI  
TITANOVÉ BĚLOBY 

 
PARTICLE SIZE DISTRIBUTION AND OPTICAL PROPERTIES  

OF TITANIUM DIOXIDE 
 

Adolf Goebel (adolf.goebel@precheza.cz), Alice Štěpničková 
České technologické centrum pro anorganické pigmenty a.s. Přerov 

 
Summary 

Theoretical dependences of optical properties (tinting strength and 
undertone) on particle size distribution in titanium dioxide pigment are 
discussed and illustrated with practical results. Continuity of particle size 
distribution in hydrolysate and calcinate and possibilities of its changes are 
also mentioned.   
Key words: particle size distribution, optical properties, titanium dioxide    

 

 

1. Úvod 

České technologické centrum pro anorganické pigmenty a. s. (ČTCAP) bylo 

založeno jako dceřiná společnost Prechezy a.s. v roce 2004. PRECHEZA a.s. Přerov 

je známým výrobcem anorganických pigmentů, které mají mezi výrobci nátěrových 

hmot, plastů, papíru, potravin, léků i stavebních materiálů již tradičně dobrý zvuk. 

Jedním z hlavních úkolů ČTCAP je výzkum a rozvoj v řadě souvisejících oblastí, 

z nichž jistě k těm nejvýznamnějším patří také titanová běloba. 

Je obecně známo, že titanová běloba je z chemického pohledu oxid titaničitý. 

V povědomí uživatelů je také to, že se dodává ve dvou krystalových modifikacích a to 

jako anatas a rutil. Obecně, pokud jde o optické vlastnosti titanové běloby, jsou 

určeny třemi hlavními faktory. Prvním z nich je čistota, tedy stupeň odstranění 

chromoforů, což jsou v daném případě především oxidy železa a chrómu.  Dalším 

faktorem je pravidelnost struktury krystalové mřížky s minimem deformací. 

Posledním faktorem ve výčtu, ne však ve významu, je distribuce velikosti částic.  
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V této přednášce se budeme zabývat právě distribucí velikosti částic a jejími 

změnami vlivem dvou technologických operací, hydrolýzy a kalcinace, i tím, jak se 

velikost částic odrazí v některých optických vlastnostech. 

2. Technologie výroby titanové běloby sulfátovým způsobem  

Obecná schémata a postupy výroby titanové běloby sulfátovým způsobem lze 

snadno nalézt v literatuře [1]. Výchozí surovinou bývá minerál ilmenit, 

charakterizovaný vzorcem FeTiO3. Po jeho rozkladu koncentrovanou kyselinou 

sírovou se rozkladná hmota rozpustí a provede se redukce veškerých přítomných 

sloučenin železa na dvojmocné. Následně se odstraní kal pocházející 

z nerozpuštěných  zbytků suroviny a z roztoku se krystalizací odstraní podstatná část 

železa ve formě heptahydrátu síranu železnatého. Tím se roztok zkoncentruje. 

Pokud je to nutné, může se jeho koncentrace zvýšit na vakuových odparkách.  

Z hlediska kvality je velmi kritickým následný proces hydrolýzy. V jeho 

průběhu se rozpustné sloučeniny titanu mění v nerozpustný hydratovaný gel oxidu 

titaničitého. Optimální velikosti částic se dosahuje pomocí zárodků. Ty se mohou 

vytvářet buď přímo v hydrolyzéru na počátku procesu nebo se vyrábějí separátně a 

následně se přidávají. První způsob se nazývá zřeďovací hydrolýzou a navazuje na 

původní postup popsaný Blumenfeldem [2 - 8], druhý způsob je znám pod názvem 

zárodková hydrolýza a vychází z původního postupu popsaného Mecklenburgem [9].  

Hydrolyzát se filtruje, promývá a bělí a znovu filtruje a promývá. Při bělení se 

pomocí přídavku hliníku a kyseliny sírové redukují přítomné zbytky sloučenin železa 

na dvojmocnou, snáze odstranitelnou formu.  

K takto získanému meziproduktu se přidávají různé anorganické sloučeniny, 

popřípadě speciální rutilové zárodky, pokud se má vyrobit titanová běloba rutilového 

typu. Příměsi umožňují snížit potřebnou teplotu kalcinace, usnadňují vznik pravidelné 

krystalické mřížky a mohou ovlivnit také velikost primárních částic a odolnost 

pigmentu z hlediska jeho zapojení do fotokatalytických reakcí. Zkalcinovaný pigment 

se mele, popřípadě se jeho suspendované částice pokrývají vhodnými 

anorganickými sloučeninami. Tento proces zvaný anorganická povrchová úprava 

snižuje nežádoucí fotokatalytickou aktivitu pigmentu. Po další filtraci, promývání, 

sušení a mikronizaci v přítomnosti organických látek, které zlepšují zapracovatelnost 
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v aplikacích u zákazníků (tzv. organická povrchová úprava), se pigment balí a 

expeduje.  

3. Optimální velikost částic pro optické vlastnosti 

Dopadne-li na nátěr světelný paprsek intenzity I0 a je-li intenzita  

nerozptýleného transmitovaného světla I, pak platí: 

kde je 

 Q absorpční koeficient 

 cv objemová koncentrace pigmentu [%] 

 xt tloušťka nátěrového filmu [nm] 

 d průměr částice [nm] 

Vztahem 1,5Q/d, kde d je průměr částice, je dán rozptyl na jednotku objemu 

pigmentu. Hodnota Q závisí na dvou bezrozměrných parametrech: 

 poměru indexu lomu částice a okolního prostředí (nr) 

  poměru velikosti částice k vlnové délce 8 dopadajícího záření, t. j. Βd/8 

 Obr. 1 ukazuje závislost rozptylu na jednotku objemu na hodnotě Βd/8 pro 

různé hodnoty poměru indexů lomu nr. Je vidět, že největšího rozptylu se dosáhne 

při jednotkové hodnotě Βd/8 a při stoupajícím poměru indexů lomu. Z těchto 

závislostí lze také odvodit optimální hodnotu velikosti částice pro rozptyl. Přesto, že 

oxid titaničitý není isotropní pigment, lze předpokládat průměrnou hodnotu indexu 

lomu např. pro rutilovou modifikaci 2,7. Většina pojiv, která se používají k výrobě 

nátěrových systémů, má index lomu 1,5. Na obr. 2 je uvedena závislost rozptylu na 

jednotku objemu na velikosti částice při poměru indexů lomu částice TiO2 a pojiva n = 

1,8 při vlnové délce dopadajícího světla 8 = 560 nm. Tato vlnová délka zeleného 

světla je zvolena z důvodu největší citlivosti lidského oka v této oblasti viditelného 

spektra. Z obrázku je vidět, že rozptyl na jednotku objemu má maximum v oblasti 

velikosti částic 0,18 - 0,30 µm. Všechny ostatní velikosti vykazují nižší rozptyl.  
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Obr 1.– Závislost rozptylu na jednotku objemu na hodnotě �d/� pro různé hodnoty 

poměru indexů lomu nr. 

Obr 2. Vliv velikosti částice TiO2 na rozptyl na jednotku objemu pigmentu. 
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 Obr. 3 ukazuje vliv vlnové délky světla na rozptyl při různých velikostech 

částic. Je zde také zahrnut vliv změny indexu lomu v závislosti na vlnové délce 

světla. Křivky ukazují efekt modrého a hnědého (žlutého) podtónu jemných a hrubých 

pigmentů. Malé částice rozptylují velmi dobře v krátkých vlnových délkách (modrá 

oblast viditelného spektra), zatímco velké částice přednostně rozptylují při delších 

vlnových délkách světla (červená oblast viditelného  spektra). 

Obr 3.  Vliv vlnové délky na rozptyl  na jednotku objemu pigmentu 

  

Obr. 4. Závislost barvivosti na velikosti částice. 
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 Pokud jde o další důležitou vlastnost, podtón, zkoumá se obvykle rovněž 

v šedé pastě. V tomto případě neexistuje žádné optimum velikosti částic, platí však 

jednoznačně, že malé částice vedou k modrému podtónu, zatímco větší ke žlutému. 

To je dobře vidět na obr. 5. 

Obr 5. Závislost barevného tónu šedého nátěru na velikosti částice rutilového 

pigmentu. 

 Situace v reálném pigmentu tvořeném velkým množstvím částic různé velikosti 

je mnohem složitější a popis reálných systémů je velmi obtížný. Z novějších prací je 

pro informaci možné uvést Proftův článek [10] zabývající se vlivem polydisperzity na 

rozptyl světla. Matematicky je zde dokázáno, že rozptyl světla je tím intenzivnější, 

čím jsou částice monodisperznější, stejně jako to, že menší částice mají maximum 

rozptylu posunuto k modrému a větší k červenému konci spektra. Důsledky 

spojování částic do aglomerátů se zabýval Gesenhues [11]. Dokázal, že aglomeráty 

se chovají podobně jako částice obdobné velikosti. V případě velmi malých částic tak 

může aglomerace vlastnosti zlepšovat, zatímco u větších částic je zhoršuje.  

4. Distribuce velikosti částic a její parametry 

Pokud jde o metody měření distribuce velikosti částic, existuje jich nepřeberné 

množství od sítové analýzy, přes hydroseparaci nebo měření v plynné fázi, klasickou 

nebo elektronovou mikroskopii, po instrumentální metody na bázi rozptylu nebo 

ohybu světla nebo Stokesova sedimentačního zákona. Podrobné rozbory výhod a 

nevýhod jednotlivých metod jsou popisovány v literatuře [12 - 16]. Důležitým závěrem 

je, že nejen výsledky z různých měřících principů, ale ani z různých typů přístrojů se 

stejným principem měření, se  porovnávat nedají. 
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Rozdělení částic podle jejich velikosti v práškovém materiálu se znázorňuje 

distribuční funkcí F(x), která je integrálem hustoty pravděpodobnosti daného 

rozdělení. Distribuce velikosti částic ve většině případů splňuje logaritmicko-normální 

rozdělení. Hustota pravděpodobnosti tohoto rozdělení je dána vztahem 

f x
x

x( ) exp (ln )
= −

−⎡

⎣
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⎢

⎤

⎦
⎥
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1
2 2

2

2σ π
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σ
          

kde µ je střední hodnota, σ směrodatná odchylka a σ2 rozptyl. Křivka funkce má 

gaussovský tvar s maximem v bodě µ a inflexními body µ ± σ. Integrací této rovnice 

hustoty pravděpodobnosti získáme distribuční propadovou funkci F(x): 
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Hodnoty funkcí f(x) a F(x) jsou tabelovány. Souřadnicím inflexního bodu  µ ± σ  (tzn. 

pro x = ± 1) na křivce pro hustotu pravděpodobnosti odpovídají na distribuční funkci 

F(x) funkční hodnoty F(-1) = 0,1587 a F(1) = 0,8413. Právě tyto body leží na lineární 

části distribuční funkce mezi horní a dolní vodorovnou větví. Z průběhu distribučních 

křivek se vyhodnocují různé parametry, které vypovídají o distribuci velikosti částic v 

daném vzorku. 

První skupinu tvoří měřítka velikosti částic, např. d50 patří mezi „procentové 

průměry“, tedy průměry, do kterých dosahuje podíl přítomných částic určité procento 

z celkového počtu částic: d16 (16%), d50 (50%), d84 (84%). Parametr „sigma“ (σ) ze 

vztahů 1 a 2 je mírou monodisperzity distribuce velikosti částic.  

5. Experimentální část 

Hydrolýzy byly prováděny poloprovozně za různých podmínek tak, aby se 

pokryl široký rozsah velikosti částic a to bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou 

v optimálním pásmu pro optické vlastnosti. Hydrolyzát byl odfiltrován, filtrační koláč 

promyt a po rozplavení vybělen a po filtraci opět promyt. Na základě přídavku 

různých přísad a kalcinace v širokém rozmezí teplot byly vyrobeny celkem čtyři typy 

pigmentů, dva s anatasovou a dva s rutilovou strukturou. Měření hmotnostní 

distribuce velikosti částic v hydrolyzátu i v kalcinátu bylo prováděno pomocí 

odstředivky BI XDC (výrobce Brookhaven Instruments Corporation). Optické 

vlastnosti, konkrétně barvivost a podtón, byly hodnoceny standardně v šedé pastě. 
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6. Vyhodnocení experimentálních dat 

Je na místě uvést, že do vyhodnocení byla zařazena také data, která 

v žádném případě nesplňovala požadavky na kvalitní pigment z hlediska optických 

vlastností. Z tohoto důvodu jsou např. podtóny z hlediska uživatelů, kteří jsou zvyklí 

na hodnoty pro kvalitní standardní pigment, v mnoha případech naprosto 

nepochopitelné a dokonce často i záporné.    

6.1 Vztah mezi velikostí částic v hydrolyzátu a v kalcinátu 

Na obr. 6 je znázorněna závislost parametru d16 v kalcinátu a v hydrolyzátu. 

Jedná se o materiál bez přídavku rutilizačních zárodků. Kalcinace všech vzorků 

proběhla při stejné teplotě. Z obrázku je zřejmé, že charakteristika kalcinátu věrně 

kopíruje trend získaný v hydrolyzátu. 

Závislost d16 v kalcinátu na stejném parametru v hydrolyzátu 
(bez řízení kalcinace pomocí zárodků) 
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Obr 6.  Závislost d16 v kalcinátu na d16 v hydrolyzátu (bez rutilizačních zárodků). 

 

Na obr. 7 je znázorněna závislost parametru d16 v kalcinátu a v hydrolyzátu. 

Jedná se o stejný materiál jako na obr. 6. V tomto případě byly přidány rutilizační 

zárodky. Kalcinace všech vzorků proběhla při stejné teplotě. Z obrázku je zřejmé, že 

zárodky umožňují další modifikaci velikosti částic ještě v průběhu kalcinace.  
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Závislost parametru d16 v kalcinátu  na stejném parametru v  hydrolyzátu 
(s řízením kalcinace pomocí zárodků)
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Obr 7. Závislost d16 v kalcinátu na d16 v hydrolyzátu (s aplikací rutilizačních 

zárodků). 

 

6.2 Vztah mezi optickými vlastnostmi a velikostí částic v kalcinátu 
Obrázky v následujících podkapitolách jsou praktickou ilustrací teoretických 

předpokladů z kapitoly 3.  

 

6.2.1 Vztah mezi barvivostí a velikostí částic v kalcinátu 
Barvivost je výrazně spojena s rozptylem světla. Horní skupina bodů na obr. 8 

patří vzorkům s rutilovou krystalovou strukturou, dolní s anatasovou. Vyšší hodnoty 

barvivosti rutilu souvisí s vyšším indexem lomu rutilu. Jedná se tedy o zákonitost 

zřejmou z obr. 1. U skupiny rutilových bodů na obr. 8 je naznačeno maximum, které 

odpovídá existenci maxima podle teorie, viz. obr. 2 a 4. Částice anatasu (spodní 

skupina bodů) ještě optima z hlediska barvivosti nedosáhly.  

Na obr. 9 je znázorněna závislost na parametru „sigma“. Z teorie platí [10, 11], 

že polydisperzita (vyšší hodnoty parametru „sigma“) vede k snižování rozptylu světla 

a tím i barvivosti. V případě vzorků s rutilovou krystalovou strukturou (horní skupina 

bodů) se již podobný trend objevuje.   
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Závislost barvivosti na d16 v kalcinátu
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Obr 8.  Závislost barvivosti na d16 v kalcinátu. 

 

Závislost barvivosti na parametru sigma
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Obr  9. Závislost barvivosti na „sigma“ v kalcinátu. 
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6.2.2 Vztah mezi podtónem a velikostí částic v kalcinátu 
Podtón je mírou toho, jak je rozptyl posunut k žlutému nebo modrému tónu 

v rámci vnímané bílé barvy. Za neutrální hodnotu se považuje stupeň podtónu 7. 

Vyšší hodnoty ukazují modrý a nižší žlutý podtón. Podtón je jednoznačně spojen 

s velikostí částic. To je zřejmé i z obr. 3 a 5. Menší částice mají ve srovnání s většími 

maximum rozptylu posunuto ke kratším vlnovým délkám, tedy do modra. Tato 

zákonitost je natolik výrazná, že na obr. 10 mají vzorky společnou křivku, bez ohledu 

na to, zda mají anatasovou nebo rutilovou strukturu. 
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Obr 10. Závislost podtónu na „sigma“ v kalcinátu. 

 
Pokud jde o vliv monodisperzity, je z obr. 11 zřejmé, že její pokles (vyšší „sigma“) 

vede k poklesu podtónu. Ten je mnohem výraznější u rutilu (spodní skupina bodů) 

než u anatasu.   
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Závislost podtónu na sigma v kalcinátu
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Obr 11.  Závislost podtónu na „sigma“ v kalcinátu.  
 
5. Závěr 

Distribuce velikosti částic v kalcinátu určuje hodnotu barvivosti i podtónu 

anatasové i rutilové běloby. I když se základní struktura tvoří již v průběhu hydrolýzy, 

přídavky vhodných přísad mohou upravovat velikost a distribuci velikosti částic i 

v průběhu kalcinace. 

Rutilové pigmenty musí mít vždy vyšší barvivost než anatasové, což je dáno 

jejich vyšším indexem lomu. Zatímco barvivost má svoji optimální velikost částic pro 

anatas a rutil, v případě podtónu  záleží na velikosti částic a krystalová struktura tuto 

veličinu přímo neovlivňuje. Vzhledem k tomu, že velikost částic bývá u rutilů vyšší 

než u anatasů, mívají nižší podtóny. 

Z hlediska barvivosti i podtónu je výhodnější dosahovat monodisperznější 

charakter částic pigmentu. 
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PŘÍPRAVA A VLASTNOSTI ANTIKOROZNÍCH JÁDROVÝCH PIGMENTŮ 

NA BÁZI FERITU A KOVOVÉHO ZINKU 
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Summary 
The paper has been devoted to the method of syntheses and anticorrosion 
properties of the pigments based on a zinc core. The principle was finding 
general parameters of the calcinations process while getting intended 
morphology and composition of the product. Parameters were set to 
achieve increased anticorrosion efficiency of the pigments. Prepared 
pigments’ anticorrosion properties were tested and results discussed. 
Key words: Core-shell pigment, zinc core, ferrite, core-shell ferrite, 
nonisometric lamellar pigment, anticorrosive coating 

 
 
Introduction 

In recent years many studies described preparation of combined pigments 

composed of two or more basic pigments [1, 2]. The newly prepared pigments can 

achieve high anticorrosion efficiency and be very useful protection [1, 2] to a specific 

corrosion agent [3] or have a complex effect against many degradation factors. The 

work focus was put to the direction of developing a non-toxic anticorrosion pigment 

that would combine several anticorrosion mechanisms and also would not be so 

difficult to synthesize. The text is introducing the core-shell ferrite pigments, which is 

in closer look a ferrite deposited on a lamellar zinc core. Formula of the prepared 

pigment is generally defined as MeyZnxFe2O4/Zn. Prepared pigments` properties 

were determined to presume their applicability in the polymer binders as well as 

anticorrosion efficiency.  
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Experimental 

The pigment synthesis route used in this work is based on modifying lamellar 

shaped zinc dust particles by reaction with iron oxide and another oxide of rare metal 

(Mg or Ca). On the surface of the zinc particles that easily oxidize a small layer of 

zinc oxide forms due to supplies of heat. To oxidized surface is after that bonded the 

second layer. The second layer is composed of hematite or other ferrite lattice layer 

of different composition depending on a cation type of starting substances. It was 

developed that the intended product is created at a short calcinations time at 400°C. 

For example the zinc core oxidized on the surface to ZnO forms with Fe3O4 at 400°C 

for 30 minutes ZnFe2O4/Zn. 

In detailed look at the structure of the pigment particles from the chemical 

composition point of view, we can recognize three chemically different layers: core 

composed of zinc, the first layer composed of zinc oxide and the second upper layer  

composed of ferrite. 

Table 1 show the composition of the prepared pigments and quantity of 

starting substances used for their synthesis.  

 

Table 1. Molar ratios and percentages by weight of starting substances. 

Pigment 

Zn ZnO α-Fe2O3 Fe3O4 CaCO3 MgCO3 

mol.

% 

wt.

% 

mol.

% 

wt.

% 

mol.

% 

wt.

% 

mol.

% 

wt.

% 

mol.

% 

wt.

% 

mol.

% 

wt.

% 

ZnFe2O4/Zn 87,3 79,4 8,7 7,9 0 0 3,9 12,7 0 0 0 0 

ZnFe2O4/Zn 85,8 79,4 8,6 7,9 5,6 12,7 0 0 0 0 0 0 

Mg0,2Zn0,8Fe2O4/Zn 87,79 78,3 7,05 7,8 0 0 3,97 12,5 0 0 1,19 1,4 

Mg0,2Zn0,8Fe2O4/Zn 86,29 78,3 6,93 7,8 5,65 12,5 0 0 0 0 1,13 1,3 

Ca0,2Zn0,8Fe2O4/Zn 87,79 78,1 7,05 7,8 0 0 3,97 12,5 1,19 1,6 0 0 

Ca0,2Zn0,8Fe2O4/Zn 86,28 78,1 6,93 7,8 5,65 12,5 0 0 1,13 1,6 0 0 

MgFe2O4/Zn 82,52 72,4 7,26 7,9 0 0 4,09 12,7 0 0 6,13 6,9 

MgFe2O4/Zn 81,24 72,7 7,13 7,9 5,81 12,7 0 0 0 0 5,81 6,7 

 

The pigment composition and particle shape were investigated by SEM and 

XRD. The prepared pigments with non-isometric particles can be seen in SEM Figure 

3 and 4 below. Epoxyester coatings filled with the prepared pigments at volume 
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The method of pigment preparation was used successfully. The group of 

pigments with the zinc core was prepared. 

 

Corrosion tests results 

 Practical observation of anticorrosion properties were carried out according to 

standardized accelerated anticorrosion tests. The paints were exposed at a higher 

rate to corrosion agents (chloride ions, water condensation or sulphur dioxide) that 

simulated one of a specific corrosion environment. The samples were evaluated after 

2100 h of exposure.  

Determination of anticorrosion efficiency in the environment of NaCl and condensed 

humidity 

Corrosion on the scratch has less developed with isometric particle ferrites in 

contrast to core-shell ones. Core-shell ferrites have better resistance against 

blistering and higher overall anticorrosion efficiency. Only a minimal corrosion 

occurred on the scratches of the testing bars for all tested pigments. 

Determination of anticorrosion efficiency in the environment of NaCl and condensed 

humidity 

Isometric ferrites‘particle 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 have increases anticorrosion 

properties more in contrast to ones synthesized of hematite. Anyway it was difficult to 

perform overall evaluation and draw a conclusion. Coating degradation didn’t suggest 

any dependence on particle size or starting substance. 

Determination of anticorrosion efficiency in the environment of SO2 and condensed 

humidity 

Isometric ferrites are more susceptible to the corrosion on scratch in contrast 

to core-shell ones. Core-shell ferrites increase coatings` 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 and 

zinc oxide in the acid enviroment. 
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The core-shell ferrites were 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 significant. 

 

Conclusion 

Comparison of all the results gave information that all the synthesized 

pigments enhance the anticorrosion effect of prepared coatings. Core-shell pigments 

having zinc core of lamellar shape have proven the best 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. Main advantage is using an 

active anticorrosion effect of ferrites. But barrier and electrochemical effect of the zinc 

and zinc oxide provide main advantage in anticorrosion protection. 
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Summary 
For doping of nanostructure it is necessary to use chemically fixed ions in 
nanotubes. This was the main reason for preparation of doped titanate 
nanotubes by ionic salts of transition metals. Sodium polytitanate was 
prepared by hydrothermal reaction of titanium oxide nanoparticles at 
concentrated hydroxide sodium environment. Titanate nanotubes was 
prepared by intercalation and exfoliation of sodium polytitanate 
nanoparticles in diluted hydrochloric acid. Doped titanate nanotubes was 
prepared by long term solvothermal doping of titanate nanotubes using 
ionic salts of transition metals  
Thermal stability and decomposition of organic component was analyzed 
by thermal analysis (DSC/DTA). Bonded ions of transition metals were 
measurement by infrared (FTIR) and Raman spectroscopy (RS). 
Composition and structure of nanotube was determined by roentgen 
diffraction (XRD). Nanomorphology of nanotubes was displayed by 
scanning electron, transmission elektron and atomic microscopy (SEM, 
TEM and AFM). Energy gap was measurement by optical spectroscopy 
(VIS/UV). 
Key words: nanotubes, titanates, doping, transition metal, solvothermal, 
hydrotermal 

 
 
Úvod 

Elektrodové materiály pro studenou emisi musí být materiály s vysokou 

hustotou elektronů, úzkým zakázaným pásem a negativní elektronovou afinitou pro 
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tunelování elektronů do vakua. Materiály jsou realizovány na bázi metaloidních 

polovodičů také typu TiO2
[1] dotované ionty přechodných kovů. 

Pro přípravu dotovaných nanotrubiček složených z titaničitých nanotrubiček 

dotované ionty byly využity acidobazické vlastnosti jejich struktury pomocí reakce 

s iontovými solemi přechodných kovů.  Bylo publikováno dotovaní titaničitých 

nanotrubiček kobaltem[2] a niklem[3]. Pro první dotování byly použity základní 

přechodné kovy první řady. Optickou spektroskopií byly v případě vazby iontů 

přechodných kovů identifikovány charakterické pásy iontů přechodných kovů. 

 

Experimentální část 

Metody přípravy. 

Pro přípravu dotovaných titaničitých nanotrubiček byl nejprve připraven 

trojsložkový systém prekurzorů: s hlavní složkou – nano -TiO2 (P25) 6% hm, iontová 

sůl přechodného kovu (1% mol dotace) rozpustná ve vodě a hydroxid sodný 10M 

jako rozpouštědlo[4]. Trojné systémy byly homogenizovány sonifikací ultrazvukem a 

zahřívány v PTFE autoklávech 100ml na teplotu 130ºC s prodlevou 24h. Po 

hydrotermální reakci byly provedena kompletní iontová výměna sodíku za protony 

24h loužením v 0.1M HCl. Jako první substituenty byly zvoleny základní přechodné 

kovy první řady. 

Tabulka 1. Příprava dotovaných titaničitých nanotrubiček. 

Označení Složení vzorku Postup přípravy 

DA-CrAc  H2TixO2x+1 * δCr 3g P-25 TiO2 a 50 ml 15 M NaOH a 1at%M CrAc 

DA-MnAc  H2TixO2x+1 * δMn 3g P-25 TiO2 a 50 ml 15 M NaOH a 1at%M MnAc 

DA-FeAc  H2TixO2x+1 * δFe 3g P-25 TiO2 a 50 ml 15 M NaOH a 1at%M FeAc 

DA-CoAc  H2TixO2x+1 * δCo 3g P-25 TiO2 a 50 ml 15 M NaOH a 1at%M CoAc 

DA-NiAc  H2TixO2x+1 * δNi 3g P-25 TiO2 a 50 ml 15 M NaOH a 1at%M NiAc 

DA-CuAc  H2TixO2x+1 * δCu 3g P-25 TiO2 a 50 ml 15 M NaOH a 1at%M CuAc 
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Tenké vrstvy pro optická měření byly připraveny povlakováním 

pohliníkovaných sklíček metodou spin coating rozprostřením 10 µl mikrokapky 

organosolu titaničitých nanotrubiček (připraven sonikaci TiNT v butanolu po dobu 10 

minut) při 500 rpm za současného sušení infralampou.   

Z práškových vzorků byla připravena suspenze v destilované vodě, která byla 

ponechána 2 min. v ultrazvukové lázni. Po té byla kapka této suspenze nanesena na 

Cu-síťku potaženou tenkou blankou amorfního uhlíku. 

1 mg práškového vzorku bylo pečlivě rozdrceno a utřeno s 300mg vysušeného 

KBr. Homogenizovaná směs byla lisována v ocelové raznici pod tlakem 10kN. 

Samonosná transparentní tableta byla vložena do držáku tablety 

Metody charakterizace 

Rentgenové práškové difraktogramy byly orientačně měřeny na 

minidifraktometru Radicon MD-10, 10 min měřicí časy, zakřivený PSD detektor (CH4-

Ar-Xe), CuKα záření (25kV, 0.4mA). Rozsah měření byl 16 až 120° 2theta s 

přesností 0.02°. Databáze JCPDS PDF2, ICDD, 2006. 

Rentgenové práškové difraktogramy byly přesně měřeny na přístroji 

PANalytical X´PertPRO. Bylo použito CuKα záření (napětí 40 kV, proud 30 mA) a 

polovodičový detektor X´Celerator. Rozsah měření byl 4 až 110° 2theta s krokem 

0.017°. Databáze JCPDS PDF2, Sets 1-54, ICDD, 2004. 

Diferenční skenovací kalorimetrie DSC STA 409 Luxx doplněná 

elektrochemickými čidly plynů a diferenční termická analýza NETZSCH STA 409 

doplněná kvadrupólovým spektrometrem QMS 403/4(Balzers). 

Prozařovací mikroskopická pozorování byla prováděna na trasmisním 

elektronovém mikroskopu JEOL JEM-3010 při urychlovacím napětí 300kV s 

bodovým rozlišením 1,7Å, který je vybaven EDX detektorem Oxford Instruments 

INCA X-sight a CCD kamerou s rozlišením 1024x1024 pix.  

Skenovací mikroskopická pozorování byly prováděna na skenovacím 

elektronovém mikroskopu JEOL JSM-7001F při urychlovacím napětí 15kV s 

bodovým rozlišením 3.0 nm a SEI detektorem.  

Atomární mikroskopické zobrazování bylo realizováno na atomárním silovém 

mikroskopu Agilent 5100 se skenery 90 a 9 µm s atomárním rozlišením 0,2 Å 
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s rychlostí ohřevu 10°x min.-1) nejprve dochází k uvolňování povrchově vázané H2O. 

Tento efekt je doprovázen endothermem při cca 133°C, na záznamu z hmotnostního 

spektrometru pozorujeme nárůst její koncentrace s maximem při  cca 105°C. V 

oblasti nad cca 200°C do 500°C dochází k hoření zbytkových organických příměsí, 

které je doprovázeno výrazným exothermem při 225°C a 330°C. Na záznamu z 

hmotnostního spektrometru pozorujeme projevy hoření na vzduchu jako H2O a CO2. 

Produktem po ohřevu vzorku je na základě RTG analýzy směs rutilu TiO2 s 

minoritními příměsemi freudenbergitu (Na2Fe2Ti6O16) a  Na2Ti6O13. Při jakých 

teplotách dochází k diverzifikaci výchozí směsi na jednotlivé složky nelze spolehlivě 

říci. Domníváme se, že by k ní mohlo docházet nad teplotou 400°C (výrazný efekt na 

DTA křivce v oblasti 400-1000°C ) . 

 

 

Obr. 3: DTA - charakterizace termální stability vzorků TiNT- Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu  

Na obr. 4 jsou porovnána všechna měření v jednom grafu (závislost DTA na teplotě). 

Lze konstatovat, že při ohřevu se chovaly látky podobně. Pouze teploty jednotlivých 

dějů se nepatrně různí. Nanotrubičky dotované Fe a Ni se jeví jako teplotně 

nejstabilnější. 
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RS analýza 

V obr. 8 srovnáváme Ramanské spektrum vzorku dodaného na hliníkovém substrátu 

se spektry dvou referenčních materiálů. Zatímco vzorek TiO2_NR vykazuje v zásadě 

trojici pásů pozorovaných v objemovém TiO2 s rutilovou strukturou, totiž vibraci Eg 

(447 cm-1 v bulku), A1g (612 cm-1 v bulku) a širokou strukturu druhého řádu (237 cm-1 

v bulku), jsou spektra zbylých dvou vzorků podstatně komplikovanější a ukazují na 

složitější atomovou stavbu. Na vysokých frekvencích je vidět vibrace lehkých atomů, 

zřejmě pozůstatky organických rozpouštědel. Podobné struktury byly pozorovány na 

velké většině vzorků deponovaných ze suspenze izopropanolu a butanolu, viz obr. 

10.  

Úroveň luminiscenčního pozadí se ve spektrech z obr. 10  liší, stejně jako velikost 

vysokofrekvenčních pásů.  

 

Obr. 8. Ramanovská spektra referencí Obr. 9. Ramanovská spektra sady vzorků 

 

Obr. 10. Ramanovská spektra vzorků MIZO a MBUT na hliníkovém substrátu. 
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Nízkofrekvenční struktura je ovšem pro všechny vzorky (kromě materiálu s Ni, Obr. 8 

podobná, viz detailní zobrazení v obr. 9. Polohy tří hlavních pásů se liší od poloh 

pozorovaných pro vzorky z obr. 8. 

NIR/VIS/UV analýza 

Forma studovaných materiálů nadále komplikuje optickou spektroskopii, zejména 

vzhledem ke značným nehomogenitám vzorků a přítomnosti rozptylu světla na nich. 

Proto jsme se soustředili na měření reflektivity vrstev nanesených na podložní sklíčko 

s napařenou hliníkovou vrstvou. 

 

Reflexní spektra v obr. 11 byla pořízena pro referenční vzorky prášku TiNT z různých 

suspenzí, s referenčním signálem monokrystalického křemíku. Srovnání spekter trpí 

nestejnou hustotu pokrytí. Zvýšení odrazivosti na energii kolem 3.5 eV resp. 4 eV by 

mohlo být dáno přítomností gapu v elektronové struktuře Následně byla měřena 

odrazivost vzorků MBUT a MIZO vůči nepokrytému povrchu napařeného Al (Obr. 12.) 

 

Obr. 11. Odrazivost prášku TiNT naneseného na Al substrát z různých suspenzí. 
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Obr. 12. Odrazivost vzorků MBUT a MIZO vůči nepokrytému povrchu napařeného Al 

 

 

Závěr 

Byly připraveny titaničité nanotrubičky dotované ionty přechodných kovů v 

malé koncentraci. Pro další přípravy bude zvyšována koncentrace iontů kovů. 
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UNIVERZÁLNÍ PALETA TEKUTÝCH BARVIV NA DŘEVO OSTATON 
A NOVÉ HP ORGANICKÉ PIGMENTY VERSAL 

 
VERSATILE RANGE OF WOOD LIQUID DYES OSTATON AND NEW 

HP ORGANIC PIGMENTS VERSAL  
 
Hana Šťastná, Radek Gotzmann 
Synthesia,a.s. Pardubice 
 

Summary 
Synthesia, a.s., well-known european producer of qualified chemistry, 
would like to present new RD projects for coatings industry, which have 
been finished succesfully in recent years. We primarily focused on 
development of new products for wood staining. Versatile range of acid 
dyes OSTATON W in liquid form are already available on the market, 
highly concentrated pigment preparation VERSADEKOR, based on HP 
(high-performance) pigments, are in advanced stage of lab development. 
Moreover, new powder HP pigments are also included with focus on their 
main benefits, overall fastness properties and application possibilities. 
Key words: HP pigment, pigment preparation, wood staining, coatings 

 
 

Dřevo je ušlechtilý přírodní materiál, který byl a ještě dlouho zůstane v popředí 

zájmů výrobců nábytku i přes rostoucí nabídku syntetických materiálů. 

Kromě zlepšení jasu, zesvětlení a obohacení struktury dřeva, patří 

k nejdůležitějším úpravám jeho povrchu i barvení. Dřevo se barví tzv. mořením, jehož 

účelem je dodat dřevině žádané zbarvení, zdůraznit kresbu dřeva nebo sladit různé 

druhy dřeva a přitom nezastřít přirozenou kresbu. Názvy „mořidlo a moření dřeva“ 

vznikly v počátcích barevných úprav dřevin, kdy se barevné efekty dosahovaly 

chemickými reakcemi látek, obsažených ve dřevě, zejména tříslovin s roztoky solí. 

Dnes se pro zabarvování dřeva používají zcela jiné materiály - syntetická barviva, 

případně pigmenty, které se zachycují na dřevě fyzikálními silami. 

Barviva na dřevo OSTATON 

Synthesia uvedla v roce 2010 na trh pod názvem Ostaton W  novou paletu 

vybraných převážně kovokomplexních barviv v tekuté formě, určených pro moření 

dřeva, případně pro finishing kůží. Vyrábějí se z práškových barviv, která jsou 
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odsolena speciálním procesem a dále pak rozpuštěna v organických rozpouštědlech 

v koncentraci 15 –30%. K rozpouštění je používán buď 1-methoxy-2-propanol nebo 

1-ethoxy-2-propanol.  

Barviva OSTATON W jsou univerzálně mísitelná s vodou a dalšími 

organickými rozpouštědly. Vyznačují se výbornou světlostálostí, dobrou stabilitou 

v organických rozpouštědlech a dobrou odolností vůči přelakování. Nízká viskozita a 

dobrá snášenlivost s celou řadou rozpouštědel zaručuje snadné používání. Použití 

najdou především v interiérech. Nejčastější metodou nanášení je stříkaní, ale mohou 

se používat i další nanášecí metody. Lze je přetírat NC, PU, PES i vouředitelnými 

laky. 

Paletu OSTATON W tvoří 8 základních barviv, která lze mezi sebou libovolně 

mísit a dosáhnout tak mnoha dalších odstínů. 

 

 

Tabulka 1. Sortiment barviv OSTATON W. 

  

 

 

Značka C.I. 

Ostaton žlutý W tek. Acid Yellow 220 

Ostaton oranžový W tek. Acid Orange 154 

Ostaton červený W tek. Acid Red 407 

Ostaton bordo W tek. Acid Red 405 

Ostaton modrý W tek. Acid Blue 260 

Ostaton hnědý 282 W tek. Acid Brown 282 

Ostaton hnědý 355 W tek. Acid Brown 355 

Ostaton černý W tek. Acid Black 52 
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Pigmentové preparace VERSADEKOR 

Synthesia v současné době vyvíjí pod názvem VERSADEKOR další paletu 

barviv určených pro moření dřeva. Bude se jednat o vysoce koncentrované, dobře 

tekoucí vodné pigmentové preparace, připravené z velmi jemně mletého pigmentu. 

Paleta se bude skládat z 8 značek, především z vysoce jakostních HP pigmentů.   

 

 

Nové HP pigmenty VERSAL 

Kromě vývoje ucelených nových palet barviv určených pro moření dřeva se 

Synthesia snaží systematicky inovovat i své portfolio práškových organických 

pigmentů VERSAL. Největší důraz ve výzkumných projektech naší firmy je cíleně 

kladen na rozšíření a inovaci segmentu vysoce jakostních (high-performance) 

pigmentů. V posledních třech letech byl úspěšně dokončen laboratorní výzkum 

několika pigmentů jednotlivých chemických tříd reprezentující HP pigmenty 

(benzimidazolony, isoindoliny, DPP, disazokondenzační), většina z těchto 

dokončených projektů již také byla přenesena do provozní výroby a příslušné 

pigmenty jsou začleněny v sortimentu VERSAL.  

 

 

Třída benzimidazolonových pigmentů byla rozšířena o Versalovou žluť H3G 

(PY 154). Jedná se o mírně zelenavou žluť, která se vyznačuje vynikající stálostí na 

světle a v povětrnosti, a to i při poměrně světlých odstínech. Mezi charakteristické 

vlastnosti lze zařadit i snadnou dispergovatelnost, výborné rheologické vlastnosti a 

poměrně dobrou stabilitu vůči působení různých typů rozpouštědel. Pigment má 

široké možnosti použití v průmyslových nátěrových hmotách, své uplatnění může 

nalézt i v originálních autovlacích.  

 

 

Naproti tomu výrazně červenavá Versalová žluť 6RD (PY 139) představuje 

novou kvalitu tohoto C.I.Nr. ve třídě isoindolinových pigmentů. Jednou z hlavních 
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možností použití této verze je oblast správkových autolaků, což znamenalo, že 

základním cílem projektu bylo připravit pigment poskytující prakticky shodný odstín a 

aplikační vlastnosti jako hlavní protiznačka na trhu pro daný segment. 

 

 V oblasti červených pigmentů pro lakařské aplikace Synthesia představuje 

nový DPP pigment, Versalový šarlat DPEK (PR 255). Charakteristickou vlastností je 

výrazně žlutavý odstín červeně s velmi dobrými stálostmi na světle a v povětrnosti a 

poměrně dobrou kryvostí. Ostatní aplikační vlastnosti jsou velmi blízké základnímu 

členu DPP červení, PR 254. Pigment nachází uplatnění v širokém spektru 

nátěrových hmot. Představuje např. jeden ze základních pigmentů používaných při 

automatickém tónování dekorativních NH, je také s oblibou používán do 

průmyslových nátěrových hmot a autolaků.     
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NETOXICKÉ ANTIKOROZNÍ PIGMENTY 
 

NONTOXIC ANTICORROSIVE PIGMENTS 
 
Marika Kantorová, Andréa Kalendová  
Ústav Chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-
technologická,  Univerzita Pardubice, Studentská 573, 532 10 Pardubice 
 

Summary 
This paper deals with the corrosion resistance of coatings based on 
modified alkyd resin. Paper describes the environmental dimension in the 
paint industry and the search for effective corrosion inhibition without 
pigment content of toxic metals. The anticorrosive efficiency these 
coatings systems were classified on the basis of resistance coating 
accelerated corrosion tests in various atmospheres. The obtained results 
were analyzed and discussed 
Key words: pigment, anticorrosive, nontoxic, organic coating 

 
 
Úvod 

Nejrozšířenějším způsobem ochrany kovových materiálů před korozí je 

nanášení nátěrů, které tvoří bariéru mezi kovem a vnějším prostředím způsobujícím 

korozi. Antikorozní nátěry jsou heterogenní dvoufázové systémy, které nejčastěji 

obsahují organické pojivo a v něm rozptýlenou anorganickou fázi, z níž nejdůležitější 

úlohu pro ochranu před korozí hraje antikorozní pigment. Z hlediska funkčnosti by 

ochranný povlak měl mít v obecné rovině následující užitné vlastnosti: fyziologickou 

nezávadnost, nízký nebo žádný obsah organických rozpouštědel (VOC), rychlou a 

snadnou aplikovatelnost nezávislou na okolních vlivech, žádné toxické pigmenty 

(chromany, olovnaté, kademnaté pigmenty), možnost rychlého zatížení filmu, 

vysokou životnost a nízké náklady na údržbu a nízkou cenu. Ekologické hledisko se 

v posledních letech dostává do popředí zájmu výzkumných a vývojových pracovišť, 

ale i výrobců nátěrových hmot. Ekologické hledisko je totiž v řadě zemí limitujícím 

faktorem pro použitelnost jednotlivých materiálů.1 

Antikorozní pigmenty lze z toxikologického hlediska rozdělit na dvě skupiny. 

První skupinu tvoří pigmenty velmi účinné, které však z ekologického a 
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toxikologického hlediska nevyhovují (Tabulka 1), druhou skupinou pak pigmenty, 

které jsou fyziologicky nezávadné, ale také méně prostudované (Tabulka 2). 

 
Tabulka 1.  Tradiční antikorozní pigmenty. 

Pigmenty s obsahem 
olova Chromanové pigmenty Ostatní netoxické 

pigmenty 

Suřík Chroman strontnatý Pigmenty na bázi 
orthofosforečnanů 

Olovičitan vápenatý Tetraoxychroman 
zinečnatý Fosforečnan zinečnatý 

Suboxid olova Zinková žluť - 
 
Toxické olovnaté pigmenty a pigmenty na bázi Cr6+ se dnes nahrazují pigmenty, 
které uvádí tabulka 2. 
 
 
Tabulka 2. Dnes nejpoužívanější netoxické antikorozní pigmenty. 

Fosforečnany a jejich modifikace Molybdenany a jejich modifikace 
fosforečnan zinečnatý 

fosforečnan zinečnato – hlinitý 
modifikovaný trifosforečnan hlinitý 

molybdenan zinečnatý 
molybdenan zinečnato vápenatý 

fosfo-molybdenan zinečnatý 
Boritany a jejich modifikace Iontoměničové pigmenty 

metaboritan barnatý, vápenatý matrice SiO2 s obsahem vápníku ve 
struktuře 

Křemičitany a jejich modifikace Oxidy kovů 
borokřemičitan vápenatý 

fosfokřemičitan vápenato barnatý 
fosfokřemičitan vápenatý 

oxid zinečnatý 
spinely (oxid zinečnato-železitý) 

Kovové práškové pigmenty Bariérové pigmenty 
práškový zinek 
práškový hliník 

železitá slída 
skleněné vločky 

 

Je samozřejmé, že se nastoluje otázka, zda existuje možnost propracovat takové 

účinné a netoxické složky nátěrů, aby se současné základní nátěry vyznačovaly 

stejnou nebo ještě vyšší účinností, jak tomu bylo v případě klasických, avšak 

toxických antikorozních pigmentů.2 
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Experimentální část 
Testované pigmenty: 
Antikorozní pigment SEM mikrofotografie pigmentu 

1. Zn3(PO4)2 . x H2O 
(Heucophos ZP-10) 

 
2000x 

 
5000x 

Hustota [g.cm-3] 3,257  
pH  7,04  
Měrná vodivost 
[μS.cm-1] 

108,9  

Km[g.m-2] 14,43  
Xrel[%] 119,35  
Antikorozní pigment SEM mikrofotografie pigmentu 

2. Pb2PbO4 

 
2000x 

 
 

Hustota [g.cm-3] 8,659  
pH  10,11  
Měrná vodivost 
[μS.cm-1] 

32,7  

Km[g.m-2] 18,08  
Xrel[%] 149,58  
Antikorozní pigment SEM mikrofotografie pigmentu 

3. CaTiO3/PANI 

 
5000x 

 
10 000x 

Hustota [g.cm-3] 3,083  
pH  2,31  
Měrná vodivost 
[μS.cm-1] 

5,03  

Km[g.m-2] 27,32  
Xrel[%] 226,02  
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Antikorozní pigment SEM mikrofotografie pigmentu 
4. CaTiO3 

 
5000x 

 
10 000x 

Hustota [g.cm-3] 3,723  
pH  6,44  
Měrná vodivost 
[μS.cm-1] 

11,86  

Km[g.m-2] 0,7  
Xrel[%] 5,75  
 

Byly vytvořeny nátěrové systémy na bázi modifikované alkydové pryskyřice sojovým 

olejem CHS-Alkyd S 622 N 60 s hodnotou OKP=10% a naneseny na ocelové a 

skleněné panely. 

 

Charakterizace metod 

Zrychlené korozní zkoušky 

Nátěrové hmoty nanesené na ocelových panelech, po zaschnutí a 

kondiciování byly podrobeny korozní zkoušce v atmosféře s obsahem SO2 a 

kondenzací vodní páry (912 hodin) a zkoušce v atmosféře neutrální solné mlhy (960 

hodin). Po expozici vzorků testovaných pigmentů v pojivech nátěrových hmot bylo 

provedeno subjektivní vyhodnocení stavu povrchu nátěrového filmu, jak před 

odstraněním nátěru, tak i stavu kovového podkladu po odstranění nátěru a zjištěna 

celková antikorozní účinnost systému. 

 

Tvrdost nátěrového filmu 

Tvrdost byla měřena pomocí kyvadlového přístroje Persoz Automatic 500 dle 

ČSN 67 3076. Měření bylo prováděno po dobu 107 dní. Hodnoty relativní tvrdosti 

byly vypočteny a vyneseny do grafu. 
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Výsledky a diskuze 

Výsledky zrychlených korozních zkoušek 

 

Tabulka 3. Výsledky zrychlených korozních zkoušek. 

Zkouška  
v atmosféře 

Pigment 

Rozsah 
puchýřkování  
v ploše filmu 

Koroze 
podkladu 

Koroze 
v řezu 

Celková 
antikorozní 

účinnost  
U 
 

ASTM Hodnotící

číslo 

ASTM 

 

Hodnotící

číslo 

ASTM Hodnotící 

číslo 

Kondenzovaná 

vlhkost 

s obsahem 

SO2 (912 h) 

Zn3(PO4)2.xH2O 0 100 0,01 100 0-0,5 90 98 

Pb2PbO4 0 100 0,1 95 0-0,5 90 96 

CaTiO3/PANI 0 100 0,03 100 0-0,5 90 98 

CaTiO3 0 100 0,1 95 0-0,5 90 96 

Neutrální 

solná mlha 

(960h) 

Zn3(PO4)2.xH2O 6F 70 0,03 100 0 100 83 

Pb2PbO4 6F 70 0,01 100 0-0,5 90 83 

CaTiO3/PANI 6F 70 0,03 100 > 16 0 68 

CaTiO3 2F 60 10 60 0-0,5 90 53 

 

Všechny pigmenty vykazovaly dobrou odolnost proti atmosféře kondenzované 

vlhkosti s obsahem SO2. V průběhu expozice docházelo ke korozi v okolí řezu 

nátěrového filmu. Puchýřovatění nátěru se neprojevilo u žádného  vzorku nátěru.  

  

Zn3(PO4)2.x H2O, U = 98   CaTiO3/PANI, U = 98 

koroze v řezu 0,3 mm   koroze v řezu 0,1 mm 

 

V průběhu expozice v atmosféře s neutrální solnou mlhou docházelo 

k nejznatelnějšímu puchýřovatění především v okolí řezu do nátěrového filmu. Po 

vyjmutí a odstranění nátěrového filmu mohla být pozorována zvýšená koroze v ploše 

pouze u vzorku obsahující pigment CaTiO3, u ostatních byla koroze v ploše nepatrná. 
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Nejvyšší odolnost se stejnou celkovou antikorozní účinností 83 dosáhly vzorky 

obsahujícící pigment Zn3(PO4)2.xH2O a pigment Pb2PbO4.: 

  

Zn3(PO4)2.xH2O , U = 83   Pb2PbO4, U= 83 

koroze v řezu menší než 0,5 mm  koroze v řezu menší než 0,5 mm 

Výsledky měření povrchové tvrdosti nátěrů s obsahem testovaných pigmentů 

Tabulka 4. Povrchová tvrdost nátěrů s obsahem testovaných pigmentů. 

Pigment 
relativní tvrdost [%] 

1.den 2. 3. 4. 7. 8. 10. 27. 36. 49. 55. 65. 79. 107.

Zn3(PO4)2x H2O 5,86 6,64 7,48 7,99 11,01 11,48 14,26 26,35 29,07 31,45 32,94 31,79 29,47 29,51

Pb2PbO4 6,57 8,28 9,84 10,58 18,11 19,73 23,26 28 30,54 32,7 33,57 31,86 33,02 32,55

CaTiO3/PANI - - - - - - - - 3,76 4,25 4,2 4,18 4,64 10,3 

CaTiO3 6,8 7,74 8,97 9,71 12,57 13,92 20,78 29,8 30,93 35,06 37,22 34,49 33,49 32,4 

 

 
Legenda: Tloušťka filmu �[μm] 

Graf 1.: Vývoj relativní povrchové tvrdosti při zasychání  nátěrových filmů  

 1  Zn3(PO4)2 .x H2O   60 
 2  Pb2PbO4   60 
 3  CaTiO3/PANI      40 
 4 CaTiO3       60 
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Hodnoty relativní tvrdosti nátěrových filmů se pohybovaly v rozmezí od 3,76%  až do 

34,49 % (Tabulka 4, vztaženo k standardu, kterým byl skleněný panel). Nejvyšší 

hodnotu tvrdosti dosáhl film s obsahem CaTiO3. Hodnoty dalších pigmentů 

vykazovaly vyrovnané hodnoty. Nejnižší hodnotu tvrdosti dosáhl film s obsahem 

CaTiO3/PANI, který prodlužoval schnutí nátěru a měření mohlo proběhnout až 

36.den. 

 

Závěr 

S přihlédnutím především k výsledkům antikorozních účinností, lze závěrem 

konstatovat, že hydratovaný fosforečnan zinečnatý může dobře chránit proti korozi 

povrchu oceli a může nahradit toxické sloučeniny na bázi olova, jako je diolovičitan 

diolovnatý. Mezi další pigmenty s dobrými antikorozními vlastnosti můžeme řadit i 

titaničitan vápenatý, jeho forma povrchově upravená polyanilinem vykazovala vysoké  

antikorozní vlastnosti, ale vzhledem k jeho špatnému zasychání je nutné 

optimalizovat sikativační systém. Je třeba také si povšimnout velmi dlouhé době 

expozice vzorků podmínkám korozních testů.  
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APPLICATION OF HEMATITE TREATED SILICATES IN ANTICORROSIVE 
COATINGS 

 
APLIKACE KŘEMIČITANŮ S VRSTVOU HEMATITU V ANTIKOROZNÍCH 

NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH 
 
Andrea Kalendová, Jiří Kabrhel 
University of Pardubice, Faculty of Chemical-technology, Department of Paints and 
Organic Coatings, Pardubice, Czech Republic 
 

Summary 
The paper deals with using lamellar silicates for anticorrosive barrier 
coatings. By depositing a ferric oxide layer on a silicite particle a novel 
pigment is obtained, which being applied to coatings improves the 
anticorrosive properties and acts as an active barrier pigment. The fillers 
were applied to coatings and the anticorrosion and physicomechanical 
properties were evaluated 
Key words: Nonisometric, lamellar pigment, silicates, hematite,  
anticorrosive coating 

 
 
1. Introduction 

The most widely used lamellar pigment for anticorrosive coatings is hematie 

with crystalline lamellar structure (specularite). For the designation of natural-origin 

lamellar pigment the name „micaceous iron oxide (MIO)“ has become popular in 

time. Specularite modified to the pigment form is characterized by a typical metal-

gray color of sparking appearance. Practical experience and published papers 

concerning the application of MIO pigments to coatings destined to metal protection 

show the outstanding results. The anticorrosive coatings pigmented with a MIO 

pigment show excellent barrier properties - they hinder the permeation of corrosive 

substances and water through the film, increase the adhesion of coating to the 

substrate, and the particles protect also binder to UV radiation). Muscovite is 

chemically an aluminosilicate KAl2(OH)2(AlSi3O10), occurring in large amounts in 

natural deposits and is more easily available than specularite.  

Talc, Mg3(OH)2(Si4O10), belongs to the group of silicates with a lamellar 

structure. It consists of electroneutral layers without inserted cations, establishes 
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properties, such as softness, smoothness and dry lubrication. Its particles are 

tabular, lamellar, or microfibrous. Talc is acid resistant; its coverage power is high, it 

improves rheological properties of paints, adhesion, bending strength, and 

anticorrosion properties of coatings.  

Kaoline is a sedimentary rock containing primarily kaolinite, Al4(OH)8(Si4O10) - 

a hydrated aluminosilicate. As a result of calcination kaoline looses crystalline water 

and at 600 °C is transformed to amorphous metakaoline. Above 900 °C the final 

products of glassy phase calcination are the glassy phases cristobalite (SiO2) and 

mullite (Al6Si2O23). Kaoline in its natural or calcined form is used as filler in paints. It 

is used both in prime paints based on synthetic resins and in waterborne paints. The 

irregular, lamellar form of kaoline particles enhances the coat strength.  

 

 
Fig.1. Scheme of diffusion corrosive medium through paint pigmented with isometric 

and neisometric silicate particles. 

 
 

Lamellar silicate-pigmented coating  Isometric particles- pigmented coating 
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interface there appear the salt concentration and osmotic blisters. The osmotic 

blisters appear thus very strongly connected with the component of film adhesivity to 

the substrate metal and with the pigment and filler solubilities in water diffusing 

through the film. A further result of accelerated tests concerns the corrosion in cut 

scribe of artificially prepared mechanical disturbance of film by a cross section. The 

corrosion and distance of corrosion traces from the section give data on the 

electrochemical action of used anticorrosive pigment in the coating. If there do not 

appear traces of corrosion in the vicinity of section, then the used anticorrosive 

pigment acts actively in cathodic or anodic corrosion region.The corrosion testing 

results obtained with epoxyester coatings pigmented with surface-treated and 

untreated silicate show the outstanding improvement of coating resistances to 

osmotic blistering. For the comparison of observed results at a PVC of 0% (pure 

epoxyester binder) and a PVC of 20% (an optimum concentration) the growth of 

protection anticorrosion efficiency was shown: 

Fig. 6. Manifestations of osmotic blisters on the paint durface  in dependence on the 

lamellar silicite  concentrations after a 500 hour exposure to a salt chamber medium; 

 Fe2O3-silicate 

 

The appearance of blisters in the coating film is a reason of reduced adhesion 

of the film to substrate and local corrosion under the blister arch. The tests with a 
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natural non-treated silicate have shown that the effect of particles in the coating is not 

of such a significance as on using the surface-treated Fe-silicate. Both pigments 

show as the most suitable concentration for the coatings with respect to anticorrosion 

properties a PVC of 20%. 

 

 

Fig. 8.  Overall anticorrosion efficiencies of paints with the silicate  and Fe2O3-treated 

silicate 

 

4. Conclusions 

It was found that the surface silicate treatment by controlled hydrolysis and 

precipitating a hematite layer on the lamellar natural-silicate particles appropriately 

affects the properties  of pigment particles. The surface treatment of silicate  by ferric 

oxide gives the pigments for the anticorrosive coatings acting as corrosion barriers. 

The surface-treated silicite (falc, muskovite, kaoline, mullite) really advantageously 

causes a reduction of the formation of osmotic blisters in the coatings. From the 

anticorrosion efficiency point of view the surface-treated silicite is more effective than 

the same silicate type without any surface treatment. The optimum concentration of 

lamellar anticorrosive pigment in the coating is a PVC value of 20%. At this 

concentration the best properties are reached in the coatings. 
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ANTICORROSIVE EFFICIENCY OF ORGANIC COATINGS WITH CONTENT 
OF MULLITE  

 
ANTIKOROZNÍ ÚČINNOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ S OBSAHEM 

MULLITU  
 

Eva Matějková, Andréa Kalendová, David Veselý 
Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials, Faculty of 
Chemical-technology, University of Pardubice, Czech republic 
 

Summary 
Three samples were prepared from kaoline which main component is 
mullite. Sample A is surface untreated mullite. Sample B is mullite, 
silanized by polydimethylsiloxane [(CH3)2SiO]n and sample C is mullite 
modified with ZnWO4 anticorrosive layer. The prepared pigments were 
applied to alkyd resin. Steel-coated panels (Pigment Volume 
Concentration - 10 %, 20%, 30 %) were given to the sulphur dioxide 
corrosion test in a saturated atmosphere (CSN ISO 6988). After 1, 000 
hours of exposure the overall anticorrosion efficiency was evaluated 
according to standard norms ASTM which assess blister size (mm), blister 
density in area and in the scribe, corroded area (%), corrosion degrees 
and under film corrosion (mm). 
Key words: kaoline, mullite, PVC, anticorrosion efficiency 

 
 
Introduction  

The protection of metals against corrosion is complicated and very expensive 

problem. Steel is exposed to various corrosive environments from low up to ultra-high 

aggressively. The aim of paint and coating industry is to reduce the price of 

anticorrosive protection, which is possible by development of more efficient binders, 

pigments, fillers and additives. The development is influenced by ecological pigments 

focused on reduction of toxicity in the field of organic coatings and their applications. 

A strong toxicity leads to prohibition of pigments as red-lead, lead and chromate 

substances. These were replaced by phosphates, borates, silicates, molybdates and 

the others which are nontoxic. Attention of this research is devoted to leafy fillers 
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which may notably improve anticorrosive properties, stability in atmospheric 

influences and adhesion to base plate [1].  

Pigments are basis material for production the anticorrosive coatings beside 

binders. They play important part in coatings and they lead to paint films properties 

which improve their quality and field of application [2]. Fillers are compounds whose 

primary aim is to achieve desired pigment volume concentration of solids (fillers and 

pigments) in coating system. Secondary aims of fillers are optimization definite 

properties and lend specific properties of this system. Kaoline belongs to fillers with 

non isometric (flaky, lamellar) shape of particles. Kaoline (china clay) is sedimentary 

mineral which basic component is kaolinite Al2(Si2O5)(OH)4, i.e. hydrated 

aluminosilicate. Kaolinite is white but raw kaoline can be colored due to foreign 

materials. It embodies monoclinic crystal geometry like mica. At temperatures around 

1,400 °C final products are cristoballite (SiO2) and mullite (Al6Si2O13), and/or 

amorphous phases [3, 4]. 

Organic silicate substances are able to create hydrophobic layer on a surface 

of different materials. This layer is in principle polymeric silicon microfilm which 

magnifies contact angle surface with water and it decreases friction coefficient. The 

orientation of all organic groups of silicon chain toward material surface explains the 

hydrophobic effect of silicon layer. The thickness of silicon film is imperceptible (ca 

10-6 cm). The hydrophobic layer is very high durability and it is spoiled by drastic 

recourses which simultaneously destroy material surface. A silicone film doesn´t 

block interstices of material and a hydrophobized material is able to "breathe". Water 

vapor goes through its interstices; however, the water isn’t retained [5]. 

The coating-compound layers protect the metal substrates essentially via 

four basic mechanisms based on: the ‘barrier effect’, the inhibition effect, the 

electrochemical effect, and the adhesion effect. It has been found that the barrier 

mechanism alone does not provide the metal surface concerned with long-time 

anticorrosion protection. The inhibition mechanism in the coating layer is secured, in 

most cases, by the effects of anticorrosion pigments [6].  
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Experimental 

Properties which are important for application in coatings were provided 

according to these tests: structure identification by X-ray diffraction analysis, 

determination of the specific mass, oil consumption determination, specific surface 

area determination, determination of the morphology of particles.  

Pigments were applied into alkyd resin (CHS ALKYD S 622 N 60, 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 (10%, 20%, 

and 30%). Model paints were prepared on dispersion equipment, on dissolver 2, 000 

rev min-1. Steel panels of size 150×100×0.9 mm were coated with one or two layers 

of the paint. The coatings were completed with an applicator to provide a final dry film 

of approximately 100µm thickness. The drying of the coatings took place in an 

ambient conditions (23 °C and 50% of relative air humidity) for a period of 30 days. 

Evaluation of the anticorrosion properties of the coatings entails of 

determining the coatings resistance to the formation of defects (specifically defects, 

due to the diffusion of surrounding medium through the film to the substrate where 

salt accumulates and osmotic blisters may form). The osmotic blisters appear to be 

related to the components of the binder responsible for adherence to the substrate 

and the pigment and filler solubility in the water diffusing through the film. A further 

result of accelerated tests concerns the corrosion in scribes made in the film. 

Steel-coated samples were exposed for 1, 000 hours to the sulphur dioxide 

corrosion test in a saturated atmosphere (CSN ISO 6988). The evaluation of 

corrosion processes after exposure to corrosion tests followed the methods derived 

from standards ASTM D714-87 (standard test method for evaluating degrees of 

blistering of paints), ASTM D610-85 (standard practice for evaluating degrees of 

rusting on painted steel surfaces) and ASTM D1654-92 (standard test method for 

evaluation of painted or coated specimens subjected to corrosive environments). The 

corrosion processes were evaluated on a graded scale of 100-0. The general 

evaluation was made by means of a method that combined the results obtained in 
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measured at sample B- mullite/polydimethylsiloxane - 70 g/100 g of pigment. Sample 

A- mullite is very pure micronized and it has small specific surface. The biggest value 

of specific surface area embodied sample B- mullite/polydimethylsiloxane – 5.66 

m2/g, which is perceptible from SEM micrograph (Tab. 1). SEM micrographs show 

lamellar shape of particles. Sample B- mullite/polydimethylsiloxane had bigger 

abundance of large particles, so there are clumps of particles at SEM micrograph. 

Lamellar shape of particles and their specific area decreases a possibility of osmotic 

blisters creation due to barrier mechanism. The characterization of pigments appears 

good properties of tested pigments to create coatings.  

 

Tab. 2 Selected physico-chemical determinations of pigments. 

 
oil 

comsumption 
specific 
mass CPVC 

specific surface 
area BET-
isotherm 

 
[g/100 g of 
pigment] [g/cm3] [%] [m2/g] 

A- mullite 41 2.71 46 0.68 
B- mullite/polydimethylsiloxane 70 2.53 35 5.66 
C- mullite/ZnWO4 48 3.06 39 2.63 

 
 

Tab. 3a Corrosive test results of alkyd coatings in sulphur dioxide corrosion test in a 

saturated atmosphere (1, 000 hours). 

 

pigment 
coating 

thickness 
[μm] 

surface blisterng blistering in a cut 
ASTM 
[sc.] 

Heubach 
[sc.] 

ASTM 
[sc.] 

Heubach 
[sc.] 

A - mullite
A   PVC= 10% 99 - 100 4MD 25 
A PVC  = 20% 103 8MD 35 6D 10 
A PVC = 30% 103 6MD 30 6MD 30 

 B – mullite/polydimethysiloxane 
B PVC  = 10% 101 - 100 6D 10 
B PVC  = 20% 98 - 100 6D 10 
B PVC  = 30% 103 - 100 6MD 30 

C – ZnWO4/mullite 
C PVC  = 10% 100 - 100 6D 10 
C PVC  = 20% 102 - 100 6MD 30 
C PVC = 30% 98 - 100 6M 50 
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The samples which were surface modified embodied very good protective 

properties. There were no osmotic blisters on such panel. Sample B – 

mullite/polydimethylsiloxane was hydrophpbized, so water cannot made up 

continuous film on such surface, it didn´t wet the surface and it easily streamed 

down. Many small blisters were on a surface of sample A- mullite at PVC=20% and 

30%. The protection of that surface was lower (Tab. 3a and Tab. 3b).  

Sample A – mullite had the biggest size of blisters in a scribe at PVC=10% 

(i.e. 4MD). The highest value of anticorrosive efficiency in a cut was assessed at 

sample C - ZnWO4/mullite. The anticorrosive layer protected the failed part of steel. 

All of samples had high density of blisters appearance. 

 

 

Tab. 3b Corrosive test results of alkyd coatings in sulphur dioxide corrosion test in a 

saturated atmosphere (1, 000 hours). 

pigment 
base corrosion corrosion in a cut overall 

anticorrosion 
efficiency [%] 

ASTM 
[%] 

Heubach 
[sc.] 

ASTM 
[mm] 

Heubach 
[sc.] 

A - mullite 
A PVC = 10% 1 80 0,6 80 71 
A PVC = 20% >50 0 0,7 80 31 
A PVC = 30% >50 0 0,7 80 35 

B – mullite/polydimethysiloxane 
B PVC = 10% 0,01 100 0,4 90 75 
B PVC = 20% 0,03 100 0,6 80 73 
B PVC = 30% 1 80 0,7 80 73 

C – ZnWO4/mullite 
C PVC = 10% 1 80 0,5 95 76 
C PVC = 20% 1 80 0,4 90 70 
C PVC = 30% 50 0 0,5 95 61 

 

 

Conclusion 
In this research were tested three pigments composed by mullite. Fillers were 

applied into alkyd resin. Prepared coatings were subjected to the sulphur dioxide 

corrosion test in a saturated atmosphere. After 1, 000 hours of exposure overall 

anticorrosion efficiency was evaluated. The highest values of anticorrosion efficiency 
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were obtained at sample B- mullite/polydimethylsiloxane, i.e. above 70% at 

PVC=10%, 20% and 30%. Both of surface modified pigments (samples B- 

mullite/polydimethylsiloxane and C - ZnWO4/mullite) assigned very good 

anticorrosive properties. The untreated mullite wasn´t so effective especially at 

PVC=20% and 30%. 
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FUNKČNÍ PIGMENTY PRO SNÍŽENÍ PROSTUPU TEPLA 
TRANSPARENTNÍMI PLOCHAMI 

 
FUNCTIONAL PIGMENTS FOR HEAT REFLECTION ON TRANSPARENT 

SURFACES 
Mirka Řehořová 
MERCK spol. s r.o., Praha 

 
Summary 

The temperature increase under the transparent surfaces in architecture 
and in agriculture (green houses) can be solved by using of conventional 
shading tools or by effect pigments based on mineral substrate coated 
with TiO2 layer. These pigments developed by Merck KGaA Darmstadt 
show wavelength selective transmittance for solar radiation. There is  an 
effect of high visible transmittance and low transmittance for solar infra-red 
radiation. These pigments are stable in weathering due to their surface 
treatment and can be applied both by coating and by plastic extrusion. 
Key words: effect pigment, heat reflection, solar transmittance, visible 
transmittance, transparent surface, coating materials, weather resistance 
 
 

Úvod 

V mnoha oblastech lidské činnosti jsou používány transparentní stavební 

prvky – v zemědělství na skleníky a fóliovníky pro pěstování zeleniny a květin, ve 

stavebnictví jako střešní prvky budov, na transparentní stěny, pro zastřešení pěších 

koridorů. Pozitivní vlastností transparentních prvků je prostup světla a ochrana 

prostor před vlivy povětrnosti. Nepříjemně se projevuje, že transparentními plochami 

prochází i teplo a ohřívá, někdy až neúnosně, uzavřený prostor. Nárůst teploty může 

být pro člověka a živočichy nepříjemný a pro pěstované rostliny až fatální. Riziko 

přehřátí je větší v teplém zemském pásmu, ale i v mírném pásmu výrazně narůstá 

v teplém období roku. 

Od doby, kdy se začaly v širší míře uplatňovat u různých staveb transparentní 

plochy, se proto začal řešit úkol, jak snížit prostup tepla ze slunečního záření. 

Většina dřívějších řešení přinášela znatelný efekt ve snížení průniku tepla, ale 

zároveň i snižovala prostup světla – ať už to jsou dočasné nátěry či různé pevné 

stínící prvky - rohože, rolety, okenice, závěsy apod. Novější způsob ochlazování 
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Při dopadu viditelného světla na částice efektového pigmentu dochází 

k částečnému průchodu světla transparentními vrstvami a částečnému odrazu na 

fázových rozhraních o různých indexech lomu. Vlivem tloušťky vrstvy oxidu kovu 

může v důsledku interference odraženého světla docházet ke vzniku interferenčních 

barev vnímaných lidským okem. 

Tabulka 1. Interferenční barvy u efektových pigmentů s vrstvou TiO2. 

Tloušťka vrstvy TiO2 Barva odraženého světla Barva procházejícího světla 

40 – 60 nm bílá bílá 
60 – 80 nm žlutá modrá 
80 – 100 nm červená zelená 
100 – 140 nm modrá žlutá 
120 – 160 nm zelená červená 

Ponejvíce se tyto pigmenty používají jako dekorativní aditiva do nátěrových 

hmot, plastů a tiskařských barev a laků pro docílení perleťovosti, lesku, třpytu a 

zajímavých barevných efektů. Existuje ovšem i skupina efektových funkčních 

pigmentů, které modifikují fyzikální vlastnosti. Řadí se sem pigmenty Minatec® CM, 

zvyšující vodivost vrstvy, v níž jsou aplikovány, Minatec® IR, zvyšující přes svou 

světlou barvu absorpci tepla, Lazerflair®, zlepšující citlivost plastů na značení 

laserem a pigmenty Solaiflair®, odrážející tepelné záření. U funkčních pigmentů není 

primární vzhledová stránka, ale jejich funkční vlastnosti. I tak je ale pro jejich široké 

uplatnění důležité, že se z většiny jedná o světlé práškové pigmenty, s výjimkou dvou 

černých typů pigmentů Lazerflair®, určených do tmavých plastů. 

Solarflair® – pigmenty odrážející teplo a propouštějící světlo 

Spektrum slunečního záření dopadajícího na povrch Země zahrnuje vlnové 

délky od cca 290 nm do 2500 nm a má tři odlišné části: 

 

Tabulka 2. Složky slunečního záření. 

Vlnová délka Druh slunečního záření 

do 380 nm UV záření 

380 – 780 nm světlo viditelné lidskému oku 

780 – 2500 nm solární infračervené záření (NIR) 
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Vícevrstvé tepelně reflektivní pigmenty na bázi slídy vykazují propustnost 

záření selektivní podle vlnové délky. Tato selektivita je posunuta ve prospěch světla 

oproti teplu. To dává těmto pigmentům výhodu při aplikacích na omezení  prostupu 

tepla transparentními plochami. 

 

 

Obrázek 4. selektivní transmisní spektrum tepelně reflektivních vícevrstvých 

pigmentů na bázi slídy. 

 

K pigmentům posledně jmenovaného typu patří i pigmenty Solarflair®. Existují 

ve třech základních typech s mírně odlišnými vlastnostmi v oblasti propustnosti světla 

a velmi podobnou reflektancí pro teplo. Odlišná propustnost pro viditelné světlo je 

způsobena různou tloušťkou a různým uspořádáním vrstvy TiO2 a tím odlišnými 

interferenčními vlastnostmi této vrstvy. Z rozdílné světelné transmitance vyplývají i 

rozdílné možnosti uplatnění v oblasti architektury a zemědělství.  
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Tabulka 3. Typy pigmentů Solarflair®. 

 Solarflair® 9870 Solarflair® 9875 Solarflair® 9880

Chemické složení    

Slída 45 – 60 % 35 – 44 % 40 – 51 % 

TiO2 (rutil) 40 – 50 % 55 – 61 % 49 – 59 % 

SnO2 0 – 2 % 0 – 1 % 0 – 1 % 

ZrO2 0 – 3 % 1 – 3 % - 

Interferenční barva    

Odražené světlo Červeno-zelené Fialové Zlatožluté 

Procházející světlo Bezbarvé Zelené Modré 

 Velikost částic 5 – 60 μm 5 – 25 μm 5 – 25 μm 

Všechny jmenované pigmenty mají povrch částic speciálně upravený 

ochrannou vrstvou proti vlivům povětrnosti, takže je u nich zajištěna stabilita i při 

dlouhodobé expozici slunečnímu záření v exteriéru. U pigmentů Solarflair® 9870 a 

Solarflair® 9875 existují i jejich interiérové verze: Solarflair® 870 a Solarflair® 875. 

 

Tepelně odrazivé pigmenty v zemědělství 

Pro zdárný růst rostlin ve sklenících a fóliovnících jsou vedle dalších 

parametrů jako vlhkost půdy a množství živin rozhodující dvě fyzikální veličiny: světlo 

a teplota. Fotosyntéza jako základní pochod v rostlinách probíhá za dostatečného 

osvětlení a za příznivé teploty. Rostliny potřebují pro svůj růst světlo v rozsahu 400 – 

700 nm, tzv. fotosynteticky aktivní záření (PAR – photosynthetic active radiation). Při 

intenzívním osvětlení dosahuje fotosyntéza maximální aktivity v úzkém teplotním 

rozmezí 30-32 °C. Světlo je limitující faktor pro růst rostlin. Za slabého osvětlení 

fotosyntéza nenarůstá ani při vzrůstající teplotě. Výrazným limitem fotosyntézy je i 

vysoká teplota.  Od teplot blížících se 40 °C rostliny velmi rychle omezují fotosyntézu 

a vadnou. Proto je důležité na zastřešených pěstebních plochách dosáhnout snížení 

prostupu tepla a zachovat nebo výrazně neomezit prostup slunečního světla. 

Pro modifikaci transparentního zastřešení pěstebních ploch je velmi vhodný 

pigment Solarflair® 9870. Ten má oproti ostatním dvěma typům největší propustnost 

viditelného světla, potřebného pro růst rostlin. V rozsahu vlnových délek 400 – 
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700 nm propouští až 60% z dopadajícího slunečního světla. Propustnost v oblasti 

solárního infračerveného záření je okolo 35 – 40 %. Tím je odraženo mnohem více 

tepla ve srovnání s konvenčními stínícími nátěry, zatímco světlo důležité pro 

fotosyntézu projde. Pigment je možné použít pro sezónní nátěry, které se pro  

chladná období roku odstraní, i pro permanentní tepelné odstínění. 

 

Aplikace v architektuře 

Při užití pigmentů Solarflair® na architektonické transparentní stavební prvky 

hraje roli nejen účinnost v odrazu solárního infračerveného záření, ale i to, jak prošlé 

viditelné světlo vnímá lidské oko a jak toto světlo působí i na lidskou psychiku. Čistě 

z hlediska funkčního je možné použít všechny typy pigmentů Solarflair®. Vyšší 

účinnost než výše popisovaný pigment Solarflair® 9870 mají oba další typy. Světlo 

prošlé transparentním materiálem opatřeným vrstvou obsahující pigment Solarflair® 

9875 má mírně nazelenalé zabarvení a takováto plocha je při pohledu zvenčí 

zbarvená do fialova. Tento pigment má zároveň nejvyšší efektivitu v odrazu solárního 

infračerveného záření. Transparentní plochy s aplikovaným pigmentem 

Solarflair® 9880 zvenku vykazují zlatavý odlesk a do vnitřních prostor proniká světlo 

s modrým nádechem. Tento pigment tak přes mírně nižší účinnost reflexe solárního 

tepelného záření působí psychologicky „nejchladnějším“ dojmem ze všech tří typů. 

Účinnost vrstvy s pigmentem Solarflair® se selektivní propustností pro sluneční 

záření závisí na koncentraci pigmentu v aplikované vrstvě a na její tloušťce. Příklad 

ukazuje následující tabulka. 

 

 

Tabulka 4. Účinnost pigmentu Solarflair® 9875 ve filmu o tloušťce 120 μm. 

Koncentrace pigmentu 1,0 % 2,0 % 4,0 % 8,0 % 

Přímá solární transmitance 79 % 72 % 62 % 49 % 

Přímá světelná transmitance 85 % 82 % 77 % 76 % 

Selektivita 1,08 1,15 1,24 1,37 
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Závěr 

Vedle konvenčních prostředků pro zastínění transparentní ploch a 

architektonických prvků je možné s úspěchem použít i funkčních pigmentů na bázi 

slídy, povrchově modifikovaných vrstvou TiO2, které vykazují selektivní propustnost 

pro solární záření v různých oblastech vlnových délek. Větší propustnost mají 

v oblasti viditelného světla a sníženou v oblasti solárního infračerveného záření, čímž 

se dosahuje významné redukce teploty v uzavřených prostorách. Podle propustnosti 

pro viditelné světlo se řídí uplatnění pro zemědělství a v architektuře. 
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Summary 

The paper deals with  application of  lamellar fillers in zinc rich coatings. 
The metal zinc  particles are broadly used pigment for anticorrosive 
coatings since a series of years ago. The morphology, PVC and particle 
size distribution of metal zinc affect the electrochemical mechanism in the 
coating. The lamellar particle shapes of calcined silicite, kaolin, falc  or 
mica affect the value of optimum volume concentration especially the 
adhesion-barrier and anticorrosive properties by synergic effect with zinc 
powder particles in organic coating. 
Key words: organic, nonisometric pigment, zinc powder, electrochemical, 
silicate 

 
 

Theoretical  

The zinc metal particles have presented an anticorrosive pigment frequently 

used for the coatings destined to heavy corrosion protection of metals already for 

many years. [1] The electric conductivity of pigmented film is in connection with the 

concentration of zinc particles in the coating binder. The highest electric conductivity 

is reached at a concentration of zinc particles in a range of 92-95%. [2]  In 

applications to the corrosion protection [3] two types of zinc particle shapes are used 

most often, namely the spherical (ball-shaped) and lamellar (plate-like) shapes. [4] 

Pigmentation with physically acting pigments 

The lamellar-pigment particle pigmented organic coatings are to be considered 

the composite materials. The matrix (a binder) and also reinforcement (a pigment) 

act with a synergic effect on the final physicomechanical properties. 
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The strength, toughness and resistance to moisture liquid effects (at the corrosion 

loading) undergo raising. An important protection factor concerns also the adhesion 

properties of the coatings formed. The adhesion of coating to the substrate, so as the 

adhesion of individual layers one to another are tightly connected with phenomena, 

such as osmotic blistering, peeling and cracking of the coating films. Improving the 

mechanical properties by using suitable pigments raises the stability of coating at 

changes in temperature and at mechanical loading. The connection with 

anticorrosion function of coating consists in a prerequisite that if no mechanical 

failure of the protective film takes place the corrosion of substrate does not run.  

A further question to be solved is the possibility of anticorrosion protection on 

the basis of a combination of lamellar pigment/filler particles and isometric zinc 

powder particles in the formulation wherein at a definite PVC value of lamellar 

pigment the excellent improvement of mechanical properties being developed is 

reached. At the same time the increased resistance to diffussion of the coating, the 

increasing of film elasticity and the reduction of the osmotic blister formations take 

place. The result lies also in keeping the anticorrosion efficiency. This case does not 

involve only the lamellar zinc powder particles in combination with an isometric metal 

zinc particles. The lamellar particles in a mixture can comprise muscovite-based 

mica, kaoline, iron mica (specularite), or lamellar talc. The problem in this case is 

finding the optimum PVC value of lamellar pigment in a mixture and mutual size 

ratios of the pigment particles different in shape to create possibility meeting the 

barrier, electrochemical, and neutralization mechanism conditions. 

 

Experimental 

Preparation of the coatings  

The study of zinc pigment effects occuring in the coatings requires to select a 

suitable binder unsaponifiable by the alkaline products of the electrochemical 

reactions running in the system. Such binders comprise two-component epoxy resins 

hardened by polyamines, a single-component polyurethane hardened by 

atmospheric moisture, and epoxy ester resins desiccating due to an oxidative 

process induced by atmospheric oxygen effects. The coating formulations were 

prepared in such a way that the systems with volume content of spherical zinc, a 
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pigment volume concentration (PVC) value = 10, 20, 30, 40, 50, 60, or critical 

pigment volume concentration (CPVC) value, and PVC value = 70% were obtained. 

On using the lamellar zinc, and lamellar fillers, the concentrations, defined as PVC = 

5, 10, 15, 20, 30, or 40, and as CPVC were used.  

 

RESULTS AN DISCUSSION 

Corrosion-inhibition effects of zinc powder particles 

Figure I brings graphical representations of the corrosion-testing results 

obtained in the salt spray test (ISO 7253) for isometric zinc pigmented coatings. The 

dependence courses show clearly that the protective function of the coatings 

pigmented with zinc indicates improvements with the increases in concentration of 

zinc up to a respective PVC value (round 50 - 60 vol. %).  

Coating properties of various lamellar pigment particles 

Figure 2 shows clearly the positive effect of raising concentration of calcined 

kaoline  on improving the adhesion. This did not take place at substrate-coating 

interface, but rather in paint film itself, giving the breakdown of cohesive adhesion 

component. Figure III shows results of the corrosion tests performed with coatings 

containing 20 vol. % of lamellar pigment in a condensation SO2 chamber. 

Combination of spherical zinc powder particles and lamellar pigment particles 

The samples of coatings containing the combination of zinc powder and 

various types of lamellar fillers and pigments as an efficient component were 

evaluated after 2000 hours of exposure to a condensation chamber medium (Table 

I). In these tests the effect of osmotic blister formations in section manifests itself, 

which is connected also with the larger measure of their failure in cut section. The 

application of coatings in combination with lamellar nonisometric and isometric 

pigment particles showed to be successful in hindering these effects. As a whole it is 

possible to state that the best combinations are as follows: lamellar specularite 

(Portafer AP) with spherical zinc with a PVC value of 10%; lamellar calcined kaoline 

with spherical zinc powder (Heubach HZH) with a PVC value of 10%, and lamellar 

surface treated muscovite (Mica MUM 2/1) with spherical zinc powder with a PVC 

value of lamellar pigment of 10% (Table I).  
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Table 1. Results of corrosion testing of epoxyester coatings in condesation chamber 

with SO2 (exposure 2000 h). 

PVC 
[%] 

„White“ 
corrosion 

[%] 

Blistering 
in cut 

Blistering 
of paint film 

Corrosion
in cut 
[mm] 

Substrate 
corrosion 

[%] 

Overall 
Anticorosion 

efficiency 
Lamellar zinc powder particles + isometric zinc powder particles 

10 10.0 8F  0-0.5 - 91.3 
20 10.0 8F  0-0.5 - 91.3 
30 0.1 -  0.5-1.0 - 95.0 
40 3.0 -  1.0-2.0 1.0 87.5 
60 16.0 -  0-0.5 0.03 97.5 

Lamellar calcined kaoline  particles + isometric zinc powder particles 
10 3 8M - 0-0.5 - 91.3 
20 3 6F - 0.5-1.0 - 88.8 
30 3 6M - 2.0-3.0 3- 57.5 

Lamellar specularite particles + isometric zinc powder particles 
10 16.0 8F - 0.5-1.0 - 88.8 
20 1.0 8F - 2.0-3.0 - 83.8 
30 0.1 2M - 3.0-5.0 - 72.5 
60 0.03 - - 0-0.5 33 77.5 

 

 

 
Figure 1. Anticorrosive efficiency of the coatings in dependence on the amount of 

zinc pigment (isometric zinc powder, an 1000-hour exposure in salt-spray chamber;  

 epoxy resin,  polyurethane,  epoxyester). 
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CONCLUSION  
The film will protect effectively the substrate as far as the optimum 

concentration of zinc pigment is used. It was found that the size of zinc particles 

considerably affected the anticorrosion properties of coatings. At zinc powder of 

lamellar type the sealing of rather voluminous pores at CPVC is connected with 

problems, and the coatings exhibit a lower anticorrosion efficiency. The most 

appropriate concentration of lamellar zinc particles is round a PVC=20 vol %, 

whereat by up to one third higher anticorrosion properties in comparison with a series 

of isometric zinc particles can be reached. The combination of isometric pigment 

particles with an nonisometric silicite particles were effective primarily in low PVC 

values of nonisometric pigments. 
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ANTIKOROZNÍ VLASTNOSTI IONTOMĚNIČOVÝCH PIGMENTŮ v 
NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH NA BÁZI SILIKONOVÉ PRYSKYŘICE 

 

THE ANTICORROSION PROPERTIES OF ION-EXCHANGE PIGMENTS IN 
SILICONE BASED COATINGS 

 
Štěpán Obrdlík, Andrea Kalendová 
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Summary 

Ion exchange pigments are a scientifically very interesting alternative to 
chromates that have not yet been fully explored. This study considers the 
following candidate anticorrosive pigments - calcium-exchanged silica 
(Si/Ca). Paint systems manufactured with these ion exchange pigments 
have been subjected to accelerated corrosion laboratory tests (humidity 
condensation, enviroment containg SO2 and salt fog ), simulating 
environments of low and high corrosivity, in order to assess their 
anticorrosive behaviour in comparison with a commercial pigment 
Shieldex AC5. The coatings were formulated in silicone binder. 
Keywords:  pigment, ion exchange,  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 

Preparation and characterization of pigment 

IEPs were of repared 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: 

montmorillonite (Bentone SD2), muscovite (Mica SFG 20) and talc (Talc 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 

ČSN EN ISO 787- 9). There were calculated CPVC (critical pigment volume 

concentration). 
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Preparation of coatings 

Model paint based on silicone 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 based on silicates (chlorite, talc, qouarz, 

Plastorit micro) assured rate PVC/CPVC  on 0,3 where CPVC is critical pigment 

volume concentration.  

Corrosive 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 

Table1. Properties of tested pigments. 

Parameter Muscovite (20%CaO) Montmorillonite 
(20%CaO) 

Talc 
(20%CaO) 

Comparative 
pigment 

(Shieldex 
AC5) 

specific mass [g/cm3]  2,78 2,51 2,86 2,75 

oil consumption [g oil/100 g 
of pigment] 64,6 75,9 44,4 46,2 

CPVC [%] 34,1 32,8 42,1 46,1 

pH factor of aqueous leach  11,30 9,76 12,31 9,70 

specific conductivity 
[mS/cm]  24,6 201 2530 163 
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Anticorrosion properties  

In chambers with salt fog, coatings had more than average anticorrosion 

efficiency, without coating pigmented by Shieldex AC5. Coating with this pigment 

showed anticorrosion efficiency about 30%. The best anticorrosion protection 

showed coating containing muscovite (CaO). Results are in Figure 1.  

                     

Figure 1. Anticorrosion efficiency  of IEPs in silicone coatings in  chambers with salt 

fog. 

 

Figure 2. Anticorrosion efficiency  of IEPs in silicone coatings in  chambers with 

general condensation of water. 
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In chambers with general condensation of water, every coatings showed 

higher than average anticorrosion protection. Coating containing  talc (20% CaO) had 

the best anticorrosion efficiency, nearly 100%.Results are presented in Figure 2. 

 

 

Figure 3. Anticorrosion efficiency  of IEPs in silicone coatings in chambers containing 

SO2. 
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SFG + 20% CaO showed very good anticorrosion protection. Coatings pigmented by 
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Results are presented in Figure 3. 
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unexceptionalble it is possible to say, that the IEPs of calcium/silica type are 

potentially usable in ecological anticorrosive coatings. 
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STUDIUM ANTIKOROZNÍCH VLASTNOSTÍ PIGMENTŮ V NÁTĚRECH NA 
BÁZI VODOUŘEDITELNÉ EPOXIDOVÉ EMULZE  

 
STUDY OF ANTICORROSION PROPERTIES OF PIGMENTS IN PAINTS 

BASED ON WATER-BORNE EPOXIDE EMULSION  
 
Miroslav Ulbrich, Andréa Kalendová 
Ústav chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta chemicko-
technologická, Univerzita Pardubice, CZ 

 
Summary 

This paper deals with anticorrosive pigments for waterborn coatings on a 
base of epoxy resin. Paints were prepared in order of comparison thein 
anticorrosive efficiecies with help of standardized laboratory tests. 
Anticorrosive protection was tested in corrosion chambers.   
Keywords: Anticorrosive efficiency, Epoxy resins, Corrosion, Pigment, 
Accelerated Corrosion Test 

 
 
Úvod 

 Největším problémem v dnešní době je pokles odolnosti materiálu v důsledku 

koroze. A nejde jen o korozi kovů, které si pod tímto pojmem nejčastěji 

představujeme, ale jde také o korozi, to jest podléhání vlivu okolního prostředí a 

vlhkosti, v případě přírodních materiálů – hornin, stavebních materiálů, plastů, jako 

jsou izolace, textilií a jiných. Cílem je získat vysoce efektivní antikorozní systém 

s nízkou cenou a nízkou toxicitou1.  

  V současné době je nejpoužívanějším antikorozním pigmentem pro 

vodouředitelná pojiva je fosforečnan zinečnatý, u kterého je však jeho antikorozní 

účinnost například v porovnání s pigmenty na bázi chromanů prakticky 

nesrovnatelná. Jako pojiva s vynikajícími fyzikálními vlastnostmi patří vodouředitelná 

epoxidová pryskyřice. Nejrozšířenějším způsobem ochrany kovových materiálů před 

korozí je nanášení nátěrů, které tvoří bariéru mezi kovem a vnějším prostředím 

způsobujícím korozi. Antikorozní nátěry jsou heterogenní dvoufázové systémy, které 

nejčastěji obsahují organické pojivo a v něm rozptýlenou anorganickou fázi, z ní 

nejdůležitější úlohu pro ochranu před korozí hraje antikorozní pigment. Mezi tradiční 
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antikorozní pigmenty v minulosti nejvíce používané patřily sloučeniny na bázi olova a 

šestimocného chromu. Tyto látky mají vynikající účinnost při ochraně kovového 

podkladu před korozí. To bylo také dříve hlavním kritériem při výběru antikorozního 

pigmentu. Ne však v současné době, kdy se klade mnohem větší důraz na 

ekologické aspekty, a kdy se ukázalo, že tyto sloučeniny mají negativní vliv na lidské 

zdraví a na životní prostředí obecně. Dnes jsou dokonce zařazovány mezi látky 

toxické. Z tohoto důvodu bylo nutné zajistit náhradu za tyto antikorozní pigmenty, 

najít látky, jejichž antikorozní účinnost by byla srovnatelná, a to za předpokladu jejich 

zdravotní nezávadnosti2,3. 

 

Antikorozní pigmenty  

Pigmenty jsou práškové látky, které mají vybarvovací nebo krycí schopnost a 

jsou nerozpustné v matrici, ve které jsou aplikovány. V podstatě lze rozdělit 

antikorozní pigmenty do tří skupin. První skupinou jsou pigmenty působící 

bariérovým efektem. Ke druhé skupině řadíme obětované pigmenty a antikorozní 

pigmenty, inhibující korozi v katodické nebo anodické oblasti, tvoří skupinu třetí. 

 Z historického hlediska lze antikorozní pigmenty rozdělit na další dvě skupiny. 

První skupinu tvoří pigmenty velmi účinné, které však z ekologického hlediska 

nevyhovují, druhou skupinou jsou pigmenty, které jsou fyziologicky nezávadné, ale 

méně účinné. Toxické olovnaté pigmenty a pigmenty na bázi šestimocného chrómu 

se dnes nahrazují oficiálně pigmenty netoxickými.  

 Antikorozní pigmenty lze definovat z hlediska jejich funkce inhibitorů koroze 

jako látky, které po přidání do korozního prostředí v malé koncentraci snižují rychlost 

koroze. Tato definice je sice příliš obecná, ale přesněji antikorozní pigmenty ani 

definovat nelze, neboť musí být brán zřetel na mechanismus, jakým korozní rychlost 

ovlivňují. Tyto látky pomáhají předcházet korozi zvyšováním pravděpodobnosti 

chemické reakce, která může vytvořit ochranný povlak na povrchu kovu nebo jinak 

narušit chemickou reakci mezi kovem a korozním prostředím. Schopnost propůjčit 

kovu pasivní povrch se vyznačuje jako pasivace. Je možná ve dvou formách jako 

katodická/anodická a jako oxidační pasivace4.  
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Tabulka 1. Přehled antikorozních pigmentů dle složení. 

Typ Příklad Základní vzorec 
1. fosforečnany 

orthofosforečnany kovů hydrát orthofosforečnanu 
zinečnatého 

Zn3(PO4)2.xH2O, (x =2-4) 

hydrát orthofosforečnanu 
zinečnato-draselného 

KZn2(PO4)2.xH2O 

chemicky modifikované 
fosforečnany 

hydratovaný fosfomolybdenan 
zinečnatý 

Zn3(PO4)2-y(MO4)3y/y.zH2O 

Fosforečnan-křemičitan stroncia a 
zinku 

(Zn,Sr)x(PO4)y(SiO3)1-y.zH2O 

strukturně modifikované 
fosforečnany 

dihydrogentrifosforečnan hlinitý AlH2P3O10.2H2O 

2. boritany 
boritany boritan barnatý, vápenatý BaO.B2O3.xH2O 
modifikované boritany boritan-fosforečnan zinečnatý Zn3(PO4)2-x(BO3)3.2H2O 
3. molybdenany 
molybdenany molybdenan zinečnatý, vápenatý ZnMoO4, CaMoO4 
modifikované 
molybdenany 

fosforečnan - molybdenan Zn-Ca (Zn3-xCax)(PO4)2-y(MoO4)3/2y.zH2O 

4. křemičitany 
modifikované křemičitany fosforečnan - křemičitan 

vápenato-barnatý 
(Ca,Ba)x(PO4)y(SiO3)1-y.zH2O 

borokřemičitany boritan - křemičitan vápenatý (Ca)x(B2O3)y(SiO3)1-y.zH2O 
iontoměničové 
křemičitany 

SiO2 nosič obohacený Ca SiO2, Ca (3-5%) 

5. oxidy kovů 
oxidy kovů oxid zinečnatý ZnO 
ferity směsné oxidy ZnFe2O4, CaFe2O4 
směsi oxidů spinelické oxidy Zn1-xMgxFe2O4 
rutilové pigmenty dopované rutilové pigmenty Tix(M,Me)1-xO2 
oxidy olova suřík Pb2PbO4,PbO + Pb  

 olovičitan vápenatý Ca2PbO4 
 Silikochroman olovnatý 4(PbCrO4.PbO)+12(SiO2.PbO) 

6. kovové 
 práškový zinek, olovo Zn, Zn/ZnO, Pb, Pb/PbO 
 práškový hliník, hořčík Al, Mg 

7. bariérové 
slídové oxidy spekularit lamelární Fe2O3 + SiO2 
slídy muskovit KAl2(OH)2(AlSi3O10) 
metakřemičitany wollastonit CaSiO3 
vločkové kovy zinek nebo hliníkové vločky Al, Zn 
8. další typy inhibitorů 
kyanamidy  zinku, olova PbCN2, ZnCN2 
fosfitové hydroxyfosforitany zinku [2ZnO(OH)2.ZnHP3O3].xH2O 
„jádrové“ pigmenty jádro = spekularit, wollastonit CaSiO3/molybdenany  
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Popis experimentálních metod 

 Cílem této práce je prostudování a výběr optimálního pigmentu pro dané 

pojivo s následným dosažením vysokých antikorozních vlastností daného systému. 

Úkolem je připravit nátěrovou hmotu na bázi daných pojiv vodouředitelného typu 

s vysokou antikorozní účinností – pomocí netoxických-inhibičních pigmentů.  

 Jako pojivo bylo použito  CHS-EPOXY 200 V 55. Jedná se o vodnou disperzi 

roztoku středně molekulární epoxidové pryskyřice. Je to mléčně zakalená, středně 

viskozní kapalina, s vodou neomezeně mísitelná. Používá se jako epoxidová složka 

v kombinaci s TELALITEM 180 pro výrobu dvou-komponentových nátěrových hmot a 

transparentních laků pro dřevo, dřevovláknité materiály, beton, kovy apod. pro 

výrobu vodou ředitelných dvousložkových epoxidových nátěrových hmot. Není určen 

pro výrobu nátěrových hmot přicházejících do styku s potravinami a pitnou vodou5. 

TELALIT 180 je vodný roztok aduktu epoxidové pryskyřice se směsí aminů. Je to 

čirá, homogenní, žlutohnědá, středně viskózní kapalina rozpustná ve vodě, typického 

aminového zápachu. TELALIT 180 se používá jako vodou ředitelné tvrdidlo pro 

epoxidové disperze. Doporučená nejnižší teplota vytvrzování je 15 °C6. 

 U samotných pigmentů bylo provedeno stanovení hustoty, olejového čísla, 

obsahu vodorozpustných látek, pH, elektrické vodivosti a gravimetrických korozních 

úbytků ve vodných výluzích. Byly provedeny zrychlené korozní zkoušky, kdy byly 

nátěrové hmoty vystaveny na ocelových panelech pro korozní působení kondenzační 

komory, solné komory a SO2 komory. Do této skupiny patří i ponorová zkouška dle 

Macha a Schiffmana a kombinovaná cyklická zkouška, která zahrnovala 

NaCl/(NH4)2SO4 + neutrální solná mlha + kondenz. vlhk. s obsahem SO2. Následné 

Vyhodnocení vzorků po expozici uvedenými korozními zkouškami bylo provedeno 

subjektivním porovnáním se vzorkem v ASTM7. 

Výsledky a diskuze 

Po všech provedených stanoveních a zkouškách bylo zjištěno následující. Ze 

všech korozních zkoušek byla experimentálním způsobem pro každý nátěrový film 

s obsahem určitého pigmentu zjištěna celková antikorozní účinnost, což je pro nás 

rozhodující parametr. Mezi provedené zrychlené korozní zkoušky byly zařazeny testy 

s účinkem kondenzované vlhkosti, kondenzované vlhkosti a NaCl, kondenzované 
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vlhkosti a SO2, ponorová zkouška chemické odolnosti podle Macha-Schiffmana a 

kombinovaná cyklická zkouška. 

Tabulka 2a. Charakterizace pigmentů. 

 
Pigment 

 

Hustota 
[g/cm3] 

KOKP 
[%] 

O.č. 
[g/100g] 

 

Vývoj pH vodného výluhu . 
pigment nátěr. film 

Pigmentan 465M 2,215 42,32 57,23 10,59 / 10,89 10,15 / 10,44 
CaTiO3 3,723 45,94 29,39 12,54 / 12,15 7,59 / 5,92 

Mg0,2Zn0,8Fe2O4 5,071 29,02 44,85 10,15 / 10,05 8,72 / 8,40 
CaHPO4 2,907 40,02 47,94 7,63 / 6,71 7,12 / 7,44 
MgFe2O4 4,611 33,40 40,21 10,35 / 9,98 9,92 /10,51 

Zn3(PO4)2·4H2O 3,171 48,67 30,93 8,05 / 6,89 6,79 / 6,31 
Ca2B6O11·5H2O 3,051 57,54 22,49 9,52 / 9,29 8,91 / 9,12 

SrCrO4 3,947 39,85 35,57 8,55 / 7,81 7,98 / 8,10 
C/PANI 2,251 36,74 71,15 2,25 / 2,40 6,7 / 6,40 

CaSiO3/Fe2(WO4)3 3,109 43,62 38,66 11,09 / 11,10 7,31 / 6,67 

Tabulka 2b. Charakterizace pigmentů. 
 

Pigment 
 

Gravimetrické korozní úbytky Km 
[g/m2] 

 
Měrná el. 

vodivostpig 
[μS/cm] 

 
Vodorozp. 

látky  
[hm.%] pigment nátěr. film 

Pigmentan 465M 16,05 6,99 225 / 285 2,66 
CaTiO3 3,26 5,51 7,22 / 7,47 2,79 

Mg0,2Zn0,8Fe2O4 8,92 8,87 1050 / 982 0,97 
CaHPO4 2,27 6,71 107,5 / 106 0,066 
MgFe2O4 14,28 12,12 819 / 1379 1,34 

Zn3(PO4)2·4H2O 17,05 10,73 103 / 108 0,0225 
Ca2B6O11·5H2O 8,80 6,68 2,21 / 2,55 2,64 

SrCrO4 1,56 1,01 1003 / 1069 1,21 
C/PANI 16,74 13,98 3,29 / 3,04 1,87 

CaSiO3/Fe2(WO4)3 3,26 5,51 476 / 475 0,3025 

Tabulka 3. Příklady výsledků korozních zkoušek nátěr. hmoty s obsahem pigmentů. 
 
 

Komory 

 
Puchýřky/plocha  

 
Koroze/podklad

 
Puchýřky/řez 

 
Koroze/řez 

ASTM Hodnocení 
 

ASTM 
[%] 

Hodn. 
 

ASTM Hodno
cení 

 
 

ASTM 
[mm] 

Hodno
cení 

 

[A]     Zn3(PO4)2·4H2O 
 

NaCl  
komora 

 
beze 

změny 

 
100 

 
0,01 

 
100 

ztráta 
adheze 

 
0 

 
7-10 

 
30 

 
SO2  

komora 
4MD 15 1 60 ztráta 

adheze 0 >16 5 

     [B]     CaSiO3/Fe2(WO4)3 
NaCl  

komora 
 

beze 
změny 100 0,01 100 6F 80 2-3 60 

SO2  
komora 

 
8F 90 0,03 90 6F 80 3-5 50 
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a) . Mg0,2Zn0,8Fe2O4            b.)  MgFe2O4                        c.)  C/PANI               

 

             
    d) SrCrO4                              e) . CaTiO3                                      f) Fe2(WO4)3 / CaSiO3 
 
Obrázek 1. SEM,  morfologie částic pigmentů. 

 
Tabulka 4. Výsledky celkové antikorozní účinnosti nátěrového filmu, komplexní 

odolnost filmu. 
 

Název pigmentu 
Označení 

v grafu 
Celková antikor.účinnost komor Komplexní 

odolnost UH20 UNaCl USO2 UM-S UMIX 
Pigmentan 465M 1 30,00 20,00 16,25 18,80 22,50 21,51 

CaTiO3 2 82,50 2,50 33,75 25,00 28,75 34,50 
Mg0,2Zn0,8Fe2O4 3 40,00 40,00 16,25 38,75 55,00 38,00 

CaHPO4 4 47,50 62,50 22,50 38,80 77,50 49,76 
MgFe2O4 5 77,50 67,50 60,00 13,75 40,00 51,75 

Zn3(PO4)2·4H2O 6 60,00 57,50 20,00 60,00 67,50 53,00 
Ca2B6O11·5H2O 7 50,00 87,50 18,75 60,00 75,00 58,25 

SrCrO4 8 77,50 92,50 42,50 55,00 60,00 65,50 
C/PANI 9 65,00 77,50 72,50 55,00 80,00 70,00 

Fe2(WO4)3/CaSiO3 10 80,00 85,00 77,50 62,50 87,50 78,50 
 
Závěr  
 Pro prostředí, které je charakterizováno vysokou kondenzovanou vlhkostí se 

jeví jako výhodná aplikace nátěrové hmoty s obsahem pigmentu titaničitanu 

vápenatého se strukturou perovskitu CaTiO3 (82,50%) nebo s obsahem jádrového 

pigmentu Fe2(WO4)3/CaSiO3 (80,00%).  
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Graf 1. Komplexní antikorozní účinnosti nátěrových filmů s obsahem testovaných 

pigmentů. 

 

 Pro prostředí, které je charakterizováno působením kondenzující vlhkosti a 

NaCl je vhodné použití nátěrové hmoty s obsahem pigmentu chromanu strontnatého 

SrCrO4 (92,50) nebo s obsahem metaboritanu vápenatého Ca2B6O11·5H2O  (87,50).

 Pro prostředí, které je charakterizováno působením kondenzující vlhkosti a 

SO2 je vhodné použití nátěrové hmoty s obsahem jádrového 

Fe2(WO4)3/CaSiO3(62,50) (77,50) nebo s obsahem přírodního grafitu povrchově 

upraveného  polyanilinem C/PANI (72,50).  

 Z výsledků ponorové zkoušky chemické odolnosti podle Macha a Schiffmana 

vyplývá, že nejlépe odolaly nátěrové hmoty s obsahem jádrového pigmentu 

Fe2(WO4)3/CaSiO3(62,50) nebo s obsahem fosforečnanu zinečnatého 

Zn3(PO4)2·4H2O (60,00). 

 Z výsledků kombinované cyklické zkoušky chemické odolnosti, která simuluje 

průmyslové prostředí a zahrnuje všechny složky, vyplývá, že nejlépe odolaly 

nátěrové hmoty s obsahem jádrového pigmentu Fe2(WO4)3/CaSiO3 (87,50) nebo 

s obsahem přírodního grafitu povrchově upraveného polyanilinem C/PANI (60,00). 

 Z těchto výsledků celkových antikorozních účinností všech pigmentů příslušné 

korozní zkoušky bylo stanoveno pořadí nátěrových filmů dle komplexní antikorozní 

účinnosti (průměrná hodnota vypočtená za všech korozních zkoušek). Jako 

antikorozně velice účinný a nejvyšší odolnost vykazoval nátěrový film s obsahem 

jádrového pigmentu CaSiO3/Fe2(WO4)3 (78,50).  

 

  1            2            3             4            5            6             7            8             9            10  
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Summary 

For functionalization of nanostructure it is necessary to use chemically 
fixed molecules on nanotubes. This was the main reason for preparation 
of functionalized titanate nanotubes by acidobasic organic molecules. 
Sodium polytitanate was prepared by hydrothermal reaction of titanium 
oxide nanoparticles at concentrated hydroxide sodium environment. 
Titanate nanotubes was prepared by intercalation and exfoliation of 
sodium polytitanate nanoparticles in diluted hydrochloric acid. 
Functionalized titanate nanotubes was prepared by long term solvothermal 
functionalization of titanate nanotubes using basic or acid of organic 
molecules. 
Thermal stability and decomposition of organic component was analyzed 
by thermal analysis (DSC/DTA). Bonded organic functional groups were 
identified by infrared (FTIR) and Raman spectroscopy (RS). Composition 
and structure of nanotube was determined by roentgen diffraction (XRD). 
Nanomorphology of nanotubes was displayed by scanning elektron, 
transmission elektron and atomic microscopy (SEM, TEM and AFM). 
Energy gap was measurement by optical spectroscopy (VIS/UV). 
Key words: nanotubes, titanates, functionalization, acidobasic, 
solvothermal, hydrotermal 

 

 

Úvod 

Elektrodové materiály pro studenou emisi musí být materiály s vysokou 

hustotou elektronů, úzkým zakázaným pásem a negativní elektronovou afinitou pro 

tunelování elektronů do vakua. Materiály byly také realizovány na bázi metaloidních 

polovodičů typu TiO2
[1] povlakované organickými polymery. 
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Pro přípravu funkcionalizovaných nanotrubiček složených z titaničitých 

nanotrubiček a organických molekul byly využity funkční vlastnosti jejich povrchu 

pomocí aplikace reakce povrchových hydroxylových skupin jak s organickými 

kyselinami, tak i bázemi.  Byla publikována pouze funkcionalizace kyselinou 

benzoovou[2] a cetytrimethylammonium bromidem[3]. Pro první funkcionalizace byly 

použity jednofunkční organické molekuly. Ve všech případech se navázaly pouze 

molekuly s dlouhými alifatickými řetězci nebo aromatickými cykly. Infračervenou 

spektroskopií byly v případě vazby organických hydroxybází identifikovány 

alkoxidové a aroxidové sloučeniny, při vazbě organických aminobází byly detekovány 

amoniové vazby a při vazbě organických kyselin karboxylové skupiny. 

 

Experimentální část 

Metody přípravy. 

Pro přípravu funkcionalizovaných titaničitých nanotrubiček byl nejprve 

připraven trojsložkový systém prekurzorů: s hlavní složkou – nano -TiO2 (P25) 3% 

hm, organická složka (10% mol dotace) rozpustná ve vodě a hydroxid sodný 10M 

jako rozpouštědlo[4]. Trojné systémy byly homogenizovány sonifikací ultrazvukem a 

zahřívány v PTFE autoklávech 100ml na teplotu 130ºC s prodlevou 24h. Po 

hydrotermální reakci byly provedena kompletní iontová výměna sodíku za protony 

24h loužením v 0.1M HCl. Jako první substituenty byly zvoleny základní organické 

kyseliny a vícesytné alkoholy. 

 

Tabulka 1. Příprava funkcionalizovaných titaničitých nanotrubiček. 

Označení vzorku Funkční molekula Titaničitý ester 

TiNT-Palm(1) Kyselina palmitová Palmitan 

TiNT-Stear(2) Kyselina stearová Stearan 

TiNT-AmUn(3) Kyselina aminoundekanová Aminoundekan 

TiNT-AmAc(4) Kyselina aminooctová Aminooctan 

TiNT-Tart(5) Kyselina vinná Vínan 

TiNT-Citr(6) Kyselina citrónová Citronan 
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TiNT-Oxal(7) Kyselina šťavelová Šťavelan 

TiNT-Succ(8) Kyselina succinová Sukcinát 

TiNT-Acet(9) Kyselina octová Octan 

TiNT-Form(10) Kyselina mravenčí Mravenčan 

TiNT-CTAB(11) Cetyltrimethylamonium Cetyltrimethylammonný 

TiNT-Lauryl(12) Kyselina laurylsírová Glycerát 

TiNT-Glyc(13) Glycerol Laurylsíran 

TiNT-EtGl(14) Ethylenglykol Ethylenglykolát 

Tenké vrstvy pro optická měření byly připraveny povlakováním 

pohliníkovaných sklíček metodou spin coating rozprostřením 10 µl mikrokapky 

organosolu titaničitých nanotrubiček (připraven sonikaci TiNT v butanolu po dobu 10 

minut) při 500 rpm za současného sušení infralampou.   

Z práškových vzorků byla připravena suspenze v destilované vodě, která byla 

ponechána 2 min. v ultrazvukové lázni. Po té byla kapka této suspenze nanesena na 

Cu-síťku potaženou tenkou blankou amorfního uhlíku. 

1 mg práškového vzorku bylo pečlivě rozdrceno a utřeno s 300mg vysušeného 

KBr. Homogenizovaná směs byla lisována v ocelové raznici pod tlakem 10kN. 

Samonosná transparentní tableta byla vložena do držáku tablety 

Metody charakterizace 

Rentgenové práškové difraktogramy byly orientačně měřeny na 

minidifraktometru Radicon MD-10, 10 min měřicí časy, zakřivený PSD detektor (CH4-

Ar-Xe), CuKα záření (25kV, 0.4mA). Rozsah měření byl 16 až 120° 2theta s 

přesností 0.02°. Databáze JCPDS PDF2, ICDD, 2006. 

Rentgenové práškové difraktogramy byly přesně měřeny na přístroji 

PANalytical X´PertPRO. Bylo použito CuKα záření (napětí 40 kV, proud 30 mA) a 

polovodičový detektor X´Celerator. Rozsah měření byl 4 až 110° 2theta s krokem 

0.017°. Databáze JCPDS PDF2, Sets 1-54, ICDD, 2004. 

Diferenční skenovací kalorimetrie DSC STA 409 Luxx doplněná 

elektrochemickými čidly plynů a diferenční termická analýza NETZSCH STA 409 

doplněná kvadrupólovým spektrometrem QMS 403/4(Balzers). 
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Ve vzorku nTiO2-L došlo k úplnému zreagování lauryl sulfátu (L) a RTG difrakce 

vykazuje záznam odpovídající pouze TiNT. 

Ve vzorku nTiO2-P  a nTiO2-S nedošlo k úplnému zreagování kyseliny palmitové (P) 

a stearové (S), což dokládá RTG difrakce, která vykazuje difrakční linie odpovídající 

nejenom TiNT a kyselině palmitové a stearové. Tyto difrakční linie mohou náležet 

mnoha organickým fázím, které nebylo možné od sebe odlišit. 

U vzorků AO, CI, CT, OC, SA je zvýšené pozadí a rozšíření linie u cca 9,5°2theta 

ukazuje na nedokonalé svinutí nanotrubiček.  

DSC/DTA 

Při termické analýze vzorků nTiO2-P a nTiO2-S (obr. 3) je patrné, že dochází nejdříve 

k tání příslušné kyseliny, což odpovídá endoefektům na křivce DTA při 79 a 81°C pro 

příslušné kyseliny. Tabelované hodnoty jsou však odlišné 64°C a 110 °C, zřejmě se 

zde nejedná o čisté látky. Současně dochází k malému hmotnostnímu úbytku díky 

ztrátě povrchově vázané vody. Následuje široký exoefekt hoření organické složky, 

složený z několika dílčích stupňů, s projevem uvolňování produktů hoření H2O a 

CO2. Hmotnostní ztráta vzorku při hoření činí přes 75 %. 

Termický rozklad vzorku nTiO2-L (obr. 3) je obdobný jako u předchozích, navíc je 

vidět rozklad a detekce síranů. Bod tání lauryl síranu je tabelovaný 206°C a je zřejmě 

překryt exoefektem hoření. 

 

Obr. 3: Termická analýza vzorků nTiO2-L, nTiO2-P, nTiO2-S  

Při termické analýze vzorků TiNT s přídavkem organických kyselin je patrné, že 

dochází nejdříve ke ztrátě povrchově vázané vody, což odpovídá endoefektům na 

křivce DTA (Obr. 4) kolem 110 °C. Tento efekt je doprovázen hmotnostním úbytkem, 

který představuje přibližně 15 hm.%. Na křivce DTA jsou dále vidět slabé exoefekty 
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nTiO2-L: V oblasti kolem 3500 cm-1  se nacházejí pásy vibrací ν(O-H) skupin vody 

absorbované na povrchu látek. V oblasti pod 3000 cm-1  se nachází po sobě jdoucí 

vibrace: asymetrická stetching CH3, asymetrická stretching CH2, dále symetrická 

stretching CH3 a symetrická stretching CH2. 

Oblast 1470-1410 cm-1  představuje deformační δ( C-H) vibrace vazeb v CH3 a 

posléze CH2. Výraznější pík 1376 cm-1  představuje deštníkovou (umbrella) vibraci 

CH3 skupiny. V oblasti pod 1300 cm-1 se vyskytují stretching vibrace (C-C). Kolem 

1100 cm-1  je oblast vibrací vazeb skupiny SO4. Četné pásy pod 1000 cm-1 

představují rocking vibraci řetězce CH2 skupin. Záleží na hmotnosti sousedních 

atomů. Pík při 470 cm-1 přísluší TiO2.  

nTiO2-P a nTiO2-S: Infračervená spektra kyseliny palmitové a kyseliny stearové, 

lišící se délkou uhlíkatého řetězce, mají stejný charakter.  

V oblasti kolem 3500 cm-1 se nacházejí pásy vibrací ν(O-H) skupin vody absorbované 

na povrchu látek. V oblasti pod 3000 cm-1  se nachází po sobě jdoucí vibrace: 

asymetrická stetching CH3, asymetrická stretching CH2, dále symetrická stretching 

CH3 a symetrická stretching CH2. 

Pík 1724 cm-1 vyskytující se u organických kyselin přísluší ν(C-0) valenční vibraci 

COO. Pík při 1630 cm-1 deformační vibraci vazeb O-H v molekulách vody. Oblast 

1470-1410 cm-11  představuje deformační δ( C-H) vibrace vazeb v CH3 a posléze 

CH2 skupin spolu se symetrickou stretching vibrací (COO) skupiny. V oblasti pod 

1300 cm-1 se vyskytují stretching vibrace (C-C). Pík při 950 cm-1 patří vibraci H v 

COOH skupině karboxylových kyselin. Pík při 720 cm-1 představuje rocking vibraci 

řetězce CH2 skupin. Pík při 470 cm-1 přísluší TiO2. 

Při porovnání spekter organických aditiv se v oblasti kolem 3500 cm-1  se nacházejí 

pásy vibrací ν(O-H) skupin vody absorbované na povrchu látek. Pík při 1630 cm-1 

odpovídá deformační vibraci vazeb O-H v molekulách vody. Následuje široký pás 

kolem 500 cm-1, který odpovídá amorfnímu TiO2. 

RS 

Přehled výsledků měřených Ramanovských spekter pro vzorky série 1, 2 je v obr. 12. 

Všechny vzorky dávaly dostatečně silný signál, s plochým pozadím různé velikosti, 

přeloženým charakteristickými vibračními pásy. 
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Obr. 12. RS všech vzorků série 1 a 2 v celém měřeném oboru Stokesova posuvu. 

Detailně jsou v obr. 13  nakreslena spektra v oblasti vysokých frekvencí u série 1, 2 a 

na obr. 14 v oblasti středních a nízkých frekvencí u série 1. Zatímco posledně 

jmenovaná oblast nevykazuje systematické rozdíly mezi jednotlivými vzorky, liší se 

vysokofrekvenční část většiny vzorků velikostí vícenásobné struktury. Dva ze vzorků 

(11 a 12) mají tuto strukturu zřetelně rozmytou a mírně posunutou k větším 

frekvencím. S velkou pravděpodobností jde o vibrace vodíkových atomů. V oblasti 

frekvencí 1000-1600 cm-1 jsou rozdíly mezi vzorky zřetelné; objevuje se sada ostrých 

rezonancí, nejsilnější pro vzorek 2.  

 

  

Obr. 13. Ramanovská spektra všech vzorků série 1 a 2 v oblasti vysokých frekvencí. 
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Obr. 14. RS všech vzorků série 1 v oblasti středních a nízkých frekvencí. 

Spektra vzorků série 2 se liší od série 1 méně zřetelnými strukturami (Obr. 13, 14). 

Výjimkou je vzorek PA, pro který se na nízkých frekvencích objevuje silný a ostrý 

dublet (Obr. 14). 

NIR/VIS/UV 

Spektra odraženého/rozptýleného světla získané vláknovým spektrometrem jsou v 

obr. 15. Jde o podíly signálu získaného na daném vzorku a na referenční desce 

monokrystalického Si. Protože odrazivost Si je v NIR-VIS plochá, podílová spektra by 

mohla odhalit ostřejší struktury v odezvě práškových materiálů. V UV oblasti jsou v 

odrazivosti Si dva silné a široké pásy kolem energie fotonu 3.4 a 4.4 eV, které jsou 

ve spektrech z obr. 15 dobře patrné.  

 

Obr. 15. UV/VIS vzorků série 1    Obr. 16. UV/VIS dvou vzorků série 1. 
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Zdá se, že se v měřených spektrech reprodukuje dubletní struktura, patrná v 

detailním zobrazení (Obr. 16). Její původ je nepochybně v elektronové struktuře; 

spolehlivá interpretace by vyžadovala menší fluktuace v pokrytí měřené plochy.  
 

Závěr 

Byly připraveny titaničité nanotrubičky funkcionalizované organickými 

acidobázemi v malé koncentraci. Pro další přípravy bude zvyšována koncentrace 

organické složky. 
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DETERMINATION OF CRITICAL VOLUME CONCENTRATION  OF 
NONISOMETRIC PIGMENTS  
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PIGMENTŮ 

 
Jiří Kabrhel, Andréa Kalendová 
Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials, Faculty of 
Chemical Technology, University of Pardubice, Studentská 573, 532 10, Pardubice, 
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Summary 

The value calculation of  CPVC of pigment is basic determination of 
pigments for the applications to binder systems. The pigments with 
nonisometric particle morfology involve a specific case, and sizes of their 
particles exhibit different behavior compared to the pigments with 
isometric particles. The paper deals with the properties of coatings  with 
nonisometric particles and the determination of CPVC value in the 
properties of pigmented coatings. 
Key words: Nonisometric, pigment, specularite, pigment volume 
concentration, physical protection  

 
 
Introduction 

The dispersing behavior of the system and the thickness of the film obtained 

are two remaining factors, which have a great significance from the application 

technique point of view. For the behavior of anticorrosive coating from the corrosion 

protection point of view the properties of pigment component are determining items in 

addition to chemical and physical effects. It is not possible, however, to consider the 

pigment separately, but the pigment-binder system is always to be taken as a whole. 

The high filling density (of course below the CPVC value) reduces the 

permeability values to water, water vapor, and gases. With respect to the fact, the 

filling of organic film with the inorganic pigments (fillers) is to be at an optimum value. 

This is possible by setting the pigment particles and the filler particles to definite 

values with respect to the particle sizes and shapes. 
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The monodispersion arrangement of pigment particles does not make possible 

the decceleration of the penetration of corrosive substances through the coating film. 

The path from the film surface to the substrate metal is very short. No barrier is to be 

laid to the corrosive medium, and the diffusion path can equal the film thickness in a 

limiting case.  

The diffusing acidic substances are in contact primarily with the binder in the 

whole path. At polydispersion arrangement of pigment particles the path of diffusion 

is lengthened, as small particles fill all the space among the largest pigment particles.  

The corrosive substance meets a barrier on its travel through the film, which 

deccelerates the whole diffusion process. As far as among the isometric pigment 

particles the lamellar particles of another pigment are positioned, then the path of 

corrosive substances through the film is made yet more difficult. The action 

mechanism of lamellar pigment (specularite, muskovite, kaoline (Fig.1) ) in a coating 

film is explained by the formation of barrier. This barrier is substr to overlapping 

spatially oriented particles, which hinder the penetration of corrosion medium through 

the substr toward the protected substráte.  

 

Fig 1. Morphology of nonisometric pigment particles. 
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Pigment concentration (PVC) in organic coating 

Pigment volume concentration (PVC) in a polymer binder is, in principle, a 

measure of the amount of pigment and polymer present in a unit volume of the 

coating composition. If the PVC value exceeds a critical pigment volume 

concentration (CPVC) value  pores and voids apopear in the coating layer; those 

pores and voids present in the coating exposed to water or aqueous so as 

nonaqueous solutions and gases impair the protective function of the coating system. 

In case the PVC nears its critical value (CPVC) a minor degradation of the polymer 

matrix can result in a local PVC value exceeding the CPVC value which entails a 

considerable deterioration of the protective coating properties. This does not mean, 

however, that low PVC values are the optimum solution. Quite generally, the 

optimum pigment concentration is such a concentration, at which the system exhibits 

optimum optical properties, or at which the barrier or chemical inhibition effects 

eliminate the metal-substrate corrosion. 

The optimum PVC value for the anticorrosive pigment-containing coating 

materials with respect to the protective-effects exhibited, is a specific property, and it 

is necessary to find it on an experimental way. The CPVC value optimal, e.g., from 

the optical property point of view, does not need to be the same as that giving the 

optimum anticorrosive properties.  

The high filling density (of course below the CPVC value) reduces the 

permeability values to water, water vapor, and gases. With respect to the fact, the 

filling of organic film with the inorganic pigments (fillers) is to be at an optimum value. 

This is possible by setting the pigment particles and the filler particles to definite 

values with respect to the particle sizes and shapes. 

 

CPVC function and application properties 

The critical pigment volume concentration (CPVC) affects the coating-system 

behavior and presents a key problem in the production, application, and performance 

of coating materials. If a series of coating materials containing the same pigment and 

the same binder resin in a combination with a solvent but with different PVC values 

are applied to a substrate and subjected to a desiccation process you find that the 
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performance parameters are changed with increases in the percentage amount of 

pigment added. 

Properties of the pigmented coating film affected by the pigment volume 

concentration are primarily of physical nature: the brightness, the covering power, the 

vapor permeation, the elasticity, etc. The anticorrosion properties of the pigmented 

films rest on the principles of chemical or physicochemical interations comprising the 

pigment particles on one hand and the polymer binder and metal substrate on the 

other. 

 

 

Discussion 

 For the protective properties of coatings it is really important to know the 

adhesion of film to the base metal. Having this reason in mind the adhesion was 

followed by the splitting off method.  

 The reinforcement of coating films with lamellar iron mica particles should be 

connected with the permeability of these films for water. The results of following the 

resistance of alkyd coatings pigmented with iron mica to the diffusion of water 

indicate the trend to the increase in the value with the pigment concentration. At a 

definite concentration of the lamellar pigment a reduction of the value takes place, 

and the permeability of film to water raises again. Considering the fact that at the 

CPVC quite generally substantial changes in properties take place a parallel is found 

here. We propose, therefore, to designate this value as a "critical lamellar pigment 

volume concentration: CLPVC“ . 

 The break in course of the concentration dependance of the coefficient of 

diffusion can be explained by a reduction of the ability of particles to orientate to the 

planes parallel to the substrate, this phenomenon being caused by large iron mica 

particles. Inappropriate orientation of the lamellar particles disturbes the film 

homogeneity, and, on the opposite raises the penetration of water in the 

neighbourhood of particles projecting out of the coating film. 
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The value of critical lamellar pigment volume concentration (CLPVC) was 

determined for individual lamellar pigments on an experimental way: specularite  

CLPVC = 20 %, Muscovite CLPVC = 24 %, and Graphite CLPVC = 35 %. 

 The platelike nonisometric pigments affect, as given above, the adhesion-

barrier and UV stabilizing functions of the coatings. By connecting the corrosion test 

performed in a condenationn SO2 chamber to the UV radiation exposure test the 

significant results were obtained. The coatings were at first exposed to the xenon 

lamp UV radiation for 800 hours and subsequently to the conditions governing the 

condensation chamber for 200 hours. The dependence of anticorrosion protection 

function on PVC for the alkyd coating composition shows that with a concentration of 

iron mica of about 15 vol. % the protection function starts to rise sharply. This result 

is caused by completing the hardening of coatings by the effects of UV radiation. The 

importance of iron mica becomes then more significant as shown by the respective 

curve course. 
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Figure 2. The anticorrosion efficiency of alkyd coatings after UV and  water with SO2  
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 The results obtained show clearly that the highest growth of anticorrosion 

protection function of coatings is reached when iron mica is used as a protective 

pigment. The natural iron mica exhibits superior protection properties in the coating 

compositions to those obtained with the synthetic iron mica. Additions of iron mica to 

all the binder systems resulted in a substantial improvement of the coating functions. 

From the tests performed in a condensation chamber point of view no improvement 

of the results was obtained on using graphite; muscovite and synthetic iron mica 

showed similar results as graphite. 

 The platelike nonisometric pigments affect, as given above, the adhesion-

barrier and UV stabilizing functions of the coatings. By connecting the corrosion test 

performed in a condenationn SO2 chamber to the UV radiation exposure test the 

significant results were obtained. The coatings were at first exposed to the xenon 

lamp UV radiation for 800 hours and subsequently to the conditions governing the 

condensation chamber for 200 hours (Figure 2).  
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Figure 3. The anticorrosion efficiency of coatings pigmented with specularite  in  the 

salt-spray test with water condensation. 

 

 

 



189 
 

Conclusion 

 The plate-like nonisometric pigments acting in the sense of barrier mechanism 

have in the coatings the function consisting in the protection of binder against the UV 

radiation. The improvement of physicomechanical properties of the coatings is 

significant primarily in increasing the adhesion to the substrate material. Just the 

increased adhesion is connected with the anticorrosion action of the coatings. The 

higher adhesion means a lower tendency to the formation of osmotic blisters and 

thus to the subcorrosion effects.  

The anticorrosion properties of these nonisometric pigments consist in a reduction of 

the velocity of diffusion of the corrosion medium in the direction to substrate metal. 

There exists the limiting concentration of nonisometric pigments, at which the 

properties of coating reach an optimum. This value is designated as the "critical 

lamellar pigment volume concentration (CLPVC). For the iron mica, muscovite, and 

graphite pigment this concentration amounts to about 20, 24, and 35 vol. %.  

From the point of view of anticorrosive effects, iron mica appears to be a much more 

efficient pigment than muscovite and graphite. With graphite in direct contact with the 

substrate metal the reactions stimulating the electrochemical corrosion are 

concerned. Muscovite did not show in comparison to iron mica the expected results. 

By comparing the natural and synthetic iron mica sorts no demonstrable advantages 

of synthetically obtained pigment were shown. At a sufficient capacity of deposits of 

iron mica it is at present not necessary to consider the production of this material. 
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PROTECTIVE COATINGS  WITH  CONTENT OF DIATOMITE AND 
MULLITE 

 
OCHRANNÉ POVLAKY S OBSAHEM  DIATOMITU A MULLITU 

 
Andrea Kalendová, Eva Matějková, 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 
Diatomite and calcined kaoline in paints were studied in dependence on 
morphology of pigment particles and pigment volume concentration (PVC). 
Model paints based on epoxide and epoxy-ester binders were formulated 
The properties of the prepared coatings were tested by laboratory 
corrosion tests in both the neutral salt mist and the condensation moisture 
environments. It was established that calcined kaoline can be used as a 
prospective filler in anticorrosion protective coatings. 
Key words: diatomite, mullite, coating, anticorrosion efficiency 

 
 
1. Introduction 

Protection of barrier type is a method of surface protection where the coating acts as 

a barrier, i.e., constitutes a sufficiently thick, inert film almost impermeable to the 

environment. Inert pigments, if present in the coating, may contribute to the barrier 

effect. An effect specifically favourable for protection is achieved using lamellar 

(specularite, muscovite, leaf aluminium) or fibrillar (wollastonite) pigment particles  At 

a suitable PVC value lamellar kaoline particles improve the barrier properties of the 

resulting film. Kaoline is a sedimentary rock containing primarily kaolinite, 

Al4(OH)8(Si4O10) . As a result of calcination kaoline looses crystalline water and at 

600 °C is transformed to amorphous metakaoline. Above 900 °C the final products of 

glassy phase calcination are the glassy phases cristobalite (SiO2) and mullite 

(Al6Si2O23). Diatomite (cristobalite  can serve as another interesting filler for organic 

coats. Diatom particles reinforce the paint film, improve the adhesive power and 

elasticity, and prevent sedimentation.  
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2.  Preparation of model paints containing the tested pigments 

Fillers were tested and compared based on diatomite and on calcined kaolinee 

differing in particle shape, the content of structural phases and chemical composition. 

Diatomite, specifically cristobalite particles of silicon dioxide copying the shape of 

Diatomeae shells (manufactured by Ceca, Arkema Group, France) was tested. 

Calcined kaoline (manufactured by CLUZ, a.s., Czech Republic) containing 

amorphous meta kaoline and quartz form of silicon dioxide was tested as well; the 

particles of calcined  kaoline have partially preserved lamellar structure. The 

pigments under study were applied into water soluble epoxy resin and polyester 

solvent based resin binders, respectively. 

Characterization of waterborne  epoxide binder  

Binder composition: aqueous dispersion of a medium-molar-mass epoxide solution 

(CHS Epoxy® 200 V 55, Spolchemie a.s., Ústí nad Labem, Czech Republic):  

• Dry matter: 55 %, Viscosity at 23 °C: 200 - 900 MPa.s   

Amine number: 130-150 mg KOH/g 

• Characterization of  curing agent 

Composition: aqueous solution of an adduct epoxide resin/a mixture of amines 

Telalit® 180 (Spolchemie a.s., Ústí nad Labem, Czech Republic) 

• Dry matter: 55 % 

     ChS Epoxy 200 V 55 100 

 Curing = -------------------------------- = --------   (1) 

    Telalit 180    27 

Characterization of solven based epoxy-ester binder  

• Composition: epoxy-ester resin (60 % epoxide, 40 % fatty acid - tung oil), 

Worléedur® D 46, Worlée – Chemie, Germany) 

Density:  1.07 g.cm-3, Dry matter: 60 % 

Solvent: xylene, Acid number: 4.1 mg KOH 

These binders are often used to produce paints earmarked for metal 

protection. The examined paints were prepared as model paints, not containing 
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additional fillers that would significantly influence the final efficiency of the paint. 

Properties of the fillers added to the paints were determined as a function of PVC in 

the series of values PVC = 5 % up to the value of PVC = CPVC . The properties of 

the investigated coatings were influenced by the chemical composition as well as the  

structure and shape of the primary filler particles.  

Preparation of model paints 

Pigments were dispersed in the adhesive using the laboratory mill Dispermat 

CV (WMA Getzmann GmbH, Verfahrenstechnik, Germany) and glass beads of 2-mm 

diameter. To facilitate dispergation and reduce foaming 0.5 % of the antifoam 

additive Efka® 2526 (Ciba Speciality) was added, and so was the dispergation agent 

Efka® 4550 (Ciba speciality) (0.5 %) to enhance wetting and pigment dispergation. 

Immediately before preparation of coatings on the test plates the epoxide pigments 

were homogenised with the polyamine hardeners according to (1) above. The mixed 

siccative Nuodex® Combi HS (Elementis) was added (0.2 %) to the epoxy-ester 

resins. To prevent skin formation  Exkin® II (Elementis) was added (0.2 %).  

 

3. Results and Discussion 

Overall protective efficiency of kaoline and diatomite in paints 

By combining anticorrosive efficiency for individual types of corrosive 

environment into a single parameter one obtains comprehensive anticorrosive 

efficiency Ac, a quantity that informs about possible use of kaoline or diatomite as 

universal fillers for anticorrosion paints, suitable for various corrosive environments. 

For the epoxide-based binder the highest anticorrosive efficiency was found at 

PVC = 50 volume % for coatings containing kaoline and at PVC = 30 volume % for 

coatings containing diatomite. Similar results were obtained for epoxy-ester-based 

coatings for both calcined kaoline and diatomite. Higher values of comprehensive 

anticorrosive efficiency with increasing PVC were found in coatings containing 

diatomite.  

In case of pigmented coatings adhesiveness of the film to the substrate 

decreased with increasing filler concentration. It was the lowest in coatings with 
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PVC = CPVC. Coatings based on the epoxide binder exhibited a clear dependence 

of bend resistance on PVC. Impact resistance tended to decrease with increasing 

PVC. Both epoxide-based and epoxy-ester-based coatings exhibited approximately 

identical values of mechanical strength, always decreasing with increasing PVC. In 

both epoxide-based and epoxy-ester-based coatings the highest values of the 

comprehensive physico-mechanical strength (Pe) were achieved at PVC = 5 volume 

% for coatings containing kaoline and at PVC = 10 volume % for coatings containing 

diatomite.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50

PVC  (volume %)

Ac
 , 

Pe
 (d

g.
)

Ac
Pe

 

Figure 1. Comprehensive anticorrosive efficiency (Ac) and physico-mechanical 

efficiency (Pe) as a function of volume concentration (PVC) of calcined kaoline in the 

epoxide coating. 

 

4. Conclusion 

It is apparent from the obtained results that the investigated fillers - calcined kaoline 

and diatomite, if present in anticorrosive paints, exhibit a favourable effect on 

anticorrosive efficiency of the coatings. Moreover, the anticorrosive efficiency 



195 

 

increases with increasing value of PVC. With regard to the binder the effect of its 

chemical character on the anticorrosive efficiency of the resulting coatings is less 

important. Physico-mechanical properties of the coatings containing calcined kaoline 

or diatomite deteriorate with increasing content of the filler. Taking into account the 

anticorrosion properties and the physical and mechanical characteristics of the 

pigmented coatings the optimum content of the two fillers is 
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Figure 2.  Comprehensive anticorrosive efficiency (Ac) and physico-mechanical 

efficiency (Pe) as a function on volume concentration (PVC) of diatomite in the epoxy-

ester coating. 
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HODNOTENIE DEGRADÁCIE POVLAKOV NA BÁZE PRÁŠKOVÝCH 
PLASTOV 

 

THE EVALUATION OF DEGRADATION COATINGS ON POWDERY 
PLASTIC BASIS 

 

Anna Guzanová, Janette Brezinová 
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra technológií a 
materiálov, Košice, SR 
 

Summary 
The item deals with the evaluation of degradation coatings based on 
powder plastic - epoxy powder with zinc and hybrid epoxy-polyester 
powder. The coatings were exposed in an environment with UV radiation, 
in the condensing chamber and also by combination of these 
environments. The quality of coatings was evaluated in terms of their 
adhesion, corrosion resistance and hardness. Pre-treatment under the 
coatings was carried using almandine, as well as reference non-metallic 
blasting agent - brown corundum. 
Key words: pre-treatment, abrasive grit blasting, coatings, quality of 
coatings 

 
 
Úvod  

Povlaky z práškových plastov s vysokým obsahom zinku sa používajú ako 

základné povlaky priamo aplikované na otryskaný základný oceľový  materiál s 

predpokladom následného aplikovania vrchného povlaku. Tieto materiály sa 

dodávajú obmedzeným počtom výrobcov práškových plastov na báze epoxidov. 

Optimálne množstvo zinku v povlaku je 60 objemových %, kedy sa jednotlivé častice 

zinku dotýkajú. Oxidačné produkty zinku vznikajúce v dôsledku elektrochemických 

reakcií s okolitým prostredím dokonale utesnia všetky póry medzi časticami zinku v 

povlaku. Povlak je nevodivý, protikorózna ochrana je zabezpečená dokonalou 

bariérou. V prípade mechanického narušenia celistvosti povlaku zinok miestne chráni 

oceľ na princípe katodickej ochrany pred podkorodovaním a výskytom koróznych 

produktov na báze hydroxidov.[1] 

Výhody povlakov z práškových plastov v porovnaní s klasickými povlakmi z 

náterových hmôt je možné zhrnúť nasledovne: úspora energií, (viacvrstvový systém 
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sa vytvrdzuje iba raz), je to technológia chrániaca životné prostredie (vylúčenie 

rozpúšťadiel), kvalita jednovrstvého povlaku z práškového plastu zodpovedá kvalite 

najmenej dvojvrstvového kvapalného náterového systému, využiteľnosť materiálu 92 

- 99 %, jednoduché zariadenie na nanášanie, lepšia krycia schopnosť nerovností 

povrchu, povlak vyhovujúci z hľadiska koróznej odolnosti a odolnosti proti 

opotrebeniu, nenáročná likvidácia odpadov [2] 

Možné nevýhody zavádzania práškových plastov: potreba vybaviť vhodným 

zariadením nové technologické pracovisko resp. zrekonštruovať staré, potrebný je 

dlhší čas na zmenu farebného odtieňa alebo druhu materiálu, možnosť vzniku 

povlaku s nerovnomernou hrúbkou u tvarových dielov vplyvom Faradayovho efektu, 

väčšia hrúbka výsledného povlaku [3] 

Najväčší vplyv na kvalitu týchto, ako aj všetkých ostatných typov organických 

povlakov má predúprava povrchu povlakovaného materiálu. Kým u kvapalných – 

rozpúšťadlových náterových systémov sa prípadné mastnoty môžu čiastočne 

rozpustiť v organickom rozpúšťadle, povlaky z práškových plastov na nedokonale 

odmastený povrch priľnú len nedostatočne. Najvhodnejšou povrchovou úpravou po 

odmastení, prípadne morení je kvalitná konverzná vrstva (fosfát, chromát), ktorá 

vytvára členitý povrch vhodný na mechanické zakotvanie povlaku. [2,4] 

 Oba aspekty – očistenie povrchu a vytvorenie vhodnej morfológie v sebe spája 

technológia tryskania, v ktorej si čoraz viac nachádzajú svoje miesto aj nekonvenčné 

tryskacie prostriedky.  

 Cieľom experimentálnych prác preto bolo overiť vhodnosť minerálneho 

tryskacieho prostriedku - almandínu na účely predúpravy oceľových povrchov pred 

nanášaním povlakov z práškových plastov.[5-8] 
 

Metodika experimentov 

Ako substrát bol použitý za tepla valcovaný plech z materiálu S235JRG2 

hrúbky 2mm. Skúšobné vzorky mali rozmer 50x100mm a boli opatrené 

technologickým otvorom.  Predúprava substrátu bola realizovaná pneumaticky 

(pracovný tlak 0,4MPa) dvoma tryskacími prostriedkami: almandínom Fe3Al2(SiO4)3 

(označenie GBM) a pre porovnanie výsledkov referenčným tryskacím prostriedkom - 

hnedým korundom (označenie HK). Použitá zrnitosť tryskacích prostriedkov bola 
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0,56mm. Následne bola odmeraná drsnosť predupravených povrchov  

reprezentovaná parametrami Ra (stredná aritmetická odchýlka profilu) a Rz 

(maximálna výška nerovností) dotykovým profilomerom. Na predupravený povrch boli 

elektrostaticky aplikované dva druhy povlakov: 

1. Alesta Zn – epoxidový prášok plnený zinkom (označenie ZN) 

2. Alesta EP – epoxi-polyesterový prášok (označenie EP) 

V súlade s odporúčaniami výrobcu boli vytvrdené pri 180°C po dobu 10minút.  

 Na pripravených skúšobých vzorkách bola odmeraná hrúbka povlakov, 

adhézia povlaku odtrhovou skúškou priľnavosti (STN EN 24624) a povrchová tvrdosť 

povlaku ceruzkami (STN 673075). Následne bola jedna skupina skúšobných vzoriek 

opatrená skúšobným rezom simulujúcim mechanické porušenie celistvosti povlaku 

v celej hrúbke v zmysle STN 673094 a exponovaná 21 dní v kondenzačnej komore 

(označenie KK) vo vlhkej atmosfére s obsahom SO2 (STN EN ISO 3231). Druhá 

sada vzoriek bola exponovaná 21 dní v komore s UV žiarením (označenie UV) 

a tretia sada bola exponovaná kombinovane – 4 dni vo vlhkej atmosfére s obsahom 

SO2 a 3 dni v UV komore v celkovom trvaní 21 dní. Po expozícii skúšobných vzoriek 

v uvedených prostrediach boli tieto opäť podrobené odtrhovej skúške priľnavosti 

a skúške povrchovej tvrdosti povlaku ceruzkami s cieľom stanoviť vplyv jednotlivých 

prostredí na kvalitu povlakov. 

 

Výsledky experimentov 

  Drsnosť predupravených skúšobných vzoriek bola nasledovná: 

- po predúprave almandínom:  Ra=5,23μm, Rz=42,86μm 

- po predúprave hnedým korundom: Ra=6,03μm, Rz=44,64μm. 

Profilografy a vzhľad predupravených povrchov sú uvedené na obr.1. 

Dosiahnuté hodnoty drsnosti boli pre oba tryskacie prostriedky približne 

rovnaké, čo je dôsledkom rovnakej použitej zrnitosti, rovnakého tryskacieho tlaku pri 

takmer rovnakých hodnotách mernej hmotnosti oboch tryskacích prostriedkov. 

 Hrúbka nanesených povlakov je znázornená na obr.2. Rozdielna hrúbka 

povlakov bola spôsobená ručným nanášaním povlakov v elektrostatickom poli. 
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Obr.3 Odtrhová pevnosť povlaku Alesta ZN exponovaného v rôznych prostrediach 
 

 
 

 
 
Obr.4 Odtrhová pevnosť povlaku Alesta EP exponovaného v rôznych prostrediach 
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adhézii povlaku substrátu a jeho mechanickom zakotvení, a o vynikajúcej odolnosti 

oboch typov povlakov a to aj pri ich značnom porušení vrypom. 

 

Hodnoty tvrdosti povlakov sú uvedené na obr.8. 

 

 

 
Obr.8 Tvrdosť povlakov exponovaných v rôznych prostrediach 
 
 

Degradácia vlastností povlakov po expozícii v rôznych prostrediach sa 

prejavila aj zmenou ich tvrdosti. Pôsobením UV žiarenia a vlhkej atmosféry 

s obsahom SO2 došlo u povlaku Alesta EP k poklesu tvrdosti o 1 stupeň a vplyvom 

kombinovanej expozície o 2 stupne oproti pôvodnému stavu. U povlaku Alesta ZN 

boli zmeny výraznejšie, po expozícii UV žiarením došlo k poklesu o 3 stupne, po 

expozícii vo vlhkej atmosfére s obsahom SO2 o 9 stupňov a po kombinovanej 

expozícii až o 12 stupňov oproti pôvodnému stavu, čo opäť súvisí s tvorbou mäkkej 

vrstvy koróznych splodín zinkových častíc. 
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Záver 

Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že tryskací prostriedok almandín je 

plnohodnotnou avšak cenovo oveľa zaujímavejšou náhradou hnedého korundu. Boli 

ním dosiahnuté približne rovnaké hodnoty drsnosti ako pri použití hnedého korundu. 

Pri ostatných realizovaných skúškach (mriežková skúška, odtrhová skúška 

priľnavosti) sa almandín ukázal ako rovnocenný tryskací prostriedok voči hnedému 

korundu. Priľnavosť všetkých druhov povlakov bola vyššia, ako kohézna pevnosť 

samotného povlaku, čo znamená, že morfológia otryskaných povrchov poskytla 

dobré podmienky na mechanické zakotvenie povlakov. Almandín je preto možné 

odporučiť pre účely predúpravy substrátov pod bariérové povlaky na báze 

práškových plastov. Ekologická nezávadnosť almandínu je nemenej dôležitým 

argumentom hovoriacim v prospech jeho širšieho využívania v praxi. 
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Summary 
The subject of presented work is proposal and validates the new 
methodology for testing of mechanical resistance and adhesion of 
pigmented alkyd resins. The main aim was to propose a testing 
methodology that would enable a quantitative evaluation of the stability of 
the coatings in exactly defined loading conditions. 

Key words: spatial deformation, adhesion, pigmented coating 
 
 
Úvod 

Měření adheze nátěrů ke kovovému podkladu je současnosti standardizováno 

normami. Vláčnost (elasticita) se stanovuje nepřímo  

• ohybovou zkouškou na válcovém trnu podle ČSN EN ISO 1519 (67 3079) 

• ohybovou zkouškou na kónickém trnu podle ČSN EN ISO 6860 (673080) 

• stanovením odolnosti nátěrů hloubením podle ČSN EN ISO 1520 (673081) 

• stanovením odolnosti proti úderu dle ČSN EN ISO 6272-1 (673018) 

Všechny tyto metody jsou však velmi závislé na mechanických vlastnostech 

podkladového materiálu. Při stejné předúpravě povrchu podkladu můžeme získat 

různé výsledky v závislosti na pevnosti či tloušťce podkladového plechu. Navíc jsme 

v těchto případech omezeni na tvárné materiály, v případě křehkých materiálů (sklo, 

keramika, některé plasty) jsou získané výsledky neohodnotitelné.  
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Proto bylo přistoupeno k návrhu metodiky zkoušení, která by umožnila 

kvantitativní hodnocení stability nátěrů při  přesně definovaných podmínkách 

zatěžování. Standardně aplikované testy vnášejí do zatěžovaného materiálu i nátěru 

komplexní prostorovou napjatost a zároveň případný nerovnoměrný vliv tření na 

rozhraní identor-nátěr. Tato kombinace prakticky znemožňuje korektní identifikaci 

působících složek zatížení a tedy vyhodnocení mechanické odolnosti nátěrů. 

Hlavním motivem výzkumu bylo tedy zjišťování chování nátěru v závislosti na daném 

napěťově-deformačním stavu podkladového materiálu.  

 

Popis experimentálních metod 

Provedené studium metodicky vycházelo z mechanických zkoušek při 

jednoosém zatěžování vzorků s nátěrem v různých koncentracích antikorozních 

pigmentů. Tvar a rozměry vzorků umožnily vyhodnocení lokálních změn 

deformačního přetvoření při rozdílu 1-osé vs. 2-osé napjatosti, případně plastické 

anizotropii pokladové oceli.   

Měření deformace povrchu bylo provedeno pomocí optického systému 

ARAMIS 4M, který umožňuje prostřednictvím dvou kamer vyhodnotit 3D deformace 

formou deformačních map. Mapy byly následně konfrontovány s vyvolaným 

poškozením nátěrů, tj. vytvořen záznam deformace vs. poškození. V současné době 

jsou obdobné systémy používány pro hodnocení napěťových stavů materiálů bez 

povlaku [1]. V případě měření deformačních map pro nátěrové systémy byla použita 

metoda semiautomatického vyhodnocení deformací po provedené tahové zkoušce 

[2].  

Navržená metodika umožňuje okamžité zjišťování lokálních deformací a 

tvorbu deformačních map během zatěžování. Použité zařízení ARAMIS 4M 

umožňuje měření deformací na libovolném podkladu. Podmínkou pro měření je 

vytvoření kontrastního vzoru na viditelné ploše. Jediným omezením v případě 

prostorových deformací je hloubka ostrosti použité optiky, která však dosahuje 

hodnot desítek až stovek mm. Přesnost měření je lepší než 0,1%. Rozlišitelnost 3D 

deformací je závislá na měřeném objemu, může být až 0,01mm.  

Pro samotné měření byly použity alkydové nátěry s různým obsahem 

pigmentů. Vzorky byly připraveny nanesením na ocelový plech o rozměrech 45 x 220 
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Díky možnosti použití standardizovaných vzorků vhodných pro korozní 

zkoušky je možno uvedenou metodiku použít i pro hodnocení změn adheze povlaků i 

po expozici koroznímu prostředí. To nabízí další možnost hodnocení změn adheze 

v průběhu životnosti povlaku.  

 

Závěr 

Na základě provedených měření je možno konstatovat, že navržená metodika 

je vhodná pro stanovení změn adheze povlaku k substrátu.  

Uvažovaná metodika hodnocení otevírá rovněž možnosti studia vlivu 

fundamentálních mechanizmů, probíhajících v podkladovém materiálu. Jako jeden 

z podstatných efektů lze hodnotit vlivy spojené s masivní produkcí a pohybem 

dislokací v základním materiálu směrem k rozhraní s aplikovaným nátěrem. 

Kumulace dislokací na volném povrchu vzorků tvoří na rozhraní s nátěrem specifický 

reliéf, a to zejména v etapě dosažení plastické nestability vzorku.   

Výsledky vstupní série experimentů ukázaly vypovídací schopnosti optického 

systému hodnocení, konkrétně pro stanovení mezní deformace do porušení 

soudržnosti nátěru. Z analýz rovněž vyplynuly možnosti hodnocení v kombinaci 

s korozním zatěžováním nátěrů.   

 

Tato práce vznikla za podpory grantu MŠMT ČR č. 1M0519. 
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Summary 

The article deals with the evaluation of specific characteristics – the 
magnetic and some physical and acoustic characteristics of resonant 
spruce wood treated with coating composition to achieve the required of 
tone quality of special wood products. The examination of specific 
characteristics of resonant wood for musical instruments making was 
realized through non-destructive physical methods - modal analysis and 
ESPI method.  
Key words: magnetic characteristics, wood, surface finishing, non-
destructive methods, spruce wood 

 
 

Úvod 

Drevo má špecifické vlastnosti, pre ktoré je nenahraditeľným (napr. vo výrobe 

hudobných nástrojov). Pre povrchovú úpravu dreva majú síce primárny význam 

povrchové vlastnosti dreva, avšak tie vyplývajú z jeho morfologickej stavby, ako aj  

chemického zloženia.  

Drevo je všeobecne považované za materiál nemagnetický, ukazuje sa však, 

že drevo má špecifické magnetické vlastnosti. Jeho magnetizácia je síce veľmi nízka, 

ale merateľná. Magnetizmus dreva je ovplyvňovaný pôdnym zložením, t.j. obsahom 

minerálov a hornín. Do dreva sa počas rastu stromu ukladajú drobné častice 

feromagnetických látok, ktorých orientáciu pred definitívnym zafixovaním v drevnej 

štruktúre určuje geomagnetické pole [1, 5]. Minerály (feromagnetické častice), ktoré 

sú prítomné v drevnej štruktúre, môžu byť príčinou farebných zmien dreva, 
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ovplyvňovať kvalitu povrchovej úpravy ako aj stabilitu systému drevo – filmotvorný 

materiál. Preto je nutné pri posudzovaní povrchovej úpravy a jej vplyvu na akustické 

vlastnosti dreva zohľadňovať aj jeho magnetické vlastnosti, ktoré sa ukazujú byť 

novým prvkom pri hodnotení (identifikácii) rozdielnosti v kvalite drevnej suroviny. 

Príspevok sa zaoberá hodnotením vplyvu magnetizmu rezonančného 

smrekového dreva upravovaného relevantnými náterovými látkami na fyzikálne 

a akustické charakteristiky (modul pružnosti, akustická konštanta, rýchlosť zvuku). 

Magnetické vlastnosti dreva prispievajú ku komplexnejšiemu hodnoteniu kvality 

materiálu [2] a dopĺňajú databázu relevantných charakteristík podmieňujúcich kvalitu 

povrchovej úpravy dreva pre hudobné nástroje.  

Metodologické postupy 

Skúšobné telesá boli pripravené z rezonančného dreva Smreka obyčajného, 

ktorý pochádzal z okolia obce Beňuš (ležiacej asi10 km od Brezna). Na experimenty 

boli použité skúšobné telesá tvaru pravouhlej dosky s rozmermi (5x115x180) mm. 

Tieto skúšobné telesá boli na jednej strane povrchovo upravené a takto použité pre 

meranie fyzikálnych a akustických charakteristík. Pre zisťovanie magnetických 

vlastností boli pripravené skúšobné telesá tvaru kocky (a = 20 mm).  

Na skúšobné telesá tvaru dosky bola pred nanesením základného laku 

aplikovaná nepriepustná,  nerozpustná, veľmi jasne reflexujúca substancia. Táto 

medzivrstva nevniká do dreva, je odolná voči opotrebeniu aj po zodratí laku, zlepšuje 

a zosilňuje rezonančné vlastnosti  dosiek. Následne boli na dosky nanesené 

jednotlivé vrstvy laku (základný, farebný [4] a vrchný lak). Na povrchovú úpravu bol 

pripravený lak, ktorý nezhoršuje (overené v predchádzajúcich experimentoch – [3]) 

tónovú kvalitu hudobných nástrojov. Pomer jednotlivých zložiek laku (šelak, 

sandarak, mastix, elemi, benátsky terpentín, lieh – etanol) bol zvolený tak, aby sa 

vytvorila homogénna, pružná vrstva.   

Experimenty boli realizované v dvoch sériách. V prvej sérii boli zisťované 

fyzikálne a akustické charakteristiky povrchovo upravených skúšobných telies 

metódou modálnej analýzy s využitím Chladniho obrazcov na zariadení 

VIBROVIZÉR (Obr. 1). Po realizácii meraní boli skúšobné telesá podrobené 

demagnetizácii na demagnetizačnom zariadení ID 800, ktoré pracuje na princípe 
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ρρ
cEA 3

x ==               (2)                                                     
ρ

xEc =                (3) 

 

Magnetické vlastnosti látok závisia od magnetických momentov atómov 

prvkov tvoriacich príslušnú látku. Mierou magnetizácie je magnetický moment 

jednotkového objemu látky M. Charakteristikou magnetických vlastností látky je 

magnetická susceptibilita κ , ktorá určuje podiel medzi magnetizáciou a intenzitou 

magnetického poľa. Platí vzťah: 

ΗM xκ=                  (4) 

kde H je magnetujúce pole. 

 

Experimentálne výsledky a diskusia 

Metódou modálnej analýzy s využitím Chladniho obrazcov boli zisťované 

vlastné rezonančné frekvencie 4. módu kmitania dosiek – f4 v natívnom stave (pred 

demagnetizáciou) a po demagnetizácii. Namerané rezonančné frekvencie boli 

použité pre výpočet relevantných charakteristík Ex, A, c povrchovo upravených 

skúšobných telies pred demagnetizáciou (v natívnom stave) ako aj po 

demagnetizácii podľa vzťahov (1) až (3). Namerané a vypočítané hodnoty 

skúmaných charakteristík smrekového dreva (zisťované pri teplote 20 ºC) v natívnom 

stave a po demagnetizácii sú uvedené v Tabuľke 1.  

Experimentálne výsledky boli spracované graficky (3D graf) ako aj 

matematicko-štatisticky. Grafická prezentácia umožňujúca porovnanie súborov 

skúmaných charakteristík smreka obyčajného v natívnom stave a po demagnetizácii 

je na Obr. 3(b).  

Na základe výsledkov jednofaktorovej analýzy rozptylu je možné konštatovať, 

že rozdiely medzi jednotlivými súbormi relevantných charakteristík (hustota, modul, 

akustická konštanta) dvoch porovnávaných stavov (natívny a po demagnetizácii) sú 

štatisticky nevýznamné.  
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Tabuľka 2.  Magnetické vlastnosti javorového dreva, κ – magnetická susceptibilita,                

J – magnetická polarizácia. 

 n κ [×10-6 u.SI] J [nT] 

Smrek obyčajný 28 –6,83 ± 0,12 0,136 ± 0,110 

 

Ako sa dalo predpokladať, magnetická susceptibilita je záporná, čo znamená, 

že sa dreviny prejavujú makroskopicky ako diamagnetický materiál, resp. že v nich 

diamagnetický materiál prevláda. Tomu zodpovedajú aj veľmi nízke hodnoty (tiež 

podľa očakávania) magnetickej polarizácie. Podstatným poznatkom však je, že 

dreviny sú schopné udržať si, hoci slabú, avšak merateľnú remanentnú 

magnetizáciu. Pri porovnávaní remanentnej magnetizácie dreva smreka obyčajného, 

javora horského a bazy čiernej bola najvyššia hodnota zaznamenaná pri dreve zo 

smreka obyčajného a najnižšia pri dreve bazy čiernej. 

Demagnetizácia minerálov obsiahnutých v dreve spôsobila mierny pokles 

modulu pružnosti, ktorý priamo ovplyvňuje akustickú konštantu. Pre materiál 

používaný na výrobu horných dosiek sláčikových hudobných nástrojov (huslí, viol, 

atď.) je požadovaná vyššia hodnota akustickej konštanty ako pre javorové drevo na 

spodné dosky. Teda pokles spôsobený demagnetizovaním nie je žiadúci.  

 

Záver 

Výsledky experimentu preukázali, že vplyv magnetických vlastností na 

fyzikálne a akustické charakteristiky smreka obyčajného je síce štatisticky 

nevýznamný, ale nie je zanedbateľný [2, 5]. Vzhľadom na to, že bolo skúmané 

smrekové drevo len z jednej lokality a magnetizmus dreva je podmienený pôdnym 

zložením, je nevyhnutné overiť výsledky experimentov aj na dreve z ďalších lokalít, 

nakoľko feromagnetické minerály (napr. magnetit, hematit a pod.) môžu ovplyvňovať 

kvalitu povrchovej úpravy, a tým aj akustické vlastnosti finálneho výrobku – 

hudobných nástrojov. 
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Summary 
The morphology of poly(imide-co-siloxane) (PIS) block copolymer 
depends on segregation of siloxane segments. An significant increase of 
roughness of PSI copolymer surface was observed, if the content of 
siloxane was growing. The contact angles of water extremely increased by 
rising of siloxane content in PSI block copolymer and at higher 
composition were levelled off. The content of siloxane in copolymer 
increased, the surface energy, and its polar component of PSI copolymer 
diminished, but the dispersive component of the surface energy on 
opposite increased. The content of siloxane in PIS copolymer rises up, the 
strength of adhesive joint to epoxy decreased almost linearly. 
Key words: AFM, SEM, TEM, poly(imide-co-siloxane) block copolymers, 
surface properties, siloxane, polyimide, contact angle, peel strength. 

 

 

Introduction 

Polyimides present an important class of polymers, necessary in 

microelectronics, printed circuits construction, and aerospace investigation, mainly 

because their high thermal stability and good dielectric properties [1 – 4]. In the last 

years, several sorts of block polyimide based copolymers, namely poly(imide-co-

siloxane) (PIS) block copolymers containing siloxane blocks in their polymer 

backbone have been investigated [5, 6]. In comparison with pure polyimides the PIS 

block copolymers possess some improvements, e.g. enhanced solubility, low 

moisture sorption, and their surface reaches the higher degree of hydrophobicity 

already at low content of polysiloxane in PIS copolymer. This kind of the block 

copolymers are used as high-performance adhesives and coatings. The surface as 
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well as adhesive properties of PIS block copolymers depends on the content and 

length of siloxane blocks. The surface properties of PIS block copolymers are 

strongly influenced by enrichment of the surface with siloxane segments [7]. Micro 

phase separation of PIS block copolymers occurs due to the dissimilarity between 

the chemical structures of siloxane, and imide blocks even at relatively low lengths of 

the blocks.  

 

Experimental 

2-Aminoterminated ODPA-BIS P polyimides with controlled molecular weight 

were synthesized by solution imidization (first step in NMP at room temperature for 

24 h, second step in NMP–BCB mixture at 180 oC). The number-average molecular 

weights of products were in the range Mn = 2000–18,000 g/mol (by 1H NMR 

spectroscopy). The 1,4-bis(3-aminopropyl) polydimethylsiloxane was prepared by 

anionic ring-opening equilibrium polymerization of D4 initiated with potassium 

siloxanolate in the presence DSX. Their molecular weights were in the range Mn = 

1000–5000 g mol_1 (by conductometric titration with HCl). Polyimide polysiloxane 

copolymers were prepared via transimidization route (120 oC for 3 h). Copolymers 

were characterized by 1H NMR in CDCl3 and by viscometry (in chloroform at 25 oC). 

The copolymers were prepared with the theoretical molecular weight Mn = 40,000 

g/mol. Transparent foils with thickness 25 μm were prepared from 5 wt.% polymer 

solution in chloroform by spreading onto a glass plate and evaporating the solvent 

slowly at room temperature. 

Morphology of the samples was studied by methods of electron microscopy – SEM 

and TEM. The surfaces of prepared block copolymers were observed using JSM 

6400 (Jeol, Japan) microscope. The surface morphology (height image) and local 

surface heterogeneities (phase image) were measured by AFM. All measurements 

were performed under ambient conditions using a commercial atomic force 

microscope (NanoScopeTM Dimension IIIa, MultiMode Digital Instruments, USA) 

equipped with the PPP-NCLR tapping-mode probe (NanosensorsTM Switzerland; 

spring constant 39 N/m, resonant frequency 160 kHz). The surface energy of PIS 

block copolymer was determined via measurements of contact angles of a set of 

testing liquids (i.e. re-distilled water, ethylene glycol, formamide, methylene iodide, 1-
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Only characteristic samples, i.e. 0, 10, 20, and 33 wt.% of siloxane are shown 

in the Fig. 2; sample containing 30 wt.% of siloxane is very similar in height and 

phase images to the sample with 33 wt.% siloxane and thus it is not shown here.  

 

The comparison of height images: samples containing 20% (Fig. 2E) and 30% (not 

shown here) have rugged and funicular surface relief. On the other hand, surfaces of 

pure polyimide (Fig. 2A), 10% copolymer (Fig. 2C) and 33% copolymer (Fig. 2D) 

contain individual formations on the surfaces – ‘‘hills” of different size and height 

(tens–hundreds nm) and furthermore holes (tens of nm size) on 10% sample. 

Moreover, funicular formations are shadowed also in the Fig. 2A and C. Comparison 

of phase images: Fig. 2B vs. 2D, and 2F vs. 2H exhibit mutually similar relief. If 

compared the phase images with the relevant topography images, i.e. Fig. 2A vs. C 

and Fig. E vs. G, it is evident while height images are similar for first couple as well, 

significant differences for second couple exist. From these results follows that 

changes in tip sample interactions (phase images) jump between 10 and 20% 

copolymer, and over 20% remain practically identical in spite of surface topography 

changes of samples containing 20% of siloxane and more (height images). 

 

Fig. 3 shows the contact angles of re-distilled water deposited on PIS block 

copolymer surface vs. content of siloxane in copolymer. The contact angles of water 

by Fig. 4 increased by growth of siloxane content and/or Si/N ratio in copolymer. The 

contact angles of PIS block copolymer increase from 76o for pure polyimide, to 95o 

for 10% of siloxane in copolymer up to 102o for 30% of siloxane in copolymer. Since 

the surface energy of siloxane is very low as compared to polyimide, the siloxane 

segments aspired to migrate to the top of the surface to form a hydrophobic silicon-

enriched layer. Micro phase separation in PIS block copolymer occurs even at 

relatively low block lengths due to dissimilarity between the chemical structures of the 

siloxane, and imide blocks. 

 

The dependencies of the surface energy, and its polar component of PIS block 

copolymer determined by OWRK (Owens-Wendt-Rabel-Kaelble) method [7] vs. 

content of siloxane in copolymer are shown in Fig. 4. The surface energy of PIS 
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block copolymer decreases significantly with the concentration of siloxane from 46.0 

mJ.m-2 (pure polyimide) to 34.2 mJ.m-2 (10 % of siloxane), and to 30.2 mJ.m-2 (30 % 

of siloxane). 
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Figure 3.   Contact angles of water vs. siloxane content in PIS block copolymer. 

 

The polar component of the surface energy reached the value 22.4 mJ.m-2 

[pure polyimide], which decreases with content of siloxane in PIS copolymer to 4.6 

mJ.m-2 (10 % of siloxane) and 0.8 mJ.m-2 (30 % of siloxane) The decline of the 

surface energy, and its polar component of PIS block copolymer with raising siloxane 

content are very intense mainly between 0 and 10 wt. % of siloxane in copolymer. In 

the case of further increase of siloxane concentration (above 20 % of siloxane), the 

surface energy of PIS copolymer, and its polar component is leveled off. The surface 

energy of pure polyimide is 46 mJ.m-2, while the value of the surface energy of poly 

(dimethyl siloxane) is only 20.9 mJ.m-2. At room temperature the siloxane molecules 

are above their glass temperature, their segments are capable to migrate to the 

polymeric surface, so making it more hydrophobic. The surface of the PSI copolymer 

films should be covered with polysiloxane segments having their thickness in 

molecular order. 
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On the other hand the polyimide segments at room temperature are below 

their glassy temperature, thus these components of PIS copolymer are not mobile 

and their migration to the surface area is obviously restricted. 
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Figure 4.  Surface energy, and its polar component of PSI block copolymer vs. 

siloxane content. 

 

Fig. 5 shows the dependence of the peel strength of adhesive joint PSI block 

copolymer to epoxy vs. content of siloxane. It is seen that the peel strength of 

adhesive joint PIS copolymer-epoxy decreases with growth in siloxane content in the 

whole concentration range. The fact that the strength of the adhesive joints 

decreases with increase in siloxane content reflects the increases hydrophobicity of 

the polymeric surface.  

 

The peel strength of adhesive joint to epoxy adhesive diminished from 1.2 MPa (pure 

polyimide), to 1.05 MPa (10 % of siloxane), and to 0.65 MPa (30 % of siloxane). This 

decrease of peel strength of adhesive joint is relatively steady for all investigated 

content of siloxane in block copolymer. Comparing polyimide with PSI block 

copolymer containing 30 % of siloxane shows that the peel strength of adhesive joint 
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to epoxy decreased more than two times. The surface energy of epoxy and polyimide 

are very close.  

 

The surface energy of crosslinked epoxy was 44.2 mJ.m-2 and the surface energy of 

polyimide reached the value of 46 mJ.m-2. The presence of siloxane in PSI block 

copolymer caused the more hydrophobic surface of copolymer (surface energy of 

copolymer containing 10 % of siloxane was 34.2 mJ.m-2), the surface energies of 

copolymer and epoxy are more different and peel strength of adhesive joint to 

crosslinking epoxy resin diminished. 

 

The dependence of peel strength of adhesive joint PIS copolymer-epoxy vs. polar 

fraction of the copolymer is shown in Fig. 6. The steepest gradient reaches the 

dependence by Fig. 6 to 15 wt% of siloxane in copolymer and then it is leveled off. 

This relation allows the determination of the relationship between adhesion 

properties of PIS block copolymer and polar fraction of the copolymer. The non-linear 

dependence in Fig. 6 complies with exponential decay of the first order. 
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Figure 5.  Peel strength of adhesive joint PSI block copolymer-epoxy vs. 

concentration of siloxane. 
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Conclusions 

(i) morphology of PIS block copolymer has been changed due segregation of 

siloxane segments; constitution of polyimide continuous phase in copolymer was 

affirmed, 

(ii) significant increase of roughness of PSI copolymer surface, if the content of 

siloxane is growing, was observed, 

(iii) values of contact angles of water extremely increased by rising of siloxane 

content in PSI block copolymer and at higher composition were levelled off, 

(iv) content of siloxane in copolymer increased, the surface energy, and its polar 

component of PSI copolymer diminished, the dispersive component of the surface 

energy on opposite increased, 

(v) content of siloxane in PIS copolymer rises up, strength of adhesive joint to epoxy 

decreased almost linearly. 
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ANORGANICKÝ KOMPOZITNÍ POVLAK SE ZNAKY SELF-HEALING PRO 
OCHRANU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ – VLIV MORFOLOGIE ČÁSTIC NA 

JEHO OCHRANNÉ VLASTNOSTI V PRŮBĚHU ULTRADLOUHÉHO 
KOROZNÍHO TESTU 

 
INORGANIC COMPOSITE COATING WITH SELF-HEALING 

CHARACTERISTICS FOR THE PROTECTION OF STEEL STRUCTURES - 
EFFECT OF PARTICLE MORPHOLOGY ON ITS PROPERTIES DURING 

VERY LONG CORROSION TESTING  
 
Lubomír Mindoš 
SVÚOM s.r.o.  
 

Summary 
The present work aims to present a possible protective potential of 
inorganic coatings, which may offer very good protective properties in 
selected industrial applications. Properly formulated inorganic composite 
coating can provide excellent corrosion protection in harsh conditions, 
especially in high humidity environments. 
Key words: self-healing, anorganic coatings, very long corrosion testing.   
 

 
Úvod 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí může být zajišťována doslova 

nepřeberným množstvím nabízených ochranných systémů a kombinací konverzních 

povlaků, metalických (žárový zinek) nebo metalizovaných (žárový nástřik) povlaků, 

rozpouštědlových, práškových nebo VŘNH pojivových bází jedno nebo 

vícesložkových nátěrových hmot. To vše je známé již mnoho desítek let a stejně tak i 

formulátoři se musí stále snažit uvádět na trh „nové“ – často spíše staronové deriváty 

již ověřených pojivových bází. Do vývojových trendů přípravy nátěrových hmot 

intenzivně zasáhly inovace s předponou nano- ať již v pigmentových preparacích 

nebo v plnivech. Předložená práce má za cíl představit možný ochranný potenciál 

anorganických kompozic, které nespadají do žádné z výše uvedených kategorií 

nátěrových hmot, vymykají se zavedené představě o nátěrových hmotách, přičemž 

ale mohou být užitečné ve vybraných aplikacích – doly, podzemní kolektory apod. 
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Experimentální část 

Zkušební vzorky ochranných povlaků na bázi anorganického kompozitního 

povlaku byly zhotoveny na plechu tloušťky 3 mm z běžné konstrukční nízkouhlíkové 

oceli (ČSN 11371), předúprava povrchu oceli tryskáním na čistotu Sa 2,5. Průměrná 

drsnost povrchu po otryskání  45 ± 15 µm. 

Při formulaci kompozitního povlaku byla kombinována anorganická plniva a 

pigmenty s mikroskopickou i submikroskopickou velikostí částic a sférickou i 

lamelární morfologií částic. Pojivová báze byla opět anorganická s velmi nízkým 

podílem, tj. méně než 10 %hm. organické báze. Testovaný anorganický kompozitní 

povlak byl formulován z pěti různých složek a jako vodouředitelný. 

Plech byl natřen štětcem v 1 vrstvě, přičemž průměrná tloušťka vrstvy 

kompozitního povlaku po zaschnutí činila  200 ± 20 µm. Druhá strana plechu byla 

opatřena ochrannou vrstvou na bázi VŘNH – akrylátové, základové NH. Do vrstvy 

ochranného anorganického kompozitního povlaku byl zhotoven podélný řez v délce 

10 cm až k podkladovému kovu. 

Pro lepší srovnání byly na ploše plechu 150 x 100 mm provedeny vedle sebe 

dva nátěry tak, že na každé polovině plochy plechu byl zhotoven povlak stejného 

chemického složení, avšak s tím rozdílem, že na jedné polovině plechu byl 

kompozitním povlak s převahou lamelárních částic, na druhé polovině plechu byl 

nanesen povlak s převahou sférických částic. 

Zhotovené povlaky zasychaly po dobu 48 hod v laboratorní atmosféře při 

teplotě 21±3°C a R.V. 40 ± 5 %. Poté byl vzorek s povlaky umístěn do zkušební 

korozní komory v prostředí kondenzace čisté vody, tedy 100% R.V., teplota 40 ± 3°C, 

podle ČSN EN ISO 6270-2.  

Délky expozic ve zkušební korozní komoře nebyly voleny podle normativních 

doporučení, provedené korozní expozice byly mnohonásobně překročeny. V průběhu 

více než  34 000 hodin expozice v prostředí kondenzace čisté vody byl získán velmi 

zajímavý vývoj, který poukázal na velmi dobré ochranné vlastnosti kompozitního 

anorganického povlaku, zároveň vykazující určité znaky self – healing v okolí 

příčného řezu, kde byl ochranný povlak narušen až k podkladovému kovu. 
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Závěr 

Provedený experiment prokázal vysokou míru  ochranných vlastností vhodně 

formulovaných anorganických kompozitních povlaků a to nejen v souvislé ploše, ale i 

v těsném okolí poškození ochranného povlaku, z čehož můžeme usuzovat na 

charakteristické znaky self-healing, které vykazují např. sloučeniny šestimocného 

chrómu. Uvedená testovaná anorganická kompozice je však z environmentálního 

hlediska zcela bezpečná, neboť je bez obsahu Cr+6 a neobsahuje žádná organická 

rozpouštědla. Nabízí se tak poměrně značný potenciál nejen z hlediska dalšího 

výzkumu, ale i i v oblasti vybraných aplikací, kde není na prvém místě požadován 

vzhled povlaku, ale zejména jeho dlouhodobé ochranné vlastnosti. 

 

 

 

 

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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ANORGANICKÉ KOMPOZITNÍ SYSTÉMY A JEJICH EMISIVITA 
 

INORGANIC COMPOSITE SYSTEMS AND THEIR EMISSIVITY 
 

Milan Mauera, b, Petr Kalendab 

aÚstav Chemie a technologie makromolekulárních látek, Fakulta Chemicko-
technologická, Univerzita Pardubice, CZ 
& BG SYS HT s.r.o. Pardubice, CZ 
 

Summary 
This paper is dealing with an influence of fillers on emissivity of inorganic 
composite coatings. The emissive coatings are used 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 emissive properties of coatings at high temperatures. 
Key words: inorganic composites, spectral emissivity  
 
 

Úvod 
S rozmachem používání kompozitních materiálů v různých průmyslových 

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

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

systémy na bázi křemíku. Pokud tyto povlaky mají současně také vysokou míru 

emisivity, mohou se používat v různých tepelných zařízeních (průmyslové pece, 

spalovací komory, výměníky tepla, atd.) pro dosažení vyšší energetické účinnosti a 

ekonomiky provozu [1-5]. Předmětem celosvětového výzkumu a vývoje v této oblasti 

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

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

zařízení pro měření emisivit [9].  

Cílem výzkumu je vyvinout takový systém, který zajistí velmi vysokou emisivitu 

( ε ∈ <0.90;0.99>) v oblasti blízkého IČ záření a současně odolá náročným 

podmínkám panujících v tepelných zařízeních.   
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MOŽNOSTI VYUŽITIA PROGRESÍVNEJ METÓDY KRYOGÉNNEHO 
ČISTENIA SUCHÝM ĽADOM – CLEANBLAST 

 
POSSIBILITIES OF UTILIZATION PROGRESSIVE METHOD BY 

CRYOGENIC DRY ICE CLEANING - CLEANBLAST 
 

Janette Brezinová, Jozef Malejčík  
Katedra technológií a materiálov, SjF, Technická univerzita v Košiciach, Slovensko 
 

Summary 

The contribution deals with possibility of non-conventional ecological 
blasting media utilization in metal substrates pretreatment. There are 
presented results of experimental research works Aimed at the modern 
methods of cleaning surfaces using a solid carbon dioxide - dry ice. The 
research was focused on tracking the surface changes by light microscopy 
and to generate the 3-D models. 
Keywords: dry ice, abrasive blasting, cleaning  

 
 

Úvod 

Význam predúpravy povrchu pred následnou aplikáciou ochranných povlakov 

strojárskych výrobkov bol už v minulosti preukázaný. V strojárstve sú však 

zdokonaľované klasické a zavádzané nové progresívne technológie predúprav 

povrchu a to z titulu permanentne stúpajúcich požiadaviek na parametre povrchu, na 

optimálne vlastnosti funkčných dvojíc a na ekonomiku a ekológiu  výroby. Cieľom 

predúpravy povrchu je odstrániť z povrchu kovu všetky druhy nečistôt, zvýšiť aktivitu 

povrchu a získať mikrogeometriu povrchu vhodnú pre následnú aplikáciu povlakov. 

Význam dokonalej predúpravy povrchu kovových súčiastok a konštrukcií je v plnej 

miere uznávaný. Dôkladná príprava povrchu pred povrchovou úpravou je prvým 

a základným predpokladom pre rovnomerný priebeh reakcií medzi povrchom 

a povlakom. Technologický postup predúpravy povrchu sa volí podľa povahy 

a prevládajúceho znečistenia kovového povrchu, podľa tvaru a veľkosti 

upravovaných výrobkov a podľa požadovanej povrchovej úpravy.  

Z hľadiska univerzálnosti a kvality predupraveného povrchu do popredia 

vystupuje technológia tryskania, ktorou je možné pripraviť povrch požadovanej 
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akosti. V praxi sa technológia tryskania využíva v širokom rozsahu [1, 2]. Typickými  

aplikáciami  tryskania sú odokovinenie, odhrdzavenie, zdrsnenie povrchu, hladenie 

povrchu, tvorba vhodnej morfológie povrchu zdrsnených valcov pre matovanie 

plechov, predúprava povrchu pod povlaky anorganické a organické [2], dekoratívna 

úprava povrchu, odstraňovanie starých náterov, spevňovanie povrchu, zvýšenie 

únavovej a korózno-únavovej pevnosti, úprava zvarov a ich okolia, a pod..  

Účinky tryskania na materiál  

Použité tryskacie prostriedky vyvolávajú na povrchu zmeny, ktoré 

zodpovedajú jeho charakteru, t.j. materiálu, tvaru a veľkosti zŕn. Voľbu druhu 

tryskacích prostriedkov značne ovplyvňujú ekonomické činitele, určujúcim činiteľom 

je však účel, pre ktorý má byť tryskanie použité (čistenie, úprava povrchu, spevnenie 

atď.). V prípade požiadavky na ich recykláciu sa používajú tryskacie prostriedky 

s dlhou životnosťou (predovšetkým kovové) a kde sa jedná o jednorazové použitie 

resp. pre špeciálne účely sa uprednostňujú nekovové tryskacie prostriedky 

minerálneho pôvodu tak, aby bolo v symbióze ekonomické a ekologické hľadisko.  

K vytvoreniu finálneho otryskaného povrchu dochádza pretvorením povrchu. 

Tieto zmeny vyvolané predovšetkým mechanickými účinkami môžu zasiahnuť makro- 

mikro-, alebo submikroskopické objemy povrchových vrstiev otryskaného substrátu. 

Charakter otryskaného povrchu je daný tvarom použitých tryskacích prostriedkov. Pri 

použití guľatých tryskacích prostriedkov - granulátu sa dosahuje pomerne 

rovnomerné pretvorenie povrchu, ktorý je tvorený pretínajúcimi sa guľovými 

plochami. Avšak vzhľadom na dosiahnutie požadovaného stupňa čistoty a drsnosti 

povrchu materiálu pred následným povlakovaním je vhodnejšie použiť ostrohranné 

tryskacie prostriedky. Spôsobujú záseky do základného materiálu, ktoré sú rôzne 

orientované a navzájom sa pretínajú [3, 4].  

Z hľadiska účinkov procesu tryskania na otryskávaný materiál môže byť 

novovytvorený povrch hodnotený:  

- mikrogeometriou a čistotou otryskaného povrchu, 

- vlastnou plastickou deformáciou substrátu pri tryskaní, 

- tepelným efektom na dotykovom povrchu tryskací prostriedok – substrát, 

- štruktúrnymi zmenami a spevnením substrátu, 

- zmenou mechanických a technologických vlastností substrátu  a 
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- zvyškovými napätiami vznikajúcimi pri tryskaní. 

Voľba vhodného tryskacieho prostriedku pre predúpravu povrchu substrátu je 

podmienená požiadavkami dosiahnuť : 

- technicky čistý povrch vzhľadom na priľnavosť povlakov, 

- čo najmenšie vedľajšie účinky procesu tryskania na substrát , 

- čo najnižšie náklady na realizáciu predúpravy povrchu tryskaním 

(ekonomické  hľadisko). 

Predúpravou sa  sleduje nielen očistenie základného substrátu od koróznych 

splodín, okovín a iných nečistôt, ale aj vytvorenie príslušnej optimálnej 

mikrogeometrie povrchu. Pri využití predúpravy tryskaním je tento efekt úzko spojený 

so sekundárnymi účinkami procesu tryskania, z ktorých je dôležité znečistenie 

kovového povrchu tryskacím prostriedkom – oterom alebo zapichnutím zŕn resp. ich 

zlomkov. Táto skutočnosť sa významnou mierou podieľa na koróznej odolnosti v 

ďalšom aplikovaných povlakov. 

Vo všeobecnosti čistota otryskaného povrchu môže byť posudzovaná : 

- zvyškami koróznych splodín z povrchu materiálu pred tryskaním (po 

nedokonalom otryskaní), 

- zrnami tryskacieho prostriedku, ktoré môžu ostať zapichnuté 

v otryskávanom materiáli, 

- sekundárnym znečistením otryskaného povrchu prachovým podielom 

použitého tryskacieho prostriedku. 

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. 
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Všeobecne má mať tryskací prostriedok dobrý čistiaci účinok, dostatočnú životnosť 

v prevádzkových podmienkach, minimálny vplyv na opotrebenie tryskacieho 

zariadenia, nízku prašnosť a primeranú cenu. 

Z hľadiska zabezpečenia požadovanej kvality predupravených povrchov je 

dôležité poznať životnosť tryskacích prostriedkov, ktorá sa udáva počtom obehov v 

tryskacom zariadení, pri ktorom sa dosiahne definovaný stav opotrebenia. 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 

aspektom. 

Jednou z nových nekonvenčných metód tryskania sú technológie využívajúce 

nekonvenčné tryskacie prostriedky (ďalej len TP) s nízkou mernou hmotnosťou, ktoré 

umožňujú použitie aj nízkych tryskacích tlakov. Touto metódou je možné zabezpečiť 

čistý povrch ekologickým spôsobom bez výrazného ovplyvnenia materiálu.  

Z oblasti nekovových TP sa v praxi využíva kremičitý piesok, meďná troska, 

uhoľná a železná vysokopecná troska, niklová troska, tavený oxid hlinitý, olivínový 

piesok, staurolit, granát, tavený a drvený čadič, ako aj rôzne druhotné suroviny, napr. 

trosky z metalurgických procesov, makromolekulové látky – plastové abrazíva, 

hydrogénuhličitan sodný, CEVA, tuhá forma oxidu uhličitého (suchý ľad) a mnohé 

ďalšie. 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 nežiaduce sekundárne účinky 

tryskania, najmä zvyškové napätia a deformácie substrátu. 

Technológia ľahkého tryskania novými tryskacími prostriedkami má celý rad 

výhod. Odstraňuje nečistoty bez použitia chemikálií, je vysoko citlivá pre tvorbu 

presných povrchov, nepoškodzuje povrch kovov, skla ani plastov, umožňuje ľahkú 

likvidáciu odpadov. V súčasnosti sa pri aplikácii tejto metódy najčastejšie používajú 

ako nekonvenčné TP plastové abrazíva určené pre opakované použitie, jedlá sóda 
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(hydrogénuhličitan sodný - NaHCO3), suchý ľad (tuhá forma oxidu uhličitého - CO2) 

a balotina sklenené guľôčky (angl. glass micro beads).  

Balotina sa používa predovšetkým na leštenie nerezových výrobkov a 

výrobkov z farebných kovov, úpravu skla, na leštenie defektov galvanického 

zinkovania, shot peening (spevňovanie povrchu), ale aj na zjednocovanie materiálu 

(tzv. vytváranie homogenity povrchu) a to s minimálnym sekundárnym znečistením. 

Povrchová úprava tryskaním balotinou je väčšinou konečná. Získaný povrch 

materiálu je jemný až lapovaný. Netradičné využitie má aj vysokopecná troska, ktorá 

vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe železa alebo pri výrobe medi. Z ekonomického 

hľadiska je nenáročná, ale vyznačuje sa vysokou trieštivosťou a teda nízkou 

životnosťou.  

Úprava povrchov metódou ľahkého tryskania pri použití plastového média je 

relatívne nová metóda odstraňovania náterov a povlakov z kovových, hliníkových, 

plastových a sklolaminátových dielov. Medzi jej výhody patrí netoxickosť, médium 

nepoškodzuje tryskacie zariadenie, čistí efektívne aj pri nižšom tlaku a je 

recyklovateľné. Čistenie plastovým médiom je suchý proces, vyčistené plochy sú 

pripravené pre nový náter. Tieto tryskacie médiá zaručujú vysokú stieraciu rýchlosť 

bez poškodenia resp. bez deformácie otryskávanej plochy a nachádzajú uplatnenie v 

automobilovom a leteckom priemysle. Vysokopolymérne TP našli uplatnenie najmä v 

procese „blast-polishing“ (leštenie tryskaním). V procese leštenia tryskaním TP 

dopadá na povrch pod relatívne malým uhlom (10°-30°) pri použití nízkych tlakov. 

Ako náhle sa tryskacie médium dostane do kontaktu s povrchom, elasticky sa 

deformuje a táto kolíziou absorbovaná energia sa využije počas kĺzania média po 

povrchu substrátu, pričom leštiaci účinok prevláda nad kovacím. 

Tryskanie jedlou sódou umožňuje ľahkú likvidáciu odpadov po tryskaní, 

pretože je tento TP dobre rozpustný vo vode, a je teda ekologický. Výhodou tohto TP 

je jeho rozpustnosť vo vode a jeho neutralita na okolitú prírodu. Používa sa pri čistení 

farebných kovov, nerezovej ocele, skla, dreva, tehál, plastov, hydraulických valcov, 

plášťov budov, sôch, pamiatok a pod. 

Vzhľadom k nízkemu tryskaciemu tlaku nedochádza k poškodzovaniu a k 

vnášaniu napätia do základného materiálu. Nátery je možné odstraňovať presne po 

jednotlivých vrstvách z pevných aj pružných podkladov. Výhodou tryskania pomocou 
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je spôsobené nárazom tryskacích prostriedkov (peliet) pri vysokých rýchlostiach (až 

300 m/s). Tieto miestne poškodenia povrchu potvrdzujú tvrdenie, že pre jednotlivé 

materiály je potrebne voliť osobité podmienky (parametre) tryskania, aby 

nedochádzalo k takejto degradácii povrchu.  

  

Príspevok vznikol v rámci riešenia vedeckých grantových projektov 

 VEGA  1/0725/08  a 1/0510/10. 
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MODERNÉ PRÍSTUPY V HODNOTENÍ MORFOLÓGIE POVRCHOV 
 

THE MODERN APPROACH OF EVALUATION THE SURFACE 
MORPHPLOGY  

 
Dagmar Draganovská, Daniel Jankura  
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra technológií a 
materiálov, Košice, SR 
 

Summary 
The papers deals with analysis of new surfaces pretreated by technology 
of blasting (abrasive cleaning) in terms of the impact the various types of 
blasting means on the final morphology of surface. The object of 
experimental part was 2D analysis - quantitative roughness evaluation of 
blasting surfaces by standard STN EN ISO 4287. For the complex 
description of blasted surfaces was realized the visual evaluation by 
means of created 3D visualizations and microscope analysis with raster 
electron microscope. 
Key words: surface pre-treatment, micro geometry, roughness, blasting 

 
 

Úvod  

Povrch je definovaný ako obálka makroskopického objektu, ktorá tvorí hranicu 

medzi základným materiálom a okolím. Povrch objektu určuje jeho vzhľad a tvorí 

rozhranie medzi týmito dvoma fázami. 

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. 

Ani jedna funkčná plocha, ktorá prejde technologickými operáciami, 

nevykazuje homogenitu v celom svojom objeme. Vlastnosti na povrchu sú 

z fyzikálneho hľadiska výrazne iné ako v objeme – tento prechod je plynulý, 

vlastnosti sa nemenia skokovite. Výraznosť zmeny je podmienená chemickou 

stavbou, reliéfom a štruktúrou materiálu. Povrch je teda rozhranie, na ktorom sa 

mení koncentrácia určitej chemickej látky a na ňom je spád elektrostatického 
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potenciálu s určitým nábojom dvojvrstvy. Takýmto vrstvám na povrchu materiálu so 

zmenami fyzikálnych a mechanických vlastností hovoríme hraničné vrstvy. 

Kvalita povrchov a jej hodnotenie je v súčasnosti veľmi významnou zložkou 

prípravy povrchov u všetkých typoch technológií, ktoré sa na ich vytváraní podieľajú. 

Znalosť mechanizmu vytvárania nového povrchu má z hľadiska výroby veľký 

význam, nakoľko umožňuje pochopiť povahu a vlastnosti novovytvoreného povrchu 

a tým dáva možnosť jednak zlepšenia použitých procesov ako aj vytvárania 

bezporuchových plôch. Všetky zmeny, ktoré nastávajú v povrchovej vrstve 

súčiastky, môžeme považovať za zmeny akosti [1]. 

 

Drsnosť povrchu a jej definovanie 

Drsnosť povrchu predstavuje výšku nerovností reálnej plochy vzhľadom na 

dokonalú a ideálne hladkú plochu tvorenú súhrnom nerovností povrchu, s relatívne 

malými vzdialenosťami, ktoré vznikajú ako nevyhnutný dôsledok technológie výroby 

alebo iných vplyvov. Do drsnosti sa nezapočítavajú povrchové vady (náhodné 

nepravidelné nerovnosti vyskytujúce sa ojedinele) a tiež rôzne materiálové vady, 

poškodenia a iné [2,4,5]. 

Pre hodnotenie drsnosti povrchov sa v súčasnosti používajú veličiny, 

normalizované v STN EN ISO 4287. Výpočtový systém na vyhodnocovanie 

parametrov profilu povrchu v zmysle uvedenej normy je založený na sústave strednej 

čiary profilu drsnosti, vlnitosti a strednej čiary primárneho profilu.  

  Vyhodnocovanie drsnosti otryskaného povrchu sa realizuje prostredníctvom 

parametrov profilu drsnosti, označené ako R. Profil drsnosti je odvodený zo 

základného profilu potlačením zložiek s dlhou vlnovou dĺžkou filtrom profilu λc a tvorí 

základ pre hodnotenie parametrov profilu drsnosti. 

Príslušná norma charakterizuje povrch nasledovnými parametrami profilu 

povrchu [3]: 

• amplitúdovými parametrami výstupok – priehlbina (výška najväčšieho 

výstupku Rp, hĺbka najväčšej priehlbiny Rv, najväčšia výška profilu Rz, 

stredná výška prvkov profilu Rc, celková výška profilu Rt), 
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Experimentálna časť a vyhodnotenie 

Hodnotenie mikrogeometrie povrchov bolo realizované experimentálne na 

štvorici predupravených povrchov, otryskaných rôznymi tryskacími prostriedkami: 

-  oceľovou drvinou (ďalej OD) o rozmere zrna dz = 0,71 mm, 

-  korundovou drvinou (ďalej K) o rozmere zrna dz = 0,9 mm, 

- oceľovým granulátom (ďalej OG) o rozmere zrna dz = 0,9 mm,       

- demetalizovanou oceliarenskou troskou (ďalej DOT)  o rozmere zrna dz = 0,9 mm. 

Zrnitosť bola volená s cieľom získania povrchov s približne odpovedajúcimi 

veličinami drsnosti. Meranie veličín drsnosti bolo uskutočnené na profilomeri Surftest 

SJ – 301, Mitutoyo, Japonsko.  

Ako základný materiál bol použitý oceľový plech S235JRG2 (11 375.10) 

hrúbky 2 mm. Skúšobné vzorky boli otryskané v pneumatickom tryskacom zariadení 

TJVP 320, výrobca Škoda Plzeň. V tab.1 sú uvedené aritmetické priemery 

nameraných vytypovaných veličín drsnosti a to: 

- stredná aritmetická odchýlka profilu Ra,  

- najväčšia výška profilu Rz,  

- celková výška profilu Rt,  

- stredná šírka prvkov profilu RSm,  

- priemerný počet vrcholkov na jednotku dĺžky RPc.  

 

Tab 1 Aritmetický priemer nameraných veličín drsnosti povrchov. 

  Druh a 
 zrnitosť    
    TP  

Ra [µm] Rz [µm] Rt [µm] RSm [µm] RPc [-/cm] 

OG 0,9 11,22 60,79 71,26 642,7 15,88 

OD 0,71 10,91 68,7 84,41 355,05 28,6 

K 0,9 11,43 70,29 86,13 339,45 29,21 

DOT 0,9 10,59 64,31 76,09 401,4 25,31 
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Parameter drsnosti Ra (stredná aritmetická odchýlka profilu) predstavuje 

základný a najbežnejšie vyhodnocovaný parameter pre popísanie mikrogeometrie 

povrchu. Tento parameter bol použitý ako základ pre porovnávanie  povrchov 

tryskaných rôznymi druhmi tryskacích prostriedkov. U všetkých hodnotených 

povrchov bol dosiahnutý zrovnateľný parameter Ra (tab.1), je preto možné 

konštatovať, že vybrané typy povrchov boli vhodne zvolené. 

Pri vyhodnocovaní povrchov parametrom Ra je potrebné brať do úvahy fakt, 

že povrchy, ktoré vykazujú rovnakú hodnotu Ra môžu byť úplne rozdielne. Preto je 

potrebné tento parameter doplniť o ďalšie charakteristiky drsnosti umožňujúce 

presnejšie rozlíšenie rozdielov  v mikrogeometrii hodnotených povrchov. Z aspektu 

mikrogeometrie povrchu sa okrem parametra Ra javí ako vhodne doplňujúci 

parameter Rz (najväčšia výška nerovností). Najväčšiu hodnotu parametra Rz 

vykazoval povrch otryskaný  korundom (70,29 µm), naopak najmenšiu hodnotu tohto 

parametra dosahoval povrch tryskaný oceľovým granulátom (60,79 µm). Tieto 

výsledky sú v súlade s predpokladom, že u povrchov tryskaných ostrohrannými 

tryskacími prostriedkami sa dosahujú vyššie hodnoty Rz vzhľadom k povrchom 

tryskaným granulátom. 

Parameter Rt (celková výška profilu) nie je pri vyhodnocovaní vertikálnych 

parametrov nevyhnutný. Väčšinou je využívaný ako doplňujúca miera drsnosti 

povrchu. U funkčných povrchov má pomerne malý význam, nakoľko v rade prípadov 

nevyjadrí drsnosť povrchu objektívne (napr. pri vadách povrchu), pretože identifikuje 

maximálnu nerovnosť.  

Povrch z hľadiska jeho členitosti výstižne vyhodnocuje parameter  

normalizovaný  (RSm  - stredná šírka prvku profilu) a nenormalizovaný (RPc - počet 

vrcholkov na jednotku dĺžky). Parameter RSm predstavuje obrátenú hodnotu 

parametra RPc, preto  je možné  vyhodnocovať povrch prostredníctvom 

ktoréhokoľvek z nich. Rozdielnosti v nameraných hodnotách u tryskaných povrchov 

je možné vysvetliť použitím rôznych druhov, resp. tvarov (ostrohranných alebo 

guľatých) tryskacích prostriedkov. Najčlenitejší povrch bol dosiahutý pri tryskaní 

korundom - ostrohranný tvar, kde parameter RSm je najnižší resp. parameter RPc 

najvyšší. Naopak najmenšia členitosť povrchu bola zaznamenaná u oceľového 

granulátu – guľatý tvar.  
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Záver 

 Vykonané experimentálne merania, 3D zobrazenia ako aj mikroskopická 

analýza otryskaných povrchov umožňujú formulovať nasledujúce závery: 

• rôzne druhy a tvary zŕn tryskacích prostriedkov zanechávajú po sebe 

neorientovaný, členitosťou vyznačujúci sa povrch s charakteristickým reliéfom. 

Tryskaním guľatými zrnami tryskacieho prostriedku - granulátom sa dosahuje 

pomerne rovnomerné pretvorenie povrchu, ktorý je tvorený charakteristickými, 

navzájom sa prekrývajúcimi, guľovitými vrchlíkmi.  

V prípade tryskania ostrohrannými zrnami tryskacieho prostriedku - 

drvinou, korundom a demetalizovanou oceliarskou troskou sa vytvára  reliéf 

s množstvom ostrých zásekov v otryskanom materiáli. Oceľový povrch 

otryskaný korundovou drvinou vykazoval najvýraznejšie pretvorenie povrchu, 

o čom svedčí aj najväčšia hodnota počtu vrcholkov na jednotku dĺžky, 

z mikroskopickej analýzy je zrejmá najvýraznejšia členitosť povrchu. 

Najmenšiu členitosť povrchu z tejto skupiny tryskacích prostriedkov 

vykazovala demetalizovaná oceliarska troska. Tento fakt je možné vysvetliť 

nízkou hmotnosťou a vysokou drobivosťou trosky, ktorá sa nárazom na povrch 

rozpadáva. 

• pri hodnotení mikrogeometrie otryskaných povrchov nie je dostatočné 

hodnotenie len strednou aritmetickou odchýlkou Ra, ale je nevyhnutné 

hodnotiť povrch celým súborom vytypovaných parametrov drsnosti,  z  ktorých  

je  najvhodnejšie použitie kombinácie  nasledovných parametrov: 

- amplitúdové parametre :  

  Ra - stredná aritmetická odchýlka posudzovaného profilu, 

  Rz - najväčšia výška profilu,  

− parametre rozstupu: 

 RSm - stredná šírka prvku profilu (prípadne RPc ako nenormalizovanej 

veličiny). 

Uvedená kombinácia parametrov umožňuje rozlíšiť rozdielnosti 

v mikrogeometrii otryskaných povrchov. Túto je vhodné dopniť aj 3D vizualizáciou 
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povrchov, ktorá využíva spojitý záznam v jednotlivých, diskrétne posunutých rovinách 

rezu, čím sa dosahuje ucelený popis povrchov. 

 

Príspevok je riešený v rámci grantového projektu VEGA č. 1/0510/10 a KEGA č. 
307-058TUKE-4/20.  
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ODOLNOSŤ KOMPOZITNÝCH POVLAKOV V PODMIENKACH 
CYKLICKÉHO TEPELNÉHO ZAŤAŽOVANIA 

 

RESISTANCE OF COMPOSITE COATINGS IN CYCLIC THERMAL LOAD 
CONDITIONS 

 
Daniel Jankura, Dagmar Draganovská 
Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta TU v Košiciach 
 

Summary 
Contribution deals with valuation adhesive properties of ceramic and 
composite coatings on ceramic – metal base after thermal load. Coatings 
were applied on steel substrate by technology of thermal spraying with 
water stabilized plasma. Adhesive - cohesive of properties was  used 
norm STN EN 582 - Determination of tensile adhesive strenght. Adhesion 
tests showed that the composite  coatings with nickel achieve better 
adhesion after the heat load. 
Key words: plasma spraying, coating, composite coating, adhesive. 
 

 
Úvod 

V súčasnej dobe sú na súčiastky strojov a zariadení kladené náročné 

požiadavky. Jednou z ciest k zlepšovaniu ich funkčných vlastností je zvyšovanie 

životnosti a prevádzkyschopnosti zariadení tvorbou funkčných a ochranných 

povlakov. Špecifické fyzikálne a chemické vlastnosti keramických povlakov 

predurčujú ich aplikáciu v oblastiach, kde sú tieto extrémne namáhané; v oblasti 

tepelného namáhania, korozivzdornosti, oteruvzdornosti a pod. Ich vlastnosti sú 

závislé na stavbe vytvoreného povlaku, jeho celistvosťou, priľnavosťou k základnému 

substrátu, väzbami medzi jednotlivými splatmi, kohéznou pevnosťou splatov, 

vnútornými chybami (trhliny, póry)  a pod. [1,2,3]. 

Aplikácia žiarovo striekaných povlakov umožňuje dosiahnuť nové vlastnosti 

povrchov súčiastok. Medzi tieto patria aj keramické a kompozitné povlaky na báze 

keramiky, ktoré sa uplatňujú v rôznych priemyselných a iných odvetviach. Z rôznych 

spôsobov nanášania žiarovo striekaných povlakov sa do popredia dostáva 

technológia žiarového striekania plazmou. Táto umožňuje nanášať prakticky všetky 
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technicky využiteľné materiály s vhodnými vlastnosťami na kovové aj nekovové 

substráty. Nanášajú sa kovové, kovokeramické i keramické povlaky. 

Metodika experimentálnych prác  

Experimentálne práce boli orientované na výskum odolnosti keramických a 

kompozitných povlakov na báze Al2O3 v podmienkach cyklického tepelného 

zaťažovania. Pre tvorbu povlakov bol použitý keramický prášok Al2O3 so zrnitosťou 

40 – 90 μm a pripravené kompozitné prášky na báze Al2O3 s prídavkom kovovej 

zložky s priemyselným názvom K 30  s nasledovným objemovým pomerom zložiek: 

Al2O3 + 5% K 30 (označenie A5K),  Al2O3 + 12 % K30 (A12K) a Al2O3 + 20 % K30 

(A20K). Kovový prášok K 30 bol nasledovného zloženia:  Ni – min. 90 %, Cr – max. 

2,5 %, Si – max. 3,5 %, Cu – max. 0,3%, Fe – max. 0,3%. Zrnitosť prášku uvedená 

výrobcom je 40-90 μm, čo potvrdila aj vykonaná sitová analýza. Pre porovnanie 

vlastností kompozitných povlakov bol použitý čistý keramický povlak Al2O3 (A0) 

aplikovaný na substrát bez medzivrstvy a s nanesenou medzivrstvou BP NiCr (AM) 

nasledujúceho zloženia: 18-22 Cr %, 1 % Fe, 2 % Mn, 1,5 % Si, 0,2% C, zvyšok Ni.   

Jednotlivé povlaky boli nanesené na čelné plochy valcových vzoriek 

s priemerom 25mm z ocele S235JRG2 (11 375.10) valcovanej za tepla, 

normalizačne žíhanej. Povrch vzoriek bol pred nástrekom predupravený tryskaním. 

Na základe pôvodných poznatkov [4] 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 pneumatickom tryskacom 

zariadení typu TJVP – 320. 

Nástrek kompozitných povlakov sa realizoval na plazmovom zariadení 

s vodnou stabilizáciou plazmy typu AC – 160. Výrobcom zariadenia je ÚFP Praha. Je 

charakteristický svojím vysokým výkonom (160 kVA), vysokou entalpiou plazmatu, 

ale hlavne možnosťou nanášať väčšie množstvá práškov ako plynom stabilizované 

horáky. Maximálna teplota plazmy  dosahuje 30.103 oK. Hrúbka povlakov po 

nastriekaní sa pohybovala v rozmedzí 150 - 170 µm. Keramický povlak Al2O3  

aplikovaný na medzivrstvu dosahoval priemernú hrúbku 300 µm. 

Pre zisťovanie odolnosti povlakov proti tepelnému zaťaženiu sa používa viacej 

metodík, z ktorých každá simuluje určité tepelné zaťaženie povlakov [5].  

Z uvedeného dôvodu v náväznosti na podmienky, v ktorých sa predpokladá využitie 
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Obrázky 5 a 6 dokumentujú lomové plochy kompozitných povlakov A5K 

a A12K zaťaženými desiatimi tepelnými cyklami po skúške priľnavosti. Na snímkach 

sú viditeľné prechody z kohézneho lomu K1 v povlaku (vrchná časť snímky) do 

adhézneho lomu A3 medzi povlakom a adhézivom. Porušenie prebieha prevažne po 

hraniciach jednotlivých splatov. Z mikroskopického hľadiska je zrejme, že 

v skutočnosti nejde o 100% - ný adhézny lom medzi povlakom a adhézivom, ale 

dochádza tiež ku kohéznemu lomu v lepidle. Vizuálnym hodnotením nie je možne 

tento kohézny lom v adhezive identifikovať vzhľadom na jeho priehľadnosť. 

 

ZÁVER 

Príspevok bol zameraný na výskum vlastností kompozitných povlakov na báze 

Al2O3 s prídavkom kovovej zložky K 30 na báze niklu. Povlaky boli vytvorené 

technológiou žiarového striekania plazmou s vodnou stabilizáciou oblúka. 

Výsledky experimentov potvrdili, že prísada niklu v povlakoch Al2O3 značne 

zvyšuje ich priľnavosť vo východzom stave, ako aj po tepelnom zaťažení. Najnižšia 

východzia priľnavosť bola zistená u povlaku z Al2O3, bez medzivrstvy. Najvyššia 

hodnota sa dosiahla u povlaku Al2O3  + 12 % K30, obr.2. Tepelné zaťaženie po 5 – 

tich cyklov znižuje priľnavosť keramických povlakov o cca 42%, kompozitných o 23 

až 33 %. Po 10 – tich cyklov bol pokles hodnôt  priľnavosti menej výrazný oproti 

zaťaženiu s 5 – timi cyklami; u keramických 11% u kompozitných 3,5 až 15 %.  

Výsledky štúdia keramických (Al2O3) a kompozitných povlakov (Al2O3 + K30) 

nám preukázali, že prídavok kovovej zložky na báze niklu do keramickej matrice 

zlepšuje stavbu povlaku z hľadiska defektnosti a podstatne zvyšuje jeho priľnavosť 

a odolnosť voči cyklickému tepelnému zaťaženiu. 

 

 

Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantového projektu KEGA č. 
307-058 TUKE – 4/2010 a VEGA č.1/0510/10 
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Summary 
The contribution is solving problems possibilities of reduction choice of 
harmfull pollutants emitted by paints. Reducing of emissions is monitored 
by incidence of ionization effects in relation to the quality of the reporting 
environment. 
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Úvod 

Současně s rostoucími požadavky člověka na kvalitu života rostou jeho 

požadavky i na kvalitu zdravého bydlení a spaní. V obytném interiéru člověk stráví 

nezanedbatelnou část svého života a proto není jedno, v jakých podmínkách je tato 

část života prožita. Je všeobecně známo, že určitými zařizovacími prvky pro interiér, 

především nábytkem, jsou do obytného interiéru vnášeny škodlivé VOC látky, které 

jsou emitovány z materiálů používaných pro jeho výrobu. Mezi materiály, které tyto  

škodlivé látky emitují, patří mimo jiné i nátěrové hmoty a lepidla. Obecně je vyvíjena 

snaha obsah emitovaných škodlivin v interiéru redukovat, aby nedocházelo ke vzniku 

tzv. syndromu nemocných budov, který se projevuje bolestmi hlavy, únavou, 

problémy s očními spojivkami, poruchami dýchacích cest, depresí a alergickými 

onemocněními.[1] 

Redukce emitovaných škodlivých látek může být prováděna především volbou 

vhodných materiálů pro výrobu nábytku. Další metodou zkoumající možnost redukce 

škodlivých látek je zkoumání jejich redukce pomocí záporných iontů, které jsou 

produkovány speciálními zařízeními. Tato metoda redukce škodlivých VOC látek je 

teprve v začátcích, proto bude postupně odborná veřejnost seznamována 

s průběžnými výsledky předmětných zkoumání. 
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VOC látky v interiéru 

Jedním z nejvýznamnějších zdrojů znečistění ovzduší v interiéru je zařízení 

obytných a pracovních prostor emitující do ovzduší různé organické sloučeniny ve 

významném rozsahu. Mezi největší škodliviny znečisťující vnitřní i vnější životní 

prostředí patří takzvané těkavé organické látky VOC (Volatile Organic Compounds). 

Těkavé organické látky (VOC) jsou v zákoně o ochraně ovzduší číslo 86/2002 sbírky 

§ 2  definované následovně: ,,VOC (Volatile Organic Compound), těkavou 

organickou látkou se rozumí jakákoli organická sloučenina nebo směs organických 

sloučenin, s výjimkou methanu, která při teplotě 20oC (293,15K) má tlak par 0,01kPa 

nebo více, nebo má odpovídající těkavost za konkrétních podmínek jejího použití, a 

která může v průběhu své přítomnosti reagovat za působení slunečního záření 

s oxidy dusíku za vzniku fotochemických oxidantů.[4] Mezi nejznámější VOC látky 

patři: benzen, toluen, n-buthylacetát, ethylbenzen, m-xylén, p-xylén, atd... 

Minimální množství čistého vzduchu, které potřebuje člověk denně k dýchání, 

činí cca 20 m3. Toxické složky vstupují do interiéru jednak z venkovního prostředí a 

dále vznikají uvnitř budov v důsledku činnosti člověka nebo vlivem působení různých 

stavebních či konstrukčních materiálů a předmětů v interiéru. Při měření nečistot 

v ovzduší v interiéru se zjistilo, že v obývaném interiéru bývá ovzduší 2x až 5x více 

znečištěné, než v exteriéru. Jsou případy, kdy je toto znečištění ještě podstatně horší 

vlivem kouření, hygienických návyků, možnosti větrání apod. Čistotu ovzduší 

neovlivňují jenom přirozené plynné složky, ale zejména prach, aerosoly a různé 

mikroorganismy, jejichž zdrojem jsou mimo jiné materiály obsažené v interiéru. Je 

třeba si uvědomit, že v interiéru strávíme jednu třetinu života spaním a nejméně 

druhou třetinu volným pobytem, což je významná část života člověka. [3] 

Elektroiontové mikroklima  

Elektroiontové mikroklima je složka prostředí, která je vytvářená negativními a 

pozitivními ionty. Ionty jsou elektricky nabité částice, které mají buď kladný nebo 

záporný náboj. Záporné ionty působí blahodárně a ozdravně na lidský organismus. 

Elektrické pole Země rozděluje ionty tak, že kladné přitahuje povrch země a záporné 

jsou odpuzovány směrem k ionosféře.  

Záporné ionty vznikají v přírodě i v místnostech ve značném množství, ale 

jejich koncentrace se vlivem znečišťujících látek rychle snižuje. Vzduch obsahuje 
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stále větší podíl nečistot, které se v důsledku rozdílnosti elektrických nábojů na 

záporné ionty navazují. Často je úbytek iontů takový, že dochází k ionopenii, která 

způsobuje zdravotní potíže vyvolané nedostatkem záporných iontů.  

Hlavními lapači iontů jsou kouř, smog, prach, aerosoly. Krátkodobá ionopenie 

se může projevit migrénami, sníženou duševní i fyzickou výkonností a celkovou 

únavou. Dlouhodobý nedostatek záporných iontů může vést až k trvalým neurózám a 

dýchacím potížím. Koncentrace iontů se vyjadřuje počtem iontů v jednotce objemu, 

kterou je 1 cm3 vzduchu. [2] 

Materiál a metodika 

Sledování úbytku škodlivin bylo zjišťováno následujícím způsobem: v místnosti 

o daném objemu byla zjištěna kvalita ovzduší po znečištění emisemi z konkrétní 

nátěrové hmoty pomocí analýzy vzorků ovzduší na plynovém chromatografu 

s hmotnostním spektrometrem a termální desorpcí. Následovalo zjištění přirozeného 

úbytku škodlivin rovněž pomocí analýzy odebraného vzorku v ovzduší v hodnocené 

místnosti. Po tomto odběru byla provedena řízená ionizace ovzduší v této místnosti a 

byly odebrány vzorky ovzduší s vypnutým a zapnutým ionizátorem. Následovaly opět 

analýzy na zařízení GC/MS. 

Postup a podmínky práce: 

• kalibrace přístrojového vybavení 

• relativní vlhkost vzduchu 36% a teplota 23,4°C v měřené místnosti 

• umístění 85,2g nitrocelulosové nátěrové hmoty, odpařování do místnosti o 

objemu 18,4 m3 

• doba odpařování organických těkavých látek 24 hod 

• odběr ovzduší zatíženého emisemi VOC látek a přes odběrové absorpční 

trubičky se sorbentem  Tenax TA. 

• vyhodnocení obsahu odběrové trubičky na plynovém chromatografu s termální 

desorpcí a hmotnostní spektrometrií. 

• stanovení kvalitativního a kvantitativního složení emisí VOC látek. Práce 

probíhají podle ČSN EN ISO 16000 - Vnitřní ovzduší, část 1,5,11. 
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Tento postup byl aplikován na následující měření, kdy byla zjišťována 

koncentrace škodlivých látek po přirozeném úbytku a po ionizaci prostředí. 

Zařízení pro odběr vzorků vzduchu 

K odběru vzorků vzduchu zatíženého emisemi byla použita odběrová 

desorpční trubička se sorbentem Tenax TA, kterou vzduch prochází pomocí 

odběrového čerpadla vzduchu Gilian – LFS 113 SENSIDINE s průtokem vzduchu 6 

l.h-1. 

Zařízení pro analyzování odebraných vzorků vzduchu s emisemi VOC 

Desorpční odběrové trubičky se vzorkem odebraného vzduchu a s obsahem 

emisí VOC budou po odběru podrobeny analýze na plynovém chromatografu (6890N 

HPST) s hmotnostním spektrometrem (5973 Network) a to podle metodiky 

předepsané normou: ISO 13419/DIN – Determination of emission volatile organic 

compounds.  

Zařízení pro čištění a ionizaci vzduchu 

Ionizátor BIONIC YB-737 - Generátor záporných iontů a čistička vzduchu na 

bázi elektrostatického filtru. Vzduch je zde filtrován elektrostatickým filtrem ze 

speciálního kovu s vysoce leštěným povrchem o ploše 1100 cm2. Zásadní předností 

tohoto elektrostatického filtru je jeho neomezená životnost, leštěné plochy filtru na, 

které se usazují různé nečistoty, které stačí omýt pod tekoucí vodou, nebo otřít 

jemnou utěrkou. Po očistění je ionizátor připraven k dalšímu použití. K emitování 

záporně nabitých iontů je použit mikroprocesor řízený koronovým výbojem na sedmi 

legovaných elektrodách v pulsním režimu. Tato technologie zajistila maximální 

hodnoty generovaných záporně nabitých iontů bez vzniku ozónu a jiných škodlivých 

iontů. 

 

Výsledky a diskuse 

Byl porovnán kvalitativní a kvantitativní obsah VOC látek ve sledovaném 

ovzduší po záměrném zatížení emisemi z NC laku (nitrocelulózového laku) 

s ovzduším po ionizaci dle dané metodiky viz Tab.1 a Obr.1. 
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Tab.1.: Kvantitativní a kvantitativní analýza ovzduší prováděných měření. 

Název měření :  Analýzy hodnoceného ovzduší 

Metoda: po zamoření po samovolném 
úbytku 

po ionizaci  
vyp. ionizátor 

po ionizaci  
zap. ionizátor 

VOC [µg.m-3] 
Ethyl acetát 91,6 90,5 57,4 79,7
Benzen 0,4 0,7 0,4 0,6
I-methoxy-2-propanol 70,8 58,1 32,8 38,7
Pentanal 1,5 1,9 1,3 1,5
Trichlorethylen 0,1 0,1 0,1 0,1
Toluen 1276,6 1167,3 1005,2 997,3
Hexanal 55,7 43,2 40,1 33,6
Tetrachlorethylen 0,1 0,1 0,1 0,1
n-Butyl acetát 675,7 418,2 394,0 344,9
Ethylbenzen 80,1 55,3 53,5 45,7
m,p-Xylen 195,3 142,7 137,7 119,8
Styren 1,4 1,2 1,3 0,7
o-xylen 52,4 35,8 34,3 29,3
Butoxy-Ethanol 1,6 1,8 1,8 1,6
α-Pinen 8,3 12,3 7,4 8,8
Camphen 0,6 0,9 0,7 0,8
3 nebo 4-Ethyl-Toluen 2,8 2,1 2,2 1,9
1,3,5-Trimethyl-Benzen 3,1 0,0 0,0 0,0
β-Pinen 2,2 3,2 2,2 2,6
2-Ethyl Toluen 2,8 2,1 2,2 1,9
Myrcen 0,1 0,1 0,0 0,1
1,2,4-Trimethyl-Benzen 8,4 6,6 7,0 6,2
 α -Phelandren 0,0 0,0 0,0 0,0
3-d-Caren 9,5 12,4 10,9 9,8
1,2,3-Trimethyl-Benzen 0,2 0,2 0,2 0,1
Limonen 1,4 1,6 1,4 1,4
γ-Terpinen 0,0 0,0 0,0 0,0
Bornyl Acetát 0,0 0,0 0,0 0,0

Suma VOC 2542,5 2063,3 1794,1 1727,3

TVOC 4829 3596 3290 2396

 

Závěr 

Při provedených měřeních byl prokázán vliv záporných iontů na množství VOC 

látek v hodnoceném ovzduší. Největší úbytek byl sledován při řízené ionizaci a se 

zapnutým ionizátorem. Zároveň bylo měřením zjištěno, že zvýšená hodnota 

záporných iontů má kladný vliv na kvalitu měřeného prostředí.  
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Předpokládaným přínosem řízené ionizace v ovzduší interiéru zápornými ionty 

bude zdravější interiérové mikroprostředí a tím zlepšení kvality života člověka. 

 
Obr 1. Grafické znázornění úbytku TVOC. 
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OSNOVA BEZPEČNOSTNÍHO LISTU PODLE NOVÝCH PŘEDPISŮ 
 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET SYNOPSIS ACCORDING TO NEW 
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Souhrn 
Cílem sdělení je informace o nových závazných požadavcích Evropské 
Unie na osnovu a obsah bezpečnostních listů. Legislativní smršť 
posledních dvou – tří let přinesla v této oblasti nové pohledy na klasifikaci 
látek i směsí a jejich označování. EU se tak připojila k aktivitě OSN, z jejíž 
iniciativy byl vydán Globálně harmonizovaný systém (GHS), jehož snahou 
je zavést na celém světě jednotnou formu a obsah štítků/etiket všech látek 
i směsí. Formou nařízení EU je vydán evropský systém klasifikace, 
označování a balení (CLP – Classification, Labelling and Packaging of 
chemicals), který se od GHS poněkud liší. Bude v EU zaváděn postupně, 
s horizontem až do 1. prosince 2017. Znamená to přepracovat 
bezpečnostní listy všech látek a směsí, v ČR uváděných na trh, a opatřit je 
novými štítky/etiketami. Sdělení chce seznámit s hlavními zásadami těchto 
novinek a upozornit na nejdůležitější úkoly, které z toho pro výrobce, 
dovozce i distributory nátěrových hmot vyplývají, spolu s harmonogramem 
prací, které s tím budou spojeny. 
Klíčová slova: předpisy, bezpečnostní list, REACH, CLP, 
 

Summary 
The goal of this note is to provide information on new mandatory 
requirements of the EU on the synopses and content of safety data 
sheets. The sweeping changes in the legal requirements in this field taking 
place in the past two to three years gave rise to new points of view on the 
issue of classification and labelling of both mixtures and substances.  The 
EU joined the UN who initiated the publication of the Global Harmonized 
System (GHS) the purpose of which is to introduce a unified form and 
content of the labels/etiquettes for mixtures and substances worldwide. 
The corresponding EU regulation thus provides for the European system 
of classification, labelling and packaging (CLP- Classification, Labelling 
and Packaging of Chemicals) which differs from GHS to some extent. This 
new system will be, until 1st December 2017, gradually put into practice in 
the EU. This actually translates into re-making safety data sheets for all 
the substances and mixtures being placed onto the Czech market while 
providing them with new labels/etiquettes. This note aims at giving 
introduction into the main principles of this new EU system while 
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highlighting , alongside  with  the  corresponding  progress chart, the most 
important tasks it implies for the manufacturers, importers and distributors  
of paints or/and  coating materials.  
Key words: legislation, material safety data sheet, REACH, CLP 
 
 

1. Úvod 

Záplava nových, především přímo použitelných předpisů Evropské unie, 

přináší poměrně závažné změny v označování látek a směsí (dříve přípravků) včetně 

nové osnovy pro bezpečnostní listy. Je – mezi jiným – stanovena lhůta, do níž je 

třeba postupně vypracovat nové bezpečnostní listy. Výrobců, dovozců a distributorů 

nátěrových hmot se to týká především z pohledu směsí, nikoliv látek. Toto sdělení 

bude zaměřeno právě na směsi – jimiž se rozumí všechny druhy nátěrových hmot – 

možná obecněji prostředků na povrchovou úpravu. Pro naše sdělení jsou rozhodující 

především dva předpisy, a to: nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), 

schválené 18. prosince 2006, obecně známé pod zkratkou REACH [1] a nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) schválené 16. prosince 2008, o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí, obvykle označované zkratkou CLP [2]. REACH 

znamenal poměrně rozsáhlou novelu známého zákona o chemických látkách [3] a 

současné zrušení většiny prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Stejně rozsáhlou 

novelu českého zákona o chemických látkách a směsích bude nutno provést i na 

základě nařízení CLP, zatím se tak nestalo. Zmíněná novela je v současné době 

(duben 2011) projednávána v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. 

Je třeba uvést, že jak nařízení REACH, tak nařízení CLP doznaly mnoha novelizací. 

Pro účely našeho sdělení pokládáme za nejdůležitější nařízení Komise (EU) ze dne 

20. května 2010 [4], jímž se cestou novely REACH vydává nová osnova 

bezpečnostního listu. Protože požadavky na to, jak má vypadat nový bezpečnostní 

list, jsou velmi rozsáhlé a lze je jen těžko vtěsnat do jednoho sdělení, pokusíme se 

komplexně informovat o výchozí situaci a následně o tom, co by měl výrobce, 

dovozce nebo distributor nátěrových hmot brát v úvahu, aby v souladu s platnými 

předpisy nejen správně, ale hlavně kompletně a s dostatečným předstihem připravil 

novelu bezpečnostních listů těch výrobků, pro které je povinen vypracovat 

bezpečnostní list, jestliže je uvádí na trh. Konečně pokládáme za účelné vnést již 

úvodem jasno i do jednoho nomenklaturního problému: Ve smyslu nařízení CLP 
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nelze již používat vžitého termínu „přípravek“ (preparation, Zubereitung). Je nutno jej 

nahradit termínem „směs“ (mixture, Mischung). Nátěrové hmoty nelze nadále 

v bezpečnostním listu nazývat přípravkem, ale směsí. 

2. Vzájemná provázanost nařízení REACH a CLP 

O nařízení REACH jsme podrobně referovali na 38. konferenci o nátěrových 

hmotách v Seči v r. 2007 [5]. Zopakujme, že toto nařízení se týká látek a stanovilo 

povinnosti pro jejich registraci v Evropské chemické agentuře (ECHA) v Helsinkách. 

V příloze č. II REACH byla stanovena nová osnova bezpečnostního listu pro látky 

i pro přípravky (nyní směsi). REACH se nezabývá způsobem klasifikace 

a označování látek a přípravků. Tento úkol splnilo až citované nařízení CLP [2], které 

obsahuje zcela nový systém klasifikace i označování. Tímto nařízením také bylo 

změněno na několika místech nařízení REACH. Naší problematiky se týká nahrazení 

pojmu „přípravek“ termínem „směs“, což se stalo čl. 57 odstavec 11 nařízení CLP. 

Tato úprava (změna) platí od 20. ledna 2009. Citujeme doslovné znění příslušného 

ustanovení čl. 57: „Nařízení (ES) č. 1907/2006 se s účinkem ode dne vstupu tohoto 

nařízení v platnost mění takto: 11) Slovo „přípravek“ ve smyslu čl. 3 bodu 2 nařízení 

(ES) č. 1907/2006 se v celém znění nahrazuje slovem „směs“ v odpovídajícím 

mluvnickém tvaru a příslušná věta se případně odpovídajícím způsobem mluvnicky 

upravuje.“  

3. Důvody vydání nařízení CLP 

V systému klasifikace a označování (a z toho vyplývajícím balení) látek 

přijímala prakticky každá země svou vlastní legislativu a přes některé společné rysy 

docházelo k značným odlišnostem mezi těmito systémy. Nic na tom nemění 

skutečnost, že Evropská unie začala tento systém v členských zemích koordinovat 

a sjednocovat již od roku 1967. Významné rozdíly panovaly nadále zejména mezi 

evropskými státy a USA, Čínou, Japonskem a dalšími, zejména asijskými, státy. 

Z těchto důvodů byla stále silněji vnímána potřeba sjednotit tento systém, a to 

celosvětově. V letech 1980 - 1990 přijala mezinárodní organizace práce (The 

International Labour Organization (ILO)) úmluvu o harmonizaci systémů klasifikací 

a označování pro používání nebezpečných chemických látek v pracovním prostředí. 

Touto úmluvou byly položeny základy společného systému pro zajištění bezpečného 

používání, dopravu a likvidaci nebezpečných chemických látek i směsí (přípravků). 
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V roce 1992, při příležitosti konání konference OSN o životním prostředí a rozvoji 

(UNCED), jednoznačně zazněl požadavek na posílení mezinárodního úsilí v oblasti 

legislativy nakládání s chemickými látkami. Práce na novém systému probíhaly pod 

záštitou Mezinárodní organizace programu pro správné nakládání s chemickými 

látkami (IOMC). Po dokončení prací, v roce 2001, agenda nově přešla na Organizaci 

spojených národů (UNSCEGHS). Výbor expertů OSN pro přepravu nebezpečného 

zboží formálně přijal v prosinci 2002 Globálně harmonizovaný systém klasifikace a 

značení chemických látek. (Globally Harmonized System of Classification and 

Labelling of Chemicals - GHS) Postupně byla vydávána a přijímána jednotlivá znění 

tohoto nového systému a – samozřejmě – i jeho další novely. Bližší informace o 

tomto systému anglicky např. na http://www.osha.gov/dsg/hazcom/ghs.html To vše 

uvádíme především proto, abychom předešli často slýchaným stížnostem na to, „co 

si to zase Evropa vymyslela“.  

4. Hlavní zásady klasifikace a označování látek i směsí podle CLP 

V maximální stručnosti lze jen obtížně shrnout hlavní zásady systému CLP. 

Jsou dost odlišné od dosud používaných/uplatňovaných systémů. Pokusíme se je 

shrnout:  

• CLP vychází ze zkušeností se směrnicemi 67/548/EHS a 1999/45/ES. (V ČR tedy 

především z vyhlášky kterou se reguluje klasifikace, balení a označování 

nebezpečných chemických látek a přípravků [6]). 

• CLP zaručuje shodu s legislativou upravující přepravu nebezpečných věcí (např. 

ADR)  

• V CLP je definováno přechodné období, v průběhu kterého se musí dosáhnout 

splnění podmínek nového nařízení  

• CLP přejímá a obsahuje kritéria pro klasifikaci a označování látek a směsí 

stanovená Globálně harmonizovaným systémem (GHS), což znamená, že 

zejména rozšiřuje výčet nebezpečných fyzikálních vlastností a nebezpečných 

vlastností pro zdraví, zavádí nové výstražné symboly nebezpečnosti a pojem 

„kategorie nebezpečnosti“ se nahrazuje pojmem „třída nebezpečnosti“. 
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• Fyzikální nebezpečnost se zakládá na systému UNDGS (United Nations 

Dangerous Goods System, Systém nebezpečného zboží OSN) a zavádí tyto třídy 

nebezpečnosti: 

 Výbušniny  

 Hořlavý plyn  

 Hořlavé aerosoly  

 Oxidující plyn  

 Plyny pod tlakem  

 Hořlavá kapalina  

 Hořlavá tuhá látka 

 Samovolně reagující látky  

 Pyroforická kapalina  

 Pyroforická tuhá látka  

 Samozahřívající se látky  

 Látky, které při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny  

 Oxidující kapaliny  

 Oxidující tuhé látky  

 Organické peroxidy  

 Látky žíravé pro kovy 

• Nebezpečnost pro zdraví zavádí tato třídy nebezpečnosti: 

 Akutní toxicita  

 Žíravost/dráždivost pro kůži  

 Vážné poškození očí/podráždění očí  

 Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže  

 Mutagenita v zárodečných buňkách  

 Karcinogenita  
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 Toxicita pro reprodukci  

 Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice (STOT SE - 

Specific target organ toxicity — single exposure)  

 Toxicita pro specifické cílové orgány - opakovaná expozice (STOT RE - 

Specific target organ toxicity — repeated exposure)  

 Nebezpečnost/toxicita při vdechnutí. 

• CLP stanovuje tyto požadavky na systém označování látek a směsí: 

 Výstražné symboly nebezpečnosti  

 Signální slova – tj. slova označující příslušnou úroveň závažnosti 

nebezpečnosti za účelem varování před možným nebezpečím;  

 Standardní věty o nebezpečnosti, tzv. H-věty, (dříve R-věty)  

 Pokyny pro bezpečné zacházení, tzv. P-věty, (dříve S-věty)  

• Přechodné období, v průběhu kterého se musí dosáhnout splnění podmínek 

nového nařízení bylo stanoveno takto: 

 Pro látky platí, že se označují podle nového systému klasifikace a značení, 

přičemž v bezpečnostních listech se bude uvádět současně i starý systém 

s novým systémem od 1. prosince 2010.  

 Pro směsi platí, že mají podniky zodpovědné za jejich označení možnost 

výběru jednoho ze dvou systémů. Když si vyberou nový systém, označení se 

musí vypracovat v souladu s tímto systémem, přičemž v bezpečnostním listu 

budou uvedeny obě klasifikace. Konečný termín je ovšem do 1. června 2015. 

 Od 1. června 2015 staré směrnice přestávají platit a kompletně jsou 

nahrazeny systémem CLP. 

5. Co to vše znamená pro bezpečnostní list 

Uvedli jsme již, že pro bezpečnostní list je vydána nová osnova (formulář), 

jehož použití pro látky a směsi je povinné od 1. prosince 2010 s tím, že u látek 

uvedených na trh před 1. prosincem 2010 je není nutno znovu označit a znovu 

zabalit ani nahradit novým bezpečnostním listem list dosavadní před 1. prosincem 

2012. Obdobně je tomu u směsí uvedených na trh před 1. prosincem 2015, které 
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není nutno znovu označit a znovu zabalit ani nahradit novým bezpečnostním listem 

list dosavadní před 1. prosincem 2017. Protože osnova bezpečnostního listu se od 

dosud používané liší a zejména zavádí povinné názvy oddílů (dříve položek někdy 

kapitol) a pododdílů (dříve podpoložek nebo bodů či částí) je v příloze k tomuto 

sdělení tato povinná osnova uvedena in extenso. Pokusíme se poukázat především 

na oddíly 3 a 11 bezpečnostního listu, kde jsou – právě z hlediska požadavků 

ochrany zdraví největší rozdíly oproti dřívější osnově. V neposlední řadě i proto, že 

právě v těchto položkách (i podle dřívější osnovy) jsme shledávali nejzávažnější 

odborné (věcné) nedostatky. Závažným dalším rozdílem staré a nové osnovy je i jiný 

obsah oddílu 2 a 15. Stručně řečeno budou údaje o označování látky/směsi pouze 

v oddíle 2 a v oddíle 15 zbude jen přehled souvisících předpisů. Tyto otázky 

rozebírat nebudeme.  

Oddíl 3: 

U látek obsažených v ve směsi se uvede klasifikace látky v souladu se směrnicí 

Rady 67/548/EHS (tj. v ČR podle vyhlášky č. 232/2004 Sb. [6] včetně označení 

nebezpečnosti, písmenného symbolu/písmenných symbolů a R-vět. Současně se 

uvede se také klasifikace látky podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [2] včetně kódu/kódů 

třídy/tříd a kategorií nebezpečnosti a také standardních vět o nebezpečnosti, které jsou 

přiřazeny podle fyzikální nebezpečnosti a nebezpečnosti pro lidské zdraví a životní 

prostředí (tzv. H-věty). Standardní věty o nebezpečnosti a R-věty se v tomto oddíle 

nemusí uvést v plném znění, postačují jejich kódy. V případech, kdy se neuvedou v 

plném znění, připojí se odkaz na oddíl 16, v němž se uvede úplné znění každé příslušné 

standardní věty o nebezpečnosti (tzv. H-věty) a R-věty. Jak se starými, tak (zhruba 

v posledním roce) i s novými bezpečnostními listy máme velmi negativní zkušenosti. 

Pokládáme za nutné zdůraznit, že zpravidla nelze „starý“ systém jednoduše překlopit do 

„nového“, protože kritéria a hranice u mnohých nebezpečných vlastností byla změněna. 

Týká se to zejména toxicity a dráždění kůže a očí. Nejčastějším nedostatkem bylo a je 

uvádění označení místo klasifikace a to v nejroztodivnějších „mixech“. K tomu nyní 

přistupuje nesprávné „převedení“ staré klasifikace na novou. Konkrétně např. dřívější 

klasifikace „látka zdraví škodlivá“ může být nově látka akutně toxická kategorie 3 nebo 4. 

A to není problém jediný. Např. dřívější klasifikace větou R41 – Nebezpečí vážného 

poškození očí bylo doprovázeno symbolem Ondřejského kříže. Nově klasifikace větou 

H318 – Způsobuje vážné poškození očí je doprovázeno výstražným symbolem GHS05 
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Oddíl 11: 

Nová osnova tohoto oddílu je značně odlišná od staré. CLP výslovně počítá 

s tím, že tento oddíl bezpečnostního listu je určený především pro zdravotnické 

pracovníky, odborníky v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci a toxikology. Požaduje 

uvést stručný, ale úplný a důkladný popis různých toxikologických účinků (na zdraví) 

a dostupné údaje použité k identifikaci těchto účinků, popřípadě včetně informací 

o toxikokinetice, metabolismu a distribuci. A nejen to: CLP požaduje uvést informace 

pro každou třídu nebezpečnosti, členění nebo účinek. (To znamená uvést u každé 

směsi, resp. látky z níž je složena, všechny údaje, jak jsme je popsali v kapitole 4 

u nebezpečnosti pro zdraví.) Údaje zahrnuté do tohoto pododdílu se vztahují jak na 

směs tak na látky, z nichž je složena. Nová osnova uvádí: „Jsou-li k dispozici, 

uvedou se také příslušné toxikologické vlastnosti nebezpečných látek ve směsi, jako 

např. LD50, odhady akutní toxicity nebo LC50“. K údajům v tomto oddílu 

bezpečnostního listu CLP konečně poznamenává: „Existuje-li značné množství údajů 

ze zkoušek týkajících se látky nebo směsi, může být nutné provést souhrn výsledků 

použitých kritických studií, např. podle cesty expozice. Nejsou-li u konkrétní třídy 

nebezpečnosti splněna kritéria pro klasifikaci, uvedou se informace, kterými se tento 

závěr zdůvodní“. Z našich zkušeností vyplývá, že jsme se zatím nesetkali s oddílem 

11, který by plně respektoval tyto zásady. Nejběžnějším nedostatkem jak starých, tak 

i nových bezpečnostních listů je to, že tento oddíl (dříve položku) nacházíme téměř 

nevyplněný a jen zcela výjimečně s konkrétní charakteristikou nebezpečných 

vlastností látek, tvořících směs. Pomíjíme fantazie o hrozivých nebo naopak 

bagatelizujících účincích místo zcela konkrétních, objektivně získaných údajů. 

Nezastíráme, že to je a bude nelehký úkol pro tvůrce bezpečnostních listů, mezi 

nimiž z logiky věci nejsou odborníci na tyto otázky.  

6. Závěr 

Zdaleka jsme nepostihli širokou problematiku souvisící s tématem našeho 

sdělení, a to ani u obou podrobněji popisovaných oddílů. Jsme si vědomi i mnoha 

údajů, na jejichž osvětlení v tomto sdělení nezbylo místo. Přiznáváme současně, že 

jsme sami někdy na rozpacích, jak se k některým konkrétním problémům postavit 

a jak si některá ustanovení REACH i CLP vykládat. Pokládáme proto závěrem za 

nutné načrtnout nejdůležitější úkoly výrobců nátěrových hmot, jak je vidíme 
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především z pohledu našich (většinou negativních) zkušeností. Domníváme se, že 

by výrobcům směsí, tedy nátěrových hmot, měl vyhovovat následující harmonogram:  

• Nedoporučujeme začínat s klasifikací směsí. Nejzazší termín je 1. června 2015, 

resp. 2017. (Vysvětlení výše.) 

• Naopak doporučujeme se soustředit na novou klasifikaci látek, tedy komponent 

směsí, které výrobci (dodavatelé) musí nově klasifikovat a označovat od 

1. prosince 2010, resp. 2012. (Vysvětlení výše.) 

• Doporučujeme se postupně seznamovat s nařízením (ES) č. 1272/2008 a s jeho 

novelami, zejména s rozdíly kritérií (zásad) jimiž se řídí klasifikace a označování 

látek. 

• K získání „objektivnějších“ údajů o nové klasifikaci a označení látek 

doporučujeme především bez odkladu vyžadovat od tuzemských výrobců 

(dodavatelů) nové bezpečnostní listy látek s novou klasifikací a značením. Totéž 

platí o dodavatelích látek ze státu Evropské unie. 

• Doporučujeme nepřebírat, ale kriticky hodnotit dodávané materiály a současně 

sledovat aktivitu ECHA, která má vydat seznam závazných (nově 

harmonizovaných) klasifikací a aktivitu výrobců, kteří přihlásili látky 

k předregistraci v ECHA. 

• Pátrat (např. na internetu) po objektivních údajích o nebezpečnosti látek, které 

jsou nejčastějšími komponentami směsí (nátěrových hmot). 
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[5] A. Fuchs in 38. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Seč, Česká 
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[6] Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, 

týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek 

a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Příloha 

Podle části B přílohy č. I k nařízení (EU) č. 453/2010 musí bezpečnostní list 

obsahovat následujících 16 oddílů (v souladu s čl. 31 odst. 6 nařízení REACH) a dále 

rovněž uvedené pododdíly s výjimkou oddílu 3, kdy je třeba zahrnout podle daného 

případu pouze pododdíl 3.1 nebo pododdíl 3.2: 

 

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 

1.1 Identifikátor výrobku 

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu 

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace 

 

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti 

2.1 Klasifikace látky nebo směsi 

2.2 Prvky označení 
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2.3 Další nebezpečnost 

 

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách 

3.1 Látky 

3.2 Směsi 

 

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 

4.1 Popis první pomoci 

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření 

 

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru 

5.1 Hasiva 

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi 

5.3 Pokyny pro hasiče 

 

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku 

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí 

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 

6.4 Odkaz na jiné oddíly 

 

ODDÍL 7: Zacházení a skladování 

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení 

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a 

směsí 



293 
 

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití 

 

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 

8.1 Kontrolní parametry 

8.2 Omezování expozice 

 

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti 

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech 

9.2 Další informace 

 

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita 

10.1 Reaktivita 

10.2 Chemická stabilita 

10.3 Možnost nebezpečných reakcí 

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit 

10.5 Neslučitelné materiály 

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu 

 

ODDÍL 11: Toxikologické informace 

11.1 Informace o toxikologických účincích 

 

ODDÍL 12: Ekologické informace 

12.1 Toxicita 

12.2 Perzistence a rozložitelnost 

12.3 Bioakumulační potenciál 

12.4 Mobilita v půdě 
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12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB 

12.6 Jiné nepříznivé účinky 

 

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování 

13.1 Metody nakládání s odpady 

 

ODDÍL 14: Informace pro přepravu 

14.1 Číslo OSN 

14.2 Náležitý název OSN pro zásilku 

14.3 Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu 

14.4 Obalová skupina 

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí 

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele 

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC 

 

ODDÍL 15: Informace o předpisech 

15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní 

předpisy týkající se látky nebo směsi 

 

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti 

ODDÍL 16: Další informace 
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NOVÁ GENERACE PERLOVÝCH MLÝNŮ DYNO®-MILL ECM-AP, 
VÝROBCE  WILLY A. BACHOFEN AG MASCHNENFABRIK 

 

NEW GENERATION OF THE AGITATOR BEAD MILL DYNO®-MILL 
ECM-AP, PRODUCED BY WILLY A. BACHOFEN AG 

 
Lea Tomášová, David Tomáš, Marc Weider 
TOMÁŠOVÁ LEA, s.r.o., Pardubice, zastoupení firmy WILLY A. BACHOFEN AG 
 

Summary 
The paper deals with presentation of the new line of the agitator bead mills 
DYNO-MILL ECM-AP produced by the Swiss company Willy A. Bachofen. 
The first presentation of the DYNO-MILL ECM-AP took place in March at 
the ECS 2011. The new DYNO-MILL ECM-AP (Advanced Performance) is 
based on the unique ECM grinding technology with DYNO®-Accelerators 
and a newly developed separating system with extended screen life, self 
cleaning effect, much higher throughputs, better processing of high 
viscose products and with available use of small grinding beads 
from ø 0.1 mm. 
Key words: perlové mlýny, DYNO-MILL ECM-AP, Willy A. Bachofen, 
mlecí technologie ECM, DYNO-akcelerátory,  separační systém, samo-
čistící efekt síta, nanomletí, efektivnost mlecího procesu. 

 
 
1. Nová řada perlových mlýnů DYNO-MILL typ ECM-AP 

Při příležitosti KNH 2011 představuje firma Tomášová Lea s.r.o. novou řadu 

perlových mlýnu DYNO-MILL ECM-AP švýcarského výrobce firmy WILLY A. 

BACHOFEN AG Maschinenfabrik, která byla jako novinka poprvé uvedena na 

veřejnosti na European Coatings Show v Norimberku v březnu 2011. 

Nový typ perlových mlýnů DYNO-MILL ECM-AP vychází z unikátní mlecí technologie 

ECM založené na patentovaných DYNO-akcelerátorech. Na základě požadavků 

uživatelů byly perlové mlýny DYNO-MILL ECM dále vylepšovány tak, aby bylo 

usnadněno mletí ještě více koncentrovaných produktů na menší velikosti částic 

s ještě užší distribuční křivkou. V posledních letech vzrůstá poptávka po mletí nano-

produktů, současně také sílí nutnost vyrábět klasické produkty za stále lepších 
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mletého produktu uvnitř mlecí komory).  Retenční doba částic mletého produktu 

v mlecí komoře je stejnoměrná a distribuční křivka velikosti částic produktu po 

průchodu mlýnem je úzká. Díky těmto vlastnostem jsou Dyno-Milly ECM 

universálními mlýny jak pro mlecí procesy s jedním nebo více průchody, tak pro 

cirkulační mletí. 

 

3. Konstrukční vylepšení mlýna DYNO-MILL ECM-AP (Advanced Perfomance) 

Výsledkem konstrukčního vylepšení mlýna DYNO-MILL ECM-AP je: 

a) Nový separační systém 

Zcela nová konstrukce separačního systému, který je vestavěn 

v posledním DYNO-akcelerátoru, má mnohonásobně větší povrch síta, což 

umožňuje mnohem vyšší  průtoky produktu při mletí. Mlýny ECM-AP umožňují 

dosažení 3 - 5 x vyšších průtoků produktu mlýnem oproti již nadstandardním 

průtokům, které byly dosahovány na původních mlýnech ECM. 

Nízká průtoková rezistence nového separačního systému dále umožňuje 

pracovat s produkty mnohem vyšších viskozit (až do 7000 cPs) při stále 

přijatelných průtocích.  

V novém separačním systému dochází k samočistícímu efektu, který udržuje 

separační síto čisté, bez ucpávání se. 

Odvzdušňovací systém umožňuje evakuaci vzduchu, což pozitivně ovlivňuje 

účinnost mletí. 

b) Optimalizace průtoku produktu přes mlecí komoru perlového mlýna 

Nová konstrukce pro vstup produktu do mlecí komory podstatně redukuje 

turbulence uvnitř mlecí komory a poskytuje mnohem vyrovnanější průtok 

produktu mlecí komorou. Výsledkem je pozitivním efekt na distribuční křivku 

velikosti částic. 

c) Možnost použití velmi malých mlecích kuliček, možnost nanomletí 
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Základní charakteristika mlýna Dyno-Mill RESEARCH LAB: 

− velikost mlecí komory: 80 ml 

− velikost vzorků: 100 – 500 ml 

− velikost mlecích kuliček: ø 0,02 – 0,80 mm 

6. Ekonomické hodnocení perlového mlýna DYNO-MILL ECM-AP 

Mlýny s technologií ECM–AP optimalizují mlecí proces z následujících hledisek: 

− Efektivnější využití vstupní energie: k dosažení požadovaných výrobních kapacit 

je dostatečná nižší vstupní energie než u jiných typů mlýnů (30 – 70% vstupní 

energie / kg mletého produktu). Vlivem hydraulického přenosu energie je vstupní 

energie více využita pro mlecí efekt a vzniká méně tepla. S tím je spojeno i méně 

náročné chlazení mlecích komor. 

− Snížení režijních nákladů, které jsou úměrné velikosti mlecí komory: ve srovnání 

s jinými mlýny dosahují mlýny s technologií ECM-AP srovnatelných 

výkonů  s 2 - 5 x menšími mlecími komorami. S tímto je spojena potřeba 

podstatně menší násady mlecích kuliček. Významně je redukován i čas a 

spotřeba čistícího média při čištění mlýna.  

Uvedené faktory podstatně přispívají k šetrnějšímu průběh mlecího procesu jak 

z ekonomického, tak i ekologického hlediska. Technologie ECM-AP tak přináší svým 

uživatelům optimalizaci mlecího procesu a zároveň pomáhá splňovat nejnáročnější 

požadavky na kvalitu výrobních procesů. 
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MĚŘENÍ VELIKOSTI ČÁSTIC 
 

MEASUREMENT OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION 
 
Stefan Mendea, Vladimír Fryaufb 
aNetzsch Feinmahltechnik GmbH, Sedanstrasse 70, D-95100 Selb 
bFryauf Filmix, s.r.o., Plzeňská 485, CZ-26701 Králův Dvůr 
 

 

Úvod 
Firma Netzsch jako specialista na mletí, míchání a dispergaci se neustále 

setkává s problematikou určení vlastností vstupních a výstupních produktů.  Změření 

velikostí částic je jednou z cest, jak dosažený výsledek mletí charakterizovat. 

Metodiku určenou pro hodnocení vstupních surovin jakož i výstupních produktů 

přináší zpravidla zákaznící sami, nezřídka však se musí možnosti firmy a zvyklosti 

zákazníka spojit do jednoho vypovídajícho výsledku.  

Jak charakterizovat částice 

 Většina zobrazovacích metod přirovnává naměřenou částici k ideálnímu tvaru 

– kouli. Na níže uvedeném obrázku je patrné, že charakteristika částic se může 

odvíjet od nejrůznějších úhlů pohledu a předpoklad kulového tvaru nemusí být vždy 

správný. 

Často se vyskytující chyby při analýze 

Odběr částečné nehomogenní frakce díky nechtěnému odstranění 

 frakce druhé – nesprávné promíchání nebo promísení produktu. 

• Nejednotný odběr vzorku.  

• Odběr na rozdílných místech (výstup ze stroje, předlohová nádoba).   

Čas odběru vzorku musí být také vždy rozumně zvolen – ne na začátku testu, ne 

úplně na konci, při automatických čistících procesech u práškového mletí se nesmí 

načasovat do „čistící“ fáze. 

Často se objevují chyby po nesprávně zvolené metodě měření. Je třeba vždy 

mít na paměti, že každé zařízení měří v „intervalu“. 



 

 

Metody

 

y měření vvelikosti ččástic 
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