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NOVÉ TRENDY V OBORU NÁTĚROVÝCH HMOT 
 

NEW TRENDS IN PAINT SUBJECT FIELD 
 
Jan Bandžuch 
Barvy a laky Teluria, s.r.o., Skrchov, Česká republika 
 

Summary 
The lecture deals with the current situation of the field coatings. Attempt to 
evaluate both the economic and industry development opportunities in 
coming years. The main possibility is to develop new types of coatings 
with functional additives, which will bring new properties for customers. 
Key words: paint industry, future trends, nanoparticles, functional 
additives, biomolecules 

 
 

Máme-li se zaobírat novými trendy v oboru nátěrových hmot, musíme se 

zabývat nejen aspekty technickými, ale i aspekty ekonomickými, protože tyto dvě 

stránky jsou vždy spojeny a navzájem se ovlivňují. 

Jaká je tedy situace v oboru nátěrových hmot v současné době? Soudě podle 

informací, kterými nás zásobují masová média, pak tedy vyloženě špatná. 

Podíváme-li se na problematiku hlouběji a seznámíme-li se se situací v oboru NH 

blíže, lze na situaci pohlížet s mírnou dávkou zdravého optimismu. 

Podíváme-li se na zveřejněné prognózy vývoje, pak musíme konstatovat, že 

spotřeba NH na světě stále roste a i v nejbližší budoucnosti se očekává její růst 

tempem přibližně 5 % ročně. Ovšem tento růst bude nerovnoměrný, jak co do 

regionu, tak i co do segmentu koncového uživatele. 

Dvojciferný růst se očekává v asiopacifické oblasti, která se stává tahounem 

odbytu nátěrových hmot ve světě. Zde hrají klíčovou roli zejména Čína a Indie, 

nicméně i ostatní státy výrazně ekonomicky rostou a tím roste i jejich spotřeba. Další 

oblastí s významným růstem bude Jižní Amerika (zejména Brazílie), Afrika a Střední 

východ. Naopak minimální růst spotřeby nátěrových hmot se předpokládá v Evropě 

(zejména západní) a to řádově pouze v desetinách procenta. Další oblastí se 

zajímavým růstovým potenciálem je Rusko. Všechny tyto skutečnosti si uvědomují i 
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přední světoví výrobci nátěrových hmot, kteří soustřeďují své aktivity právě 

v oblastech s výrazným růstovým potenciálem. Jako příklady lze uvést expanzi 

následujících firem: Hempel (Rusko, Argentina, Indie), Akzo Nobel (Čína, Korea), 

PPG (Čína, Indie), BASF (Rusko, Indie). 

Pokud se na tuto problematiku podíváme z hlediska segmentu koncového 

uživatele, pak hlavní růst se očekává v oblasti architektonických nátěrových hmot, 

následovaných průmyslovými nátěrovými hmotami. Nejmenší růst, respektive mírný 

pokles se očekává v segmentu NH pro autoopravárenství. 

Tyto celosvětové růstové tendence mají (z hlediska výrobců nátěrových hmot) 

bohužel velmi neblahý vliv na cenu surovin. Je třeba si uvědomit, že například jen 

velmi rychle rostoucí čínská ekonomika (roční růst HDP okolo 10 %) má ohromnou 

spotřebu surovin, která stále roste. Důsledkem toho dochází nejen k neustálému 

růstu cen surovin, která v řadě případů překročila i předkrizové ceny z roku 2008, ale 

v řadě případů i k jejich nedostatku na trhu. V některých případech stávající kapacity 

nestačí poptávce (například titanová běloba). Obecně je ve studiích zabývajících se 

touto problematikou uváděno, že se očekává stálý, byť nerovnoměrný růst všech 

surovin. 

 

Z pohledu výrobců nátěrových hmot nevypadá situace špatně. Ekonomické 

výsledky za poslední období publikované řadou firem (PPG, Valspar, DuPont, Jotun) 

jsou v řadě případů rekordní. Rovněž očekávání výrobců NH (tzv. barometr) je mírně 

optimistické – negativní tendence v žádném případě nepřevažují. Ostatně tento trend 

spojuje celý chemický průmysl. 

 

A jakými cestami se ubírá současný technický vývoj v oboru? Jedním faktorů, 

který dává do pohybu inovace, bezesporu jsou a budou legislativní změny a další 

opatření ze strany EU. Ale to je dlouhodobě známé a s tím je třeba se vypořádat. 

Podle mého názoru je zde třeba si povšimnou jiné skutečnosti, nebezpečí tzv. 

„komoditizace" výroby nátěrových hmot. Jedná se o skutečnost, že téměř všichni 

výrobci nabízejí (zejména v segmentu DIY) velmi podobný sortiment výrobků, u 

kterých jsou minimální rozdíly v užitných vlastnostech. Pak existují dva faktory, 

kterými se výrobky mohou od sebe lišit – úroveň technického servisu a hlavně cena. 
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Pak samozřejmě s rostoucím konkurenčním tlakem stagnuje cena a při rostoucích 

cenách vstupů klesá zisková marže výroby a tím i ziskovost celého oboru. Jaká 

řešení se nabízejí do budoucna? Samozřejmě snížení nákladů na výrobu (vyšší 

produktivita práce) a dosažení co nejnižších nákupních cen surovin (pokud možno 

nižších než konkurence). Inovativním řešením, je pak nabídnutí jednak vyšších 

užitných vlastností za stejnou cenu, případně zdůraznit využití přírodních 

obnovitelných surovin (tedy „zahrát na ekologickou strunu“) anebo pak na vyšší 

úrovni nabídnutí zcela nových nečekaných vlastností zákazníkům. Je zřejmé, že tato 

poslední cesta přináší nejvíce problémů a rizika, ať už je to spojeno s náročným 

vývojem nebo s marketingovými problémy (je třeba najít zákazníka, který alespoň 

potenciálně hledá a využije nové vlastnosti a je ochoten za ně i zaplatit vyšší cenu).  

 

Využitím přírodních obnovitelných surovin se zaobírá řada výrobců nátěrových 

hmot (i v ČR), přičemž některé firmy se ve svém portfoliu soustřeďují výhradně na 

tuto oblast (např. firma BIOFA. Unearthed Paints). V drtivé většině se jedná o využití 

různých typů rostlinných olejů (tungový, lněný, světlicový) a produktů na jejich bázi. 

Ovšem to je využití v té jednodušší podobě. V současné době probíhají intenzivní 

vývojové práce na nových aplikacích, z nichž některé už jsou využívány i v praxi. 

Jedná se o využití modifikovaných olejů nebo esterů mastných kyselin (např. 

epoxidizované estery, polyoly na bázi mastných kyselin), využití ligninu, derivátů 

celulózy a řady odpadních produktů z potravinářského průmyslu. 

 

Zcela zásadní možností jak zákazníkovi nabídnout naprosto nové, nečekané 

vlastnosti je výroba funkčních nátěrových hmot. Velká část výzkumných prací dnes 

směřuje k vývoji nových látek, které, jakmile jsou zabudovány do nátěrového filmu, 

vykonávají přesně definované úkoly. Takové látky zahrnují nejen biomolekuly 

(enzymy a proteiny), ale také zapouzdřené speciální materiály a nanočástice. 

 Pokud se zmenší velikost částic některých látek do úrovně nanoměřítka 

(řádově jednotky až desítky nanometrů, pak vykazují unikátní fyzikální a chemické 

vlastnosti a jsou schopné výrazně zvýšit užitné vlastnosti nátěrových hmot. 

Nanočástice mohou ovlivnit magnetické, antimikrobiální, antistatické, fotokatalytické, 

optické a další vlastnosti.  
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Pro využití jednoho ze směrů vývoje těchto funkčních nátěrových hmot – 

použití nanočástic - má zásadní význam studie „10 Years of Research: Risk 

Assesment , Human and Environmental Toxicology of Nanomaterials“ pracovní 

skupiny „Responsible Production and Use of Nanomaterials“, která je dostupná na 

internetu www.dechema.de/studien . Podle prozatímních výsledků nepředstavuje 

používání nanočástic žádné neobvyklé nebezpečí. Ovšem je třeba si povšimnout i 

studie pracovníků Univerzit v Koblenzi a Braunschweigu, kteří srovnávali toxicitu 

nano TiO2 (100 nm) a ne-nano TiO2 (200 nm) a zjistili, že nano forma vykazuje 

významně větší toxicitu pro vodní organismy perloočky (Daphnia magna). 

 

 Další využívanou možností je zapouzdření vytipovaných materiálů (například 

monomerů, katalyzátorů, barviv nebo pigmentů) do mikrokapslí, které jsou navrženy 

tak, že za určitých podmínek mohou uvolňovat enkapsulované látky. Tyto přísady 

pak mohou například indikovat změny v probíhající v nátěru a upozornit na zhoršení 

užitných vlastností, případně selhání nátěru. Zajímavý příspěvek v této oblasti byl 

publikován nedávno v USA, kdy pracovníci NASA vyvinuli speciální multifunkční 

nátěrovou hmotu pro autonomní kontrolu koroze. Pro dosažení požadovaných 

vlastností použili mikrokapsle, které reagují na změny pH spojené s počátky koroze. 

Dalšími možnostmi může být použití termochromatických, samozabarvovacích či 

piezoelektrických pigmentů. Tak například opět v USA byla patentována 

termochromatická nátěrová hmota. Tato nátěrová hmota na střechy je založena na 

speciálním katalyzátoru a polymerovaném oleji. Vlivem infračerveného záření 

dochází při 18 až 35 °C k přechodu mezi transparentní a reflexní formou. Intenzivní 

práce probíhají také v oblasti termochromatických nátěrů či folií na sklo. 

 

Pro ochranu před mikrobiálním napadením byly navrženy pasivní funkční 

materiály (oxid titaničitý, stříbro). Využití oxidu titaničitého je v této oblasti velmi 

dobře známo. Nicméně s rozvojem solární energetiky se hmotám na této bázi otevírá 

velká perspektiva využití v samočistících nátěrových hmotách pro solární panely.  

 

Formulace nátěrových hmot s takovýmito typy aditiv není jednoduchá. 

Všechny tyto používané materiály musí splňovat řadu požadavků. Například musí být 
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schopny „přežít“ proces výroby nátěrové hmoty, musí důsledně a opakovaně 

reagovat na příslušný podnět, musí být stabilní jak v obalu (v plechovce) tak i poté 

v aplikovaném nátěru, neovlivňovat příliš základní užitné vlastnosti nátěrové hmoty a 

tak dále. 

 Biomolekuly (nebo lépe řečeno bioaditiva) představují třetí skupinu funkčních 

aditiv do nátěrových hmot. Biomolekuly jako jsou například enzymy, protilátky a 

peptidy jsou velmi dobře známy a dlouhodobě využívány v řadě oborů (potravinářský 

průmysl, prací prášky). Biomolekuly mají na rozdíl od všech ostatních přísad 

neocenitelné výhody. Jsou snadno biologicky odbouratelné, jsou vysoce aktivní při 

běžné pokojové teplotě, působí velmi specificky a neprodukují žádné toxické látky. 

Jejich další výhodou je relativně snadná vyrobitelnost na již existujících zařízeních 

moderními biotechnologickými nízkoenergetickými postupy.   

 

Samozřejmě, že i na ně jsou v nátěrové hmotě kladeny podobné požadavky 

jako na jakékoli jiné funkční látky co se snášenlivosti stability a užitných vlastností 

týká. Vnášení biomolekul do nátěrové hmoty může být prováděno celou řadou 

postupů, od prostého vmíchání do formulace až po zabudování vhodné struktury do 

polymerní matrice. Možnosti využití biomolekul v oboru nátěrových hmot jsou velmi 

široké. Lze je například uplatnit jako nátěrové hmoty s antibakteriálním povrchem, 

nátěrové hmoty se schopností samozacelování, nátěrové hmoty se schopností 

degradace nebezpečných látek, antivegetativní nátěrové hmoty apod. Tato oblast je 

pro další vývoj oboru nátěrových hmot velmi perspektivní, nicméně biochemici mají 

před sebou ještě velký kus práce, protože v řadě případů bude třeba sestavit pomocí 

genového inženýrství pro dosažení požadovaných vlastností speciální bioaditiva.  

 

Podle analýzy firmy Nanomarkets lze očekávat v příštích letech bouřlivý rozvoj 

všech těchto typů materiálů pro nátěrové hmoty. Velikost trhu v této oblasti by měla 

podle jejich odhadu exponenciálně růst z ca 200 mil. USD v roce 2011 až na 3 mld. 

USD v roce 2017. Jen v oblasti využití nanočástic odhaduje agentura Future Market, 

Inc. velikost celosvětového trhu za 5 let v rozmezí 4,4 mld. USD (konzervativní 

odhad) až 7,8 mld. USD (optimistický odhad), přičemž předpokládá, že dojde 

k bezprecedentnímu růstu napříč všemi segmenty.  



14 
 

 

Zdá se tedy, že pokud se naplní předpokládané trendy, mají pracovníci 

v oboru nátěrových hmot před sebou nesmírně zajímavé výzvy do budoucnosti. 

 

 

Poděkování  

Projekt je řešen za finanční spoluúčasti MPO v rámci projektu FR-TI3/175.  
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POZNÁMKY K PROBLEMATICE NÁTĚRŮ OCELOVÝCH 
KONSTRUKCÍ. PŘEHLED 

 

PROTECTIVE COATINGS FOR STEEL STRUCTURES. OVERVIEW 
 
Jaroslava Benešová, Miroslav Svoboda 
SVÚOM, a.s., Praha, Česká republika 
 

Summary 
Analysis of knowledge about the problems of testing of coatings in high 
humidity and salt spray.High humidity test is more important for testing of 
the coatings applied in climatic conditions of the Czech Republic. A 
temperature of test environment still remains an open question. The 
coatings are exposed to various temperatures during their service life. 
Therefore, it is prompting to know their values of glass transition 
temperature. Current methods involving electrochemical impedance 
spectroscopy and Kelvin probe are suitable for scientific research in 
laboratory scale focused on the fundamental studies of protective 
properties of the coatings and their components. Classical methods 
elaborated more than 60 years ago in England are still used for the 
monitoring of important variables determining the protective properties of 
coatings. 
Key words: salt spray, coatings, humidity, protective property 

 
 
Úvod  
V tomto příspěvku zopakujeme určité známé problémy z oblasti zkoušení 

ochranných vlastností organických povlaků a pokusíme se je dát do určitých 

souvislostí se současnými problémy a požadavky. V průběhu druhé poloviny 

minulého století a v posledních desetiletích bylo v oboru ochranných nátěrů získáno 

mnoho vzájemně dosud v ČR plně nepromítnutých poznatků do praxe. 

Zkušební metody pro hodnocení ochranných vlastností různých organických povlaků 

proti korozi na kovových podkladech se postupně vyvíjejí, ale stále je nejrozšířenější 

použití klasických zkušebních postupů, zejména zkoušky v neutrální solné mlze. Je 

to jistě dobrá zkušební metoda, ale nemusí být použita tam, kde sice poskytne 

laboratorní výsledky, které stěží souhlasí s výsledky stejných materiálů, vystavených 

přírodním atmosférickým podmínkám. Zkouška v neutrální solné mlze, dle normy 

ČSN EN ISO 9227 Zkoušky solnou mlhou, poskytne dobré výsledky pro hodnocení 
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nátěrů vystavených mořskému prostředí, a v našich podmínkách nátěrů používaných 

pro ochranu určitých kovových povrchů. Například ocelových mostních a jiných 

konstrukcí v blízkosti silničních tahů, kde se v zimním období používají posypové 

solí. 

Bezpórovitý nátěr, například epoxidový, o dostatečné tloušťce 250  a více mikrometrů 

(má tudíž velmi málo průchozích pórů nebo vůbec žádné), vystavený ve zkušebním 

zařízení působení neutrální solné mlhy, může být vystaven jejím účinkům velmi 

dlouho, bez známky korozního poškození. To je jedním z důvodů, proč při 

laboratorních zkouškách nátěrů v tomto korozním prostředí se zhotovují u vzorků 

řezy. Výsledky těchto zkoušek ukazují, do jaké míry antikorozní složky obsažené 

v základním nátěru brání podrezavění nátěrových systémů. V minulosti, kdy se 

používaly v základních nátěrech účinné, avšak toxické antikorozní pigmenty, měla 

zkouška velký význam také z toho důvodu, že používané nátěrové systémy měly 

poměrně malou tloušťku a tím často výskyt průchodných pórů. Póry v nátěru pak 

pronikalo prostředí, obsahující rozpustné soli k rozhraní nátěr/podklad, kde účinné 

antikorozní pigmenty zabránily vzniku koroze. Jejich nahrazení v základních nátěrech 

netoxickými málo účinnými sloučeninami nevedlo k požadovanému cíli, tj. mít 

tloušťky nátěrových systémů podobných hodnot jako tomu bylo v minulosti. Začaly se 

aplikovat nátěrové systémy většinou syntetické báze o vysokých tloušťkách, přičemž 

ne vždy základní nátěry obsahovaly dostatečné množství těchto málo účinných 

netoxických složek.   

V  dostupné literatuře není dostatek komplexních informací o vlivu obsahu různých 

účinných složek v základních nátěrech.  

Problém byl řešen tak, že se ve velkém měřítku používají nátěrové systémy 

obsahující pouze nátěry s vysokým obsahem zinkového prášku (Zinc-rich paints) 

nebo nátěrové systémy se základními nátěry s vysokým obsahem zinkového prášku 

a další vrstvy obsahující pouze neutrální anorganické pigmenty. Rozsáhlé práce 

v této oblasti vykonala americká organizace Federal High-Way Administration. 

2. Voda a nátěry 

V minulosti, cca před 50 a více lety, se často zkoušela navlhavost nátěrů a jejich 

propustnost pro vodu. V případě nátěrů pro ocelové konstrukce se později tento 
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parametr postupně vytratil. V době, kdy v základních nátěrech byly účinné 

antikorozní pigmenty, se zdál být zbytečný. 

V současné době se navlhavost u nátěrů, určených pro ochranu ocelových 

konstrukcí, běžně neuvádí. Jejich pojivové báze vykazují mnohem menší navlhavost 

než pojiva používaná v minulosti na bázi rostlinných olejů, nebo pojiva, která 

je částečně obsahovala. Zatím nejsou k dispozici pojiva, která by byla absolutně 

nepropustná pro vodní páru. To znamená, že k podkladu nátěr /kovový povrch může 

během života nátěru voda v určitém množství proniknout na podklad ocelové 

konstrukce. Například epoxidový nátěr vlivem degradace povrchových vrstev a 

odpařením vysokovroucích složek v něm obsažených, může postupně měnit své 

příznivé vlastnosti což vytváří vhodné podmínky pro průnik vody k podkladu. K těmto 

nepříjemným jevům může docházet za různou dobu expozice atmosférickým vlivům. 

Dle laboratorních zkoušek, zabezpečujících sledování vlivu různých faktorů, ze 14 

nátěrových systémů (2 polyuretanové a 12 epoxidových) vyhověly zkouškám pouze 

tři. Laboratorní zkouška je poměrně dlouhodobá. Sleduje totiž pomalé odpaření 

vysokovroucích frakcí obsažených v nátěrech1). Pro zkrácení potřebné doby bylo ve 

SVÚOM navrženo zařadit do cyklické zkoušky, sledující různé faktory, ještě použití 

vakua (Doc.Ing.M.Svoboda, CSc.). Tato myšlenka byla úspěšně propracovaná až do 

návrhu konstrukce a výroby zkušebního zařízení (Ing.M.Mindoš). Malá propustnost 

epoxidových a jiných pojiv pro vodu, respektive vodní páru, příznivě působí v případě 

celistvých nátěrových systémů a to zejména v první fázi dlouhodobé očekávané 

životnosti nátěrů. 

Práce uskutečněné ve SVÚOM ukázaly, že po 1440 hodinové laboratorní zkoušce 

dle ČSN EN ISO 12944-6 a pětileté atmosférické expozici vysokosušinového 

epoxidového  nátěrového  sytému bez řezu, neobsahujícího v první vrstvě účinné 

složky, nedošlo k poškození vzorků.  

Naproti tomu při uvedených zkouškách, stejný nátěrový systém s řezem nevykázal 

dobré výsledky při laboratorní zkoušce a při vystavení atmosférickým vlivům. 

Docházelo k postupnému odlupování nátěru od řezu až k hraně vzorků. 

Nátěrový systém tvořený základní vrstvou se zinkovým prachem, druhou epoxidovou 

vrstvou a vrchním polyuretanovým nátěrem nevykázal po šestileté expozici  

podkorodování od řezu. Při laboratorní zkoušce došlo k malému poškození podkladu 
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v řezu. Tento nátěrový systém lze považovat za dobře chránící podklad před 

značným zkorodováním. 

Propustnost nátěrů pro vodu závisí na její aktivitě v roztoku. Aktivita vody může být 

stanovena dle rozdílu parciálního tlaku nad čistou vodou a nad roztokem obsahujícím 

rozpustné látky2). Praktický význam uvedeného poznatku o vlivu aktivity vody na 

vlastnosti nátěrů potvrzuje oprýskávání nátěrů na podponorové části námořní lodi po 

vplutí do říčního přístavu3). Jedná se o antivegetativní nátěr, který v mořské vodě 

vykazuje navlhavost 30 % hm., počítáno na pojivo, a v destilované vodě až 300 % 

hm. Vlastnosti roztoků lze též charakterizovat jejich iontovou silou. Iontová síla 

roztoku I je funkcí koncentrace iontů v roztoku, zahrnující elektrostatickou interakci 

mezi jejich náboji. Je definována jako polovina součtu členů, získaných součinem 

molality každého druhu iontů, přítomných v roztoku, a čtverce jím neseného počtu 

elementárních nábojů4).  

I = 1/2 Σmizi
2 

Iontová síla roztoku se dá poměrně snadno vypočítat. Nasákavost nátěrů, jak 

ukázaly provedené zkoušky, je nepřímo úměrná iontové síle roztoku. Absorpce vody 

klesá se zvýšením iontové síly roztoku5). Podobný průběh absorpce vody má vliv 

osmotického tlaku roztoků. Na absorpci vody nátěrem, kromě osmotického tlaku, má 

vliv také druh podkladu, na kterém je nátěr zhotoven6). Názorně to ukazuje tabulka 1.   

 

Tabulka 1 Vliv osmotického tlaku roztoku chloridu sodného (pro názornost osmotický  

tlak 3,5 % hm. roztoku NaCl je 27,74 atmosfér) a druhu podkladu na absorpci vody  

nátěrem pro nadponorové častí lodi, nikoliv pro ponor, o tloušťce 1,25 mils (31,9µm) 

při ponorové zkoušce trvající 35 dnů, % hm. 

Osmotický tlak 
roztoku 

Podklad na kterém byl zhotoven nátěr 
Fe Al Zn 

0 20,6 27,2 30,5 
6 16,6 13,7 17,5 

12 13,8 11,9 12,7 
18 9,9 8,5 8,1 
24 7,4 6,4 6,5 
30 5,9 5,0 5,0 

Za pozornost stojí poznatky o absorpci vody volnými nátěrovými filmy a stejnými 

nátěrovými filmy na kovovém podkladu. Významná práce zaměřená na tuto 

problematiku byla uskutečněna v Kanadě7). Zkoušky byly uskutečněny s použitím 
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ocelových vzorků s čistým povrchem s aplikací 82 druhů nátěrů, které se lišily typem 

a obsahem použitých pigmentů a pojiv. Zkoušky navlhavosti volných nátěrových 

filmů a nátěrů na ocelovém podkladu byly uskutečněny ponorem do destilované 

vody. Vzorky nátěrů byly vystaveny v různých přírodních podmínkách. Tloušťky 

nátěrů byly kolem 1,5  mils (38,1µm). Stanovení absorpce vody bylo sledováno po 30 

minutách a pak po 1, 2, 4, 8, 16, 28, 48, 72, 96, 120, 144 a 168 hodinách, při teplotě 

22°C až 23 °C. U některých vzorků na ocelovém podkladu až 112 dní. Při hodnocení 

navlhavosti volných nátěrových filmů byly též sledovány jejich rozměrové změny. 

Sledování absorpce vody volných nátěrových filmů ukazuje, že její průběh má 

parabolický charakter. Získané výsledky absorpce vody ve vztahu k obsahu 

pigmentu (průměr ze 17 zkušebních souprav) zachycuje tabulka 2. 

 

Tabulka 2 Absorpce vody volnými nátěrovými filmy v závislosti na obsahu pigmentů a 

době 

Obsah pigmentu Absorpce vody, % hm. Průměrná doba 
k dosažení maxima, 

h 
Po 30 
min. 

Max Konečná 

1 (vysoký) 66,7 218,7 150,2 65,6 
2 47,0 324,7 266,6 89,6 
3 41,3 517,5 452,5 102,1 

4 (nízký) 39,9 575,6 562,9 120,2 
 
Z tabulky 2 vyplývá, že absorpce vody vzrůstá se zvýšením obsahu pojiva 

v nátěrovém filmu. Po určité době je dosaženo maxima absorpce vody a pak nastává 

pokles. Totéž se vztahuje na průběh změn rozměrů vzorků.  

Srovnání navlhavosti nátěrů na ocelovém povrchu a volných nátěrových filmů 

ukazuje, že některé nátěry na ocelovém povrchu absorbují více vody než volné 

nátěrové filmy, což pak obvykle vede ke vzniku puchýřků. Jiné nátěry mají nižší 

absorpci vody na oceli než v případě volných nátěrových filmů. Druh pojiva zpočátku 

určuje množství absorbované vody, ale to může být modifikováno OKP a druhem 

pigmentu. Obecně platí, že olejové nátěry vykazují vysokou absorpci a alkydové 

nižší. Nátěry na bázi fenolických pojiv vykazují nízkou absorpci vody.  

Obsah pigmentů, blízký KOKP, vede ke zvýšení odolnosti proti vzniku puchýřků, 

avšak mnoho nátěrů s takovou pigmentací je náchylných ke korozi. 
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Vznik puchýřků u nátěrů při kontinuálním ponoru do vody při laboratorních 

zkouškách, nemůže být použit pro predikci jejich chování v atmosférických 

podmínkách. 

Tato starší práce je vhodným podkladem pro řešení problematiky, která není v 
současné době dosud plně propracovaná ve vztahu k nátěrům na bázi pojiv, 
používaných v oboru ochrany ocelových konstrukcí. 

Studium navlhavosti volných nátěrových filmů a nátěru na ocelovém podkladu  

s povlaky na bázi bezrozpouštědlové epoxidové pryskyřice, vinylového kopolymeru a 

etinolu (produkt na bázi divinylacetylenu) bylo uskutečněno v 3 % hm. roztoku 

chloridu sodného. Navlhavost byla sledována gravimetricky v případě volných 

nátěrových filmů a v případě nátěrů na ocelovém podkladu, pomocí elektrochemické  

impedanční spektroskopie. 

Volné nátěrové filmy vykazovaly po 10 denní expozici menší hodnoty navlhavosti než 

nátěry na ocelovém podkladu8). Tak například epoxidový nátěr z rozpouštědlové 

nátěrové hmoty absorboval za dobu zkoušky 2 % obj. vody a nátěr na ocelovém 

podkladu 7 % obj. 

Vyšší obsah vody v nátěru na ocelovém podkladu než v případě volných 
nátěrových filmů souvisí s tím, že po proniknutí vody k ocelovému podkladu 
difúzními pochody, nastupuje další fáze a to difuze vody k podkladu, vyvolaná 
elektroosmotickými a podobnými jevy.  

Pro sledování rozdílu absorpce vody volnými nátěrovými filmy a na podkladu, bylo 

navrženo používat stanovení faktoru označeného jako „crossover point“, určený 

dobou, kdy nátěr na podkladu začíná absorbovat více vody než volný nátěrový film9). 

Voda, která pronikne k rozhraní kov/nátěr, naruší adhezní vazby povlaku k podkladu 

a vytvoří, společně s difundujícím kyslíkem a agresivními složkami prostředí, příznivé 

podmínky pro průběh koroze pod nátěrem. Současné nátěrové filmy 

z vysokosušinových rozpouštědlových a také bezrozpouštědlových epoxidových 

materiálů, vykazují velmi malou propustnosti pro vodu. To znamená, že „nasycený“ 

stav na rozhraní nátěr/podklad se vytvoří za delší dobu. Budou-li na tomto rozhraní 

aktivní netoxické složky s účinností dnes nevyužívaných olovnatých mýdel a 

chromanových pigmentů, zamezí rozrušovaní adhezních vazeb nátěru k podkladu, a 
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tím i další difuzi vody. V opačném případě dojde za určitou dobu k podkorodování 

nátěru, v první fázi bez zřetelné koroze na povrchu nátěru. 

Významná práce v oblasti problematiky přítomnosti vody na rozhraní nátěr/kovový 

povrch byla uskutečněná10) v National Institute of Standards and Technology (NIST) 

v USA.  

Práce vycházela z poznatků a názorů, že voda přítomná na rozhraní  organický 

povlak – podklad, je často hlavní příčinou degradace povlakového systému. 

Pravděpodobně největším účinkem vody na rozhraní organický povlak – podklad je 

katodická delaminace a vznik puchýřků v blízkosti defektů.  

Vliv vody a vodní páry na přilnavost organického povlaku k podkladu a adhezní 

vazby jsou již dobře zdokumentovány. Přítomnost vody na rozhraní je nutná pro 

vznik koroze a její šíření na povrchu kovu pod ochranným organickým povlakem.  

Stanovení přítomnosti vody na rozhraní organický povlak - podklad, je předmětem 

zájmu v různých průmyslových odvětvích, včetně organických povlaků a lepidel. 

Přítomnost vody a hydroxylových skupin na různém povrchu se může studovat 

pomocí spektroskopických metod.  

Obdobně jsou propracovány techniky pro studium chemických reakcí in situ na 

rozhraní vodných roztoků elektrolytů a elektrod. Nebyla k dispozici vhodná technika 

pro stanovení in situ vody na rozhraní organický povlak – podklad. Vhodnou metodou 

bylo sledování „crossover point“.  

Autoři uvedeného článku propracovali na bázi aplikace Fourierovy transformace 

metodu, publikovanou v roce 1991 a 1994 FTIR-MIR (Fourier transform infrared-

multiple internal reflection spectroscopy), pro měření in situ vody na rozhraní 

organický povlak – podklad. Při této metodě je nátěr zhotoven na povrchu, který má 

vnitřní reflexi (IRE – internal reflection element) a který slouží jako podklad. Komůrka 

s vodou je připojena k nátěru a FTIR-MIR spektra jsou pak snímána v určitých 

intervalech, aniž by docházelo k ovlivnění vzorku, podmínek zkoušky a optických 

vlastností přístroje. Nátěr z vodou ředitelné epoxidové nátěrové hmoty byl zhotoven 

pouze na Ge (germaniovém) podkladu, čistě epoxidový nátěr na Si podkladu a také 

na Si podkladu upraveným silanem. 

Si podklad má na povrchu vrstvičku 2,25 nm SiO2, která je pokryta silanolovými 

(SiOH) skupinami a adsorbovanou vodou. Funkční skupiny jsou obdobné skupinám, 
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které jsou na oceli nebo hliníku za běžných podmínek pokryty hydroxylatovanými 

oxidy. Povrch, bohatý na hydroxidové skupiny, adsorbuje a pevně zadržuje několik 

vrstev vázané vody. 

Silanem upravený povrch byl proveden ponorem na dobu 30 minut Si podkladu do 

vodného roztoku okyseleného na pH 4, obsahujícího 0,1% amino- 

etylaminopropyltrimetoxysilanu a následně vysušeného před použitím při 110 °C po 

dobu 10 minut. Přestože povrch Ge nebyl detailně charakterizován, je 

pravděpodobné, že byl před použitím také pokryt adsorbovanou vodou. 

Bezrozpouštědlová epoxidová nátěrová hmota (clear epoxy) byla připravena 

smícháním základních složek před použitím. 

Povlaky byly zhotoveny na silanem neupraveném a upraveném povrchu. Tloušťky 

povlaků se pohybovaly od 130 do 430 µm (430 µm z vodou ředitelné nátěrové hmoty 

na Ge, 140 µm z  bezrozpouštědlové nátěrové hmoty na neupraveném Si a 130 µm z 

 bezrozpouštědlové nátěrové hmoty na Si upraveném silanem). 

Průnik vody k podkladu je rozdílný pro použité nátěry. Nejmenší průnik je pro 

bezrozpouštědlový epoxidový nátěr, zhotovený na silanem upraveném povrchu, a 

největší v případě nátěru z vodou ředitelné epoxidové nátěrové hmoty na Ge 
podkladu. 

Množství vody na rozhraní povlak – podklad je značně větší v případě působení 

osmotických jevů.  

Přítomnost hygroskopických látek na povrchu značně ovlivňuje hromadění vody na 

rozhraní povlak – podklad. Například přítomnost na kovovém povrchu 10-7 g.cm-2 

hydroxidu draselného vede ke vzniku kolem 5 vrstev molekul vody na rozhraní 

povlak – podklad při 50 % relativní vlhkosti. 

Přítomnost kontaminujících látek na rozhraní nátěr – podklad snižuje bod 

nasycenosti prostředí vodní parou, tj. přechod vodní páry na kapalnou vodu. 

Například v případě LiCl je to 15 % a pro CaCl2 32% relativní vlhkosti.  

Dosáhne – li tloušťka vody na rozhraní nátěr – podklad deseti monovrstev, pak již 

není žádná adheze mezi nátěrem a podkladem. 

K tomu lze dodat, že tím se otevírá prostor pro nerušenou korozi ocelového 

podkladu. 
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Studium pronikání vody nátěry z vodou ředitelných materiálů umožňuje získat 

potřebné poznatky, jak to ukazují výsledky maďarské práce11). Pro charakteristiku 

absorpce vody alkydakrylátových a styrenakrylátových nátěrů o tloušťce 50 µm 

z vodou ředitelných nátěrových hmot, byla použita elektrochemická impedanční 

spektroskopie a gravimetrie. Vzorky byly zkoušeny v 0,1 M KClO4. Gravimetrická 

metoda zachycuje obsah vody a impedanční spektroskopie charakterizuje 

dielektrické vlastnosti nátěru a jeho transportní vlastnosti pro uvedenou složku 

roztoku. 

Získané výsledky umožňují rozlišit u suchého nátěrového filmu penetraci roztoku 

makropóry a jeho hmotou. Získají se informace o strukturních změnách molekul 

polymeru vlivem bobtnání. Vlastnosti nátěrů jsou z hlediska bobtnání a vodivosti 

rozdílné. Nátěrový film z fyzikálně zasychajícího styrenakrylátového polymeru má 

více pórů a je více náchylný k bobtnání než nátěr styren-alkydový zasychající 

chemicky reakcí se vzdušným kyslíkem. 

Uvedený stručný přehled poznatků o vztahu mezi vodou a nátěry poskytuje 
dostatek informací pro možnost a potřebu zařadit do zkušebních postupů 
zkoušku nátěrů v prostředí 100 % relativní vlhkosti. Toto prostředí se 
vyznačuje vysokou aktivitou vody, ve srovnání s neutrální solnou mlhou. 
Zkoušené systémy by měly být vzorky bez řezu a s řezem. Totéž se vztahuje na 
vzorky vystavené atmosférickým podmínkám. Je vhodné s použitím tohoto  
návrhu počítat jako se součástí cyklických zkoušek. 

Norma ČSN EN ISO 12944 – 6  Nátěrové hmoty-Protikorozní ochrana ocelových 

konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 6 Laboratorní zkušební metody 

zahrnuje zkoušku ve vysoké relativní vlhkosti. Návrh nevybočuje ze stávající normy 

pro nátěrové systémy, například epoxidové. Epoxidové nátěry mají obvykle Tg vyšší 

než je teplota ve zkušebním zařízení.  

Paralelní zkoušky volných nátěrových filmů poskytnou určitý pohled na „crossover 

point“. Pro detailní studium přítomnosti vody na rozhraní nátěr/povrch kovu zatím 

nemáme vhodné ekonomické podmínky. 

Otevřenou otázkou zůstává teplota zkušebního prostředí, která je kolem 40 °C. 
V našich klimatických podmínkách nejsou trvalé případy, aby byla vysoká 
relativní vlhkost vzduchu a teplota 40 °C. Použije-li se nižší teplota, například 
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25 °C, pak bude nutno prodloužit dobu zkoušky. Tím se však získá lepší 
korelace s působením přírodních podmínek. Dnes již nejsou vzácností 
urychlené zkoušky trvající 3000 i více hodin. 

3. Hodnota Tg 

S použitím cyklických zkoušek, kde při přemístění nátěrů do různých typů prostředí 

s různou teplotou se naskýtá otázka, zda by bylo vhodné u každého typu nátěrové 

hmoty uvádět její charakteristiku parametrem Tg. Tato oblast v oboru nátěrových 

hmot není zatím, na rozdíl od problematiky plastů, dostatečně propracována.  

Napětí v nátěru vede ke vzniku defektů, jako je rozpraskání, vznik vrásnění apod. 

Hodnota Tg nátěrů v suchém a mokrém stavu je rozhodujícím parametrem pro vnitřní 

pnutí. Je-li Tg nátěru v suchém stavu výrazně vyšší než je teplota při experimentu a 

také při ponoru do vody a neklesne k hodnotě teploty při experimentu, budou 

adhezní vazby nemobilní a zůstanou fixovány na podkladu. Tyto vazby v tomto 

případě kooperují mezi sebou a poskytují dobrou adhezi k podkladu. V případě, že 

hodnota Tg je nižší než je teplota při experimentu, pak adheze i v suchém stavu 

nemá vysokou hodnotu. 

Navlhavost (mokrý stav) ovlivňuje hodnoty Tg organických povlaků12) z různých pojiv 

jak to ukazuje tabulka3. 

 

Tabulka 3 Hodnota Tg různých pojiv v mokrém a suchém stavu. Povlaky byly 

vytvrzovány dle doporučení výrobce a pak vystaveny po dobu 24 hodin při teplotě 

50°C  

Pojivová báze Doba ponoru,h Tg v suchém 
stavu, °C 

Tg v mokrém 
stavu, °C 

Polyuretanová 0,5 54 34 
Polyuretanová 4,0 54 27 
Epoxidová 5 58 41 
Latexová 3 60 42 

 
Výsledky práce našich pracovníků, související s nátěry a jejich hodnotou Tg, byly 

prezentovány na konferencích, které každý rok po dobu 42 let organizuje  Univerzita 

Pardubice pod názvem Mezinárodní konference o nátěrových hmotách (v květnu 

2012 to již bude 43. Konference). Prezentované příspěvky jsou ve sbornících 

z těchto konferencí, a jsou proto snadno dostupně všem zájemcům o obor 
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organických povlaků13 -17). Uvedení pracovníci výsledky své práce publikují též 

v prestižních zahraničních odborných časopisech. Žel, že zejména v posledních 

letech, dostupnost těchto časopisů je v ČR velmi omezena. 

4. Rozpustné soli a různé látky na povrchu kovu, na nátěru a v nátěru 

Problematika znečištění natíraného povrchu, zejména rozpustnými solemi, hlavně 

chloridy a do významné míry i sírany, se zdá být dobře propracována.  

O výsledcích laboratorních, terénních zkoušek a získaných praktických zkušeností je 

o této problematice, ve vztahu k uvedeným sloučeninám, publikován značný počet 

původních prací. Méně informací je o dusičnanech, vzniklých z oxidů dusíku, které 

v atmosféře postupně nahrazují úbytek sloučenin síry.  

V tabulce 4 je zachycen obsah solí v korozních produktech18) mostních ocelových 

konstrukcí analyzovaných v USA.  

 

Tabulka 4 Obsah chloridů, dusičnanů a síranů v korozních produktech mostních OK 

(vždy na dvou nalézajících se nedaleko od sebe ve stejné oblasti označených 

A1,A2,B1,B2) v městském a předměstském prostředí v μg.cm2 

Obsažená sůl Městské prostředí Předměstské prostředí 
A1; chloridy A1; 47,34 B1; 18,92 
A1; dusičnany A1; 15,37 B1;  7,60 
A1; sírany A1; 8,20 B1; 15,59 
A2; chloridy A2; 55,61 B2; 31,20 
A2 dusičnany A2; 14,57 B2; 10,0 
A2; sírany A2; 9,97 B2 ; 8,0 

 

Významnou oblastí z hlediska ochranného účinku nátěrů v průběhu jejich 

zhotovování na ocelovém povrchu, je znečištění povrchů různými látkami. Dále je to 

akumulace spadu na povrchu nátěrů v průběhu jejich stárnutí na ocelovém povrchu 

v atmosférických podmínkách. O těchto problémech je v nám dostupné literatuře 

velmi málo hodnotných informací. Významnými v této oblasti je 8 německých 

publikací   /Gross F.: Farbe und Lack - publikace uveřejněné v červnu 1983 až lednu 

1984/  

Do této skupiny znečištění nátěrů patří též uhlík, který se často nalézá na mořeném 

ocelovém povrchu. Tento problém se týká převážně tenkých ocelových plechů, které 
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se moří v kyselinách a přítomný uhlík na jejich povrchu brání vytvořeni souvislé 

konverzní vrstvy, například fosfátové, a podporuje korozi pod nátěrem. Určitý 

nepříznivý vliv má, v případě mořených v kyselinách ocelových konstrukcí, tím, že je 

zde možnost usnadnění zahájení a průběhu koroze pod nátěrem. 

O vlivu prachových částic, zabudovaných v nátěrech, na jejich ochranné vlastnosti, 

podává informace komplexně zpracovaná práce, jejíž výsledky založené na 

experimentálních poznatcích jsou stále aktuální19). 

Vzorky, připravené určitým stupněm místního zaprášení mokrého nátěrového filmu, 

vykazují ohmický odpor mnohem nižší než místa, která nepodléhala zaprášení, jak to 

ukazuje tabulka 5. 

 

Tabulka 5 Ohmické odpory míst nátěrů „upravených“ prachovými částicemi a 

neupravených prachovými částicemi stanovené v 0,1 M roztoku chloridu draselného. 

Hodnota odporu je vyjádřená jako Log10(R v ohmech/cm2). Tloušťka nátěrů 45 -50 

µm. Zkoušená část vzorku má plochu 2,0 cm2. Nepigmentovaný nátěr z pojiva B  na 

bázi lněného oleje a fenolické pryskyřice a C na bázi tungového oleje a fenolické 

pryskyřice (Volné nátěrové filmy). 

 
Povlak 

Zkoušená ploška na 
povlaku 

Odpor Log10R (R 
v ohmech/cm2) 

B „upravená“ 6,5; 7,5; 7,3;  8,0 
B neupravená 8,5; 8,1; 10,5; 10,8 
C „upravená“ 7,1; 7,2; 6,8; 6,9 
C neupravená 7,3; 7,0; 7,7; 11,3 

 
Z Tabulky 4 je patrný vliv prachových částic na ohmický odpor nátěrových filmů. 

Ocelové vzorky, zhotovené za použití různých povlaků a zasychaných v bezprašném 

prostředí a v prostředí kde dochází k jejich kontaminaci prachovými částicemi, 

ukázaly při ponorových  zkouškách v  3 % hm. roztoku chloridu sodného zjevné 

rozdíly v jejich ochranných vlastnostech. 

V práci byl u dvouvrstvových nátěrů studován vliv „úpravy“ pouze u základního 

nátěru a ve druhém případě pouze u vrchního nátěru. Větší nepříznivý vliv na 

hodnotu ohmického odporu měla „úprava“ základního nátěru. 
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Při pohledu na problematiku ochranných vlastností konstrukčních nátěrů, související 

s kontaminací nátěrů malými tuhými částicemi dojdeme krátkou úvahou k tomu, že 

tento problém nebyl v minulosti tak nepříznivý jako je v současné době. V minulosti 

základní nátěry obsahovaly levné, účinné antikorozní pigmenty, schopné do značné 

míry nepříznivý vliv částic neutralizovat. V současné době zatím nemáme účinné a 

levné antikorozní pigmenty. Ochranný účinek je zabezpečován aplikací základního 

nátěru s vysokým obsahem zinkového prachu. Tento postup je vynikající z hlediska  

dlouhodobé účinnosti ochrany ocelových konstrukcí nátěry. Zatím však není jasné, 

jak se k tomuto problému zachová legislativa, vzhledem k nepříznivému hodnocení 

zinkového prachu ve vztahu k přírodnímu prostředí. Vedle uvedeného postupu 

zajištění dlouhodobé ochrany povlaků zabezpečí aplikace tlustovrstvých epoxidových 

povlaků, kombinovaných s vrchním polyuretanovým nebo akrylátovým nátěrem, 

spodní vrstvy proti předčasné destrukci slunečním zářením. 

Je možné, že v poměrně krátké době se vyjasní možnost uplatnění 
kombinovaných složek typu pigment a vodivý polymer, což by mohlo řešit 
problémy účinnosti základních antikorozních nátěrů. Významné výsledky v této 
oblasti byly získány při řešení tohoto problému Ústavem makromolekulární 
chemie ČAV a jako téma disertační práce Univerzitou Pardubice v rámci úkolu 
řízeného organizací SYNPO a.s. Bez ohledu na uvedené, je jistě žádoucí nastolit 

otázku vlivů různých druhů malých částic zabudovaných do nátěrů, připravovaných 

na ocelových konstrukcích v terénu. Jsou to stožáry elektrického vedení, mostní 

ocelové konstrukce a další objekty. 

5. Elektrické a elektrochemické metody 

Pro studium a kontrolu ochranných vlastností nátěrů se používají metody založené 

na aplikaci elektrických a elektrochemických postupů.  

První práce v této oblasti byly uskutečněny přibližně od konce první poloviny 

minulého století, zejména ve Velké Británii. Jedná se o využití měření ohmického 

odporů nátěrů20)  a určení, že nátěry s trvalým vysokým  odporem 109 

ohmů/cm2dokonale chrání podkladový kovový povrch. U méně odolných nátěrů 

dochází k pomalému snížení hodnot odporu a u nátěrů s nízkou odolností je tento 

pokles velmi rychlý. Výsledky byly získány měřením více než 300 druhů nátěrových 

systémů. 
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Pozoruhodné byly výsledky získané studiem měření potenciálů21) a kapacitance 

vzorků nátěrů22) na ocelovém podkladu v mořské vodě Dále je to  studium korelace 

mezi konduktancí, nebo kapacitancí a odolností nátěrů v mořské vodě23) a porovnání 

výsledků měření kapacitance s gravimetrickými metodami, založenými na sledování 

nasákavosti nátěrů24).  

V současné době se ve světových výzkumných centrech, které se věnují 

problematice nátěrů, používají různé elektrochemické metody a zejména 

elektrochemická impedanční spektroskopie a Kelvin Probe. Tyto metody jsou vhodné 

pro laboratorní výzkum. Elektrochemická impedanční spektroskopie dosáhla v oboru 

studia ochranné účinnosti nátěru významného úspěchu a širokého použití poměrně 

nedávno. Prof.F.Mansfeld, jeden z významných průkopníku uplatnění 

elektrochemické impedanční spektroskopie pro studium nátěrů, přednesl na semináři 

v Forschungsinstitut Meinsberg  v roce 1983 (žel není ve sborníku ze semináře) 

přednášku o problematice a výsledcích použití elektrochemické impedanční 

spektroskopie. Výsledky měření se týkaly neobvyklých pojiv propustných pro vodu. 

Na otázku jednoho z účastníků semináře jaké výsledky získá, když použije reálné 

běžné nátěry, profesor F. Mansfeld odpověděl, že při použití reálných nátěrů nic 

nenaměří. 

Od té doby uplynulo z historického hlediska poměrně málo času a tato metoda je 

dokonale propracovaná a je široce používaná. Je vhodné poznamenat, že 

sestavování potřebných obvodů vyžaduje hlubokou znalost principů metody a také 

nátěrů. 

Stanovení vodivosti bylo použito pro srovnání vodivosti nátěrů s obsahem sférického 

a lamelárního zinkového prášku25), jak to ukazuje tabulka 6. 

Stejnosměrný proud o napětí 1,5 V se používá pro sledování delaminace práškových 

povlaků, určených pro ochranu uloženého potrubí s vysokou provozní teplotou. 

Povlaky z běžných epoxidových pryskyřic odolávají teplotě nižší než 110°C. Nový, 

tepelně vytvrzený epoxidový povlak z práškového materiálu, obsahujícího 

zabudovaný brom, vykazuje vysokou hodnotu Tg a odolává26) do teploty 140 °C.  
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Tabulka 6 Konduktance nátěrů s obsahem sferického zinkového prášku a 

lamelárního zinkového prášku 

Objemová koncentrace 
pigmentu, OKP 

Konduktance (x10-6 Ώ-1) 
Sférický Zn Lamelární Zn 

45 0 0 
50 0 0 
55 1,02 2,48 
60 1,78 6,85 
65 5,38 35,72 
70 11,9 83,33 

 

Pro studium inhibičních vlastností různých sloučenin ve vztahu k železu, byly použity 

dva elektrochemické postupy, a to snímání katodických a anodických polarizačních 

křivek a elektrochemické impedanční spektroskopie. Účinnost inhibitorů pro daný kov 

v různých prostředích závisí na stabilitě vzniklého komplexu. Molekula inhibitoru 

měla by mít centra, která jsou schopna vytvářet vazby s kovovým povrchem cestou 

transféru elektronu. Silné koordinační vazby obvykle poskytují vyšší inhibiční účinek. 

Byl studován účinek organických sloučenin triazolového typu – aminotriazolu (ATA) a 

thiol triazolu (TAS). Tyto sloučeniny obsahují dvě koordinační vazby (=N-, -NH2) a 

jednu kovalentní vazbu (-S-H). Tyto jejich skupiny mohou vytvářet ochranný film na 

povrchu železa. Elektrochemická měření ukazují, že ATA molekula je dobrým 

korozním inhibitorem pro železo v prostředí NaCl. Polarizační křivky ukazují, že 

inhibiční účinek této látky je výsledkem snížení anodického proudu. Sloučenina ATA 

působí jako anodický inhibitor koroze. Výsledky studia pomocí elektrochemické 

impedanční spektroskopie ukazují, že inhibiční účinek vzniká následkem zvýšení 

polarizačního odporu. Inhibiční účinek ATA se zvyšuje se zvýšením jeho koncentrace 

v prostředí27). 

Měření elektrického (ohmického) odporu nátěru se stanovuje pomocí 

stejnosměrného proudu.  Při impedančním měření se používá střídavý proud. 

V minulosti se vyskytovaly názory, že při měření stejnosměrným proudem dochází 

k polarizaci podkladu a tím  se získá nevěrohodný výsledek. Zakladatel vědeckého 

studia ochranných vlastností organických povlaků J.E.O. Mayne uvádí, že aplikace 

metody měření elektrického odporu nátěrů stejnosměrným proudem není složitá a 

může poskytnout vhodné výsledky28).  
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Je vhodné podotknout, že v posledních desetiletích se při elektrických laboratorních 

měřeních se používá proud o velmi malých frekvencích.  

Jsou jistě oprávněné názory, které se opírají o dlouhodobé zkušenosti a výsledky 

aplikace stejnosměrného proudu získané různými autory, že impedanční měření za 

použití střídavého proudu jsou vhodná pro základní výzkumné práce, jako je studium 

mechanismu funkce nátěru. Výsledky měření ohmického odporu stejnosměrným 

proudem prokázaly významné údaje o ochranných vlastnostech organických 

povlaků29). 

Základy metody Kelvin Probe byly formulovány v minulosti, ale  aplikaci doznala tato 

metoda poměrně nedávno.  

Přítomnost hygroskopických látek na rozhraní nátěr/podklad a jejich vliv na nátěr a 

korozi je obtížně sledovat běžnými postupy. Ideálním postupem je aplikace 

rastrovací Kelvin Probe pro monitorování probíhajících procesů na podkladu 

schovaném pod povlakem. Bylo zjištěno, že malé krystalky hygroskopických látek 

jako je NaCl a malá jejich hustota na rozhraní nátěr/podklad, nevedou ke vzniku 

makroskopických puchýřů. Větší krystalky a jejich lokální akumulace způsobují 

významnou ztrátu adheze povlaku a vznik makroskopických puchýřů. 

Metoda Height – Regulated Scanning Kelvin Probe (HR-SKP), vyvinutá v Max Planck 

Institute for Iron Research (MPIE), je ideálním nástrojem pro monitorování 

degradačních pochodů na zakrytém (překrytém) rozhraní30). Sledování uvolňování 

vanadičnanu (ve srovnání s chromanem) z organického povlaku, jeho stability, 

ochranné účinnosti a schopnosti zacelovat poškození nátěru na zinkovém podkladu, 

bylo uskutečněno pomocí absorpční spektroskopie X – záření a metody 
rastrovací Kelvin Probe. Bylo zjištěno, že vanadičnan se redukuje mnohem rychleji 

než chroman za stejných atmosférických podmínek. Přídavek fosforečnanu 

hořečnatého významně snížil redukci vanadičnanu31). 

V odboru Organických povlaků ve SVÚOM bylo ve druhé polovině minulého století 

zahájeno studium ochranných vlastností organických povlaků a jejich složek běžně 

používanými metodami a také postupným zavedením elektrických a 

elektrochemických postupů. 

Pro sledování ochranných vlastnosti lodních nátěrů byla použita metoda 

propracovaná v Ústavu fyzikální chemie akademie věd32) v Moskvě.  Podstata 
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metody spočívá ve vodivém kontaktu natřeného ocelového vzorku a nenatřeného 

vzorku Zn nebo Cu, což umožňuje sledovat intenzitu vznikajícího proudu.   

Ve SVÚOM byly použity ocelové vzorky opatřené různými lodními nátěry, což bylo 

významné pro nátěry vyráběných pro export různých lodí, kde byl značný problém 

s ochranou podponorové části  těchto lodí. Kromě vzniku a průběhu proudu, byl také 

sledován ohmický odpor natřených vzorků33).  

Metodika je vhodná pro hodnocení lodních nátěrů a nátěrů určených pro ochranu 

objektů, vystavených působení vody. V té době byla ve SVÚOM vypracovaná, ve 

spolupráci s Barvy Kralupy, nátěrová hmota, jejíž ověření na československé 

námořní lodi prokázalo vynikající vlastnosti. Žel, námořní lodi se nenatírají tehdy kdy 

je to nutné, ale až jsou volné, přičemž v každém světovém přístavu má své sklady 

firma Hempel. 

Bylo uskutečněno sledování změny potenciálů a ohmického odporu vzorků 

pigmentovaných zinkovým práškem a mletým manganem v různém obsahu v 

modelových nátěrech a provedeny urychlené laboratorní korozní zkoušky. Výsledky 

vedly k závěru, že nátěry pigmentované manganem mají obdobné ochranné 

vlastnosti jako nátěry pigmentované zinkovým prachem. Pro obsah manganu platí 

totéž, co pro zinkové nátěry. S ohledem na cenu manganu, obtížnost zpracování a 

zbarvení korozních produktů bylo třeba dát přednost nátěrům pigmentovaným 

zinkovým práškem34). 

Sledování změny ohmického odporu bylo v dalších pracích používáno společně se 

sledováním difúze složek agresivního prostředí do nátěrů a hodnocením jejich 

poškozování při zkouškách. 

Současné problémy, související s ekologickými požadavky, a získané poznatky 
o mechanizmu účinku zinkových nátěrů s možností snížit jeho koncentraci 
v nátěrech navozují myšlenku, získat poznatky o slitinách manganu, jejich 
vlastnostech a dostupnosti (vyhoví-li požadavkům jako vhodná náhrada zinku) 
v práškové formě. 

Pro hodnocení účinnosti složek nátěrů bylo využito diagramů potenciál – pH  známé 

jako diagramy Pourbaix35,36). Poznámka: příspěvky publikované v zahraničí byly 

v určité formě publikovány také v našich časopisech nebo předneseny na 

tuzemských konferencích. 
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Další vývoj v oblasti sledování účinnosti složek základních nátěrů byl zaměřen na 

využití metody polarizačního odporu a ověření metody založené na anodické 

polarizaci výluhů těchto nátěrů. Výsledky poskytly dobré informace o účinnosti těchto 

složek37,38).  

Pro hodnocení účinných  složek nátěrů byla ve SVÚOM použita také metoda RCV 

(Repeated Cyclic Voltametry)  - RNDr.Boleslav Eremiáš,CSc. Tel.220801962 E.mail: 

eremias@svuom.cz . Obě metody hodnotil náš vynikající korozní elektrochemik Ing. 

Milan Pražák, CSc. Metoda, založená na anodické polarizaci ocelových vzorků ve 

výluzích základních nátěrů, má výhodu v jednoduchosti provedení, jež je možné i 

v laboratořích vybavených běžnými měřicími přístroji. Je vhodná především pro 

nátěry, jejichž výluh má pasivující vlastnosti, kde poskytuje jednoznačné výsledky. 

Metoda RCV je náročnější v provedení, tj. vyžaduje elektronický potenciostat 

s příslušným softwarem. Interpretace jejich výsledků poskytuje širší informace o 

inhibičních vlastnostech výluhu. Současně však tato interpretace může být 

náročnější a vyžadovat ověření nezávislou metodou. 

Obě metody s ohledem na svůj elektrochemický princip vyžadují určitou 

elektrolytickou vodivost výluhu. Vodivost je možno, v případě potřeby, zvýšit 

přídavkem vhodného elektrolytu. Volba tohoto elektrolytu však již podléhá určité 

filosofii. Daný elektrolyt se kromě vodivosti uplatní také v mechanizmu korozně 

inhibičního pochodu - což (dle názoru M.Pražáka) by bylo vhodné podrobit 

podrobnější analýze v diskusi. 

 

6. Závěr 

Problémy, uvedené v jednotlivých kapitolách, vyžadují diskusi o našich možnostech a 

nastolení požadavků v mezinárodních normalizačních organizacích, kde stále jsou 

přítomní naši zástupci. 

Do cyklických zkoušek je vhodné zapojovat stále větší měrou zkoušky ve vysoké 

relativní vlhkosti, s omezením zkoušek v solné mlze, nikoliv však u nátěrů určených 

pro prostředí s výskytem chloridů. 

Práce uskutečněné na Univerzitě Pardubice a ve spolupracujících organizacích, 

které se podílely na propracování problematiky Tg ve vztahu ke konkrétním pojivům, 
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měly by pokud možno pokračovat a zabezpečit, aby tato hodnota se uváděla 

v katalogových listech pojiv a nátěrů. 

Využít nebo propracovat metodiku pro hodnocení nátěrů zhotovených v prašném 

prostředí. Získat experimentální poznatky o tom jaký vliv má konkrétní prašnost na 

parametry nátěrů stanovené elektrickými a elektrochemickými metodami. 

Běžné elektrické a elektrochemické metody nevyžadují nákladné zařízení. Vysoké 

hodnoty ohmického odporu nátěrů se v minulosti stanovovaly obtížně. Dnešní 

poměrně levná technika to snadno umožňuje. Týká se také postupů pro hodnocení 

nátěrů a složek základních nátěrů. 

Metody jako je elektrochemická impedanční spektroskopie a zejména Kelvin Probe, 

mohou být jistě zvládnuty. Vhodné je využití klasických metod, které  nejsou složité a 

přitom jsou stále vhodné pro hodnocení vlastností nátěrů a jejich účinných jejich 

složek. 
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Summary 
This paper is dealing with an influence of fillers on emissivity of inorganic 
composite coatings and using of this property for power engineering. 
Chromium Oxide is active ingredient which is contained in basic formula of 
BG HitCoat®. Also other active ingredients (Iron powder, Kaolin, Silicon 
Carbide, Boron Carbide, Boron Nitride and Aluminum Nitride) were built in 
matrix of the composite. Thermal stability up to       900 oC was analyzed. 
Spectral dependence of emissivity for different temperatures was 
measured by FTIR spectrometer for each sample. These tests 
demonstrated that filler composition is able to influence emissive 
properties in range of short IR wavelength (1.5-4.0 μm) within 0.7-1.5 
times (measured against the reference sample). Change in heat flow was 
tested using emissive coatings on radiant surfaces of superheaters. Heat 
flux was determined in each tube, first without and then with emissive 
coating. Increase of 5-10 % was detected. Now it is verified to what extent 
this increase could affect removal of scales before coating application. 
Key words: inorganic composites, spectral emissivity  
 
 

ÚVOD 
S rozmachem používání kompozitních materiálů v různých průmyslových 

odvětvích se v posledních dvaceti letech 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].  
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schopnosti materiálu vyzářit absorbovanou energii. Černé těleso má hodnotu ε = 1, 

zatímco reálný objekt má ε < 1. Emisivita je bezrozměrná veličina. 

Množství tepla předané sáláním závisí hlavně na dvou faktorech: 1) na 

povrchové teplotě, což je údaj o stavu termodynamické rovnováhy vyplývající z 

energetické bilance toků mezi povrchem reálného tělesa a jeho okolím, a 2) na 

emisivitě povrchu. Ta je závislá na teplotě (ale vztah mezi emisivitou a teplotou není 

definitivní, záleží na povrchových parametrech a na vlnové délce), materiálovém 

složení, drsnosti povrchu, tloušťce povlaku, vlnové délce a fyzikálních parametrech 

povrchu [9]. Tento příspěvek se zabývá právě složením materiálu. 

Spektrální emisivita ukazuje hodnotu emisivity v závislosti na vlnové délce 

záření a totální emisivita udává celkový výkon vyzařovaný na všech vlnových 

délkách [12]. 

Spektrální oblast tzv.blízkého IČ pásma (1.5 – 6.4 μm) je zajímavá pro pece s 

provozní teplotu 700 - 1200 oC. Při těchto teplotách a při těchto vlnových délkách je 

totiž přenášeno až 90% tepelné energie [7]. 

Cíle výzkumu 

Cílem této práce bylo zjistit vliv použití různých plniv (nebo aktivních složek) 

na emisivitu kompozitního povlaku. 

Byly vytipovány různé látky s vysokou emisivitou a vysokou tepelnou 

odolností. Tyto látky byly zabudovány do matrice kompozitu a byla analyzována 

teplotní stabilita plniv a měřena spektrální emisivita. 

U vzorků, u kterých byla zjištěna vysoká emisivita, byly provedeny provozní 

testy jejich vlivu na přenos tepla. 

Výzkumy s emisivitou se zabývaly také jiné výzkumné týmy, ale tyto výzkumy 

byly založeny na jiném materiálu a zkoumaly jiné parametry. Například tým Babrekar 

a kol. studoval vliv velikosti plniva v kompozitním systému hliník/polystyren a zjistil, 

že emisivita klesá s použitím větších částic nebo vloček hliníku (desítky mikrometrů). 

Zatímco když použili hliníkové nanočástice (10-50 nm), nedošlo k žádné změně 

emisivity ve srovnání s běžně používanou velikostí hliníkových částic (jednotky 

mikrometrů) [13]. Tým Yu a kol. dospěl k podobným závěrům. Zkoumali velikost a 

tvar částic mědi v kompozitním systému měď/EPDM (ethylen-propylen-dien 
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monomer). Kulová částice mědi o průměru jednotek mikrometru vykazovala nejvyšší 

emisivitu, zatímco s rostoucím průměrem částice (kulový tvar, desítky mikrometrů) 

nebo změnou tvaru částice (destička, plátek) emisivita rychle klesala [14]. Obě tyto 

studie byly prováděny pouze v rámci běžné teploty. 

Tým Dan a kol. se zabýval emisními povlaky pro vysokoteplotní aplikace. Tyto 

povlaky byly založeny na anorganických plnivech a zkoumali Al2O3, Cr2O3, ZrO2 a 

SiC. Také oni dosáhli celkové emisivity 0,90 [6]. 

Anorganický kompozit BG HitCoat® 

Výzkum se provádí na povlacích BG HitCoat® (výrobce BG SYS HT s.r.o, 

Pardubice, Česká republika), což jsou anorganické kompozitní systémy na bázi 

křemíku. Povlaky byly vyvinuty k ochraně teplosměnných ploch vystavených žáru. 

Jsou vodou-ředitelné a zasychají při normální teplotě. Složení kompozitu lze 

přizpůsobit na různé druhy substrátů. 

Pojiva 

Pojiva nejsou skutečnými roztoky. Jde o směs síťujících činidel, silikagelu a 

kovových oxidů (Me2+). Pojivo poskytuje flexibilitu a adhezní vlastnosti, tepelnou a 

chemickou odolnost a celistvost nátěru. Adheze ke kovovému povrchu nebo 

vyzdívce je zabezpečena pomocí velmi silné chemické vazby. Přilnavost je opravdu 

velmi vysoká (cca 15 MPa). 

Plniva 

Plniva se přidávají do pojiv pro zlepšení fyzikálních vlastností povlaků. Pro 

jejich použití má však zásadní význam tvar a velikost částic. Velikost částic bude mít 

vliv na tvrdost a celistvost nátěru a musí být také v souladu s uvažovanou tloušťkou 

povlaku. 

TiO2 a CeO2 se používají pro zlepšení adheze povlaku k podkladu. Křemen, 

železo a karbidy se používají k zajištění tvrdosti povlaků, které mají mít tepelnou 

odolnost. Vláknité materiály poskytují zvýšenou pevnost v tahu, což je důležité jak při 

schnutí či vypalování, tak při normálním použití. 

Aktivní složky 

Aktivní složky jsou speciálním typem plniv. Do kompozitů se přidávají, aby 

zajistily konkrétní fyzikální vlastnosti. Jejich účelem není zlepšení mechanických a 
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chemických vlastností, jako je abrazivzdornost nebo odolnost proti korozi, ale 

ovlivnění optických a/nebo teplosměnných vlastností povrchu nebo těles [15, 16, 17, 

18, 19, 20]. Podmínkou však je, aby byly úspěšně zabudovány do matrice tohoto 

kompozitního systému. 

Příprava vzorků 

Příprava vzorků pro měření emisivity 

U všech vzorků bylo použito stejné pojivo. Pojivo tvořilo 45 až 55 obj.%. 

Zbytek objemu tvořilo plnivo, přičemž aktivní složka tvořila 20 - 30 obj.% v plnivu. 

Seznam vzorků je uveden v tabulce č.1. Vzorek S02 odpovídá původnímu složení 

kompozitu. Seznam a vlastnosti jednotlivých aktivních složek jsou uvedeny v tabulce 

č.2.  

Předem připravené směsi plniv byly vpraveny do vodného roztoku pojiv. 

Správné dispergaci částic bylo napomáháno ultrazvukem. Míchací nádoba byla 

vybavena ultrazvukovou sondou. S pomocí této metody jsou částice plniv 

stejnoměrně rozptýleny ve vzniklé suspenzi. Vzniklá suspenze byla vzduchovým 

stříkáním nanesena na ocelové terčíky. Povlak zasychal při normální teplotě. 

Tloušťka suché vrstvy byla cca 150 μm. 

 

Tabulka 1.  Seznam vzorků pro měření emisivity. 

Vzorek Aktivní složka 
S01 --- (pouze substrát – ocel) 
S02 Oxid chromitý 
S04 Práškové železo  
S06 Oxid chromitý & práškové železo  
S15 Kaolín 
S16 Karbidy (SiC & B4C) 
S17 Nitridy (BN & AlN) 

 
Příprava vzorků pro provozní měření v kotli  

Pro provozní měření byl vybrán kotel G230. Nástřik povlaku byl proveden na 

jeden šot (desku) přehříváku PP III. Při chladnutí kotle byly všechny šoty omyty 

tlakovou vodou. Byl zdokumentován stávající stav (viz Obr. 2) a jeden šot byl poté 

opískován. Vybrané kompozitní systémy (viz Tab. 3) byly na jednotlivé trubky 

nanášeny pomocí štětce (viz Obr. 3). 
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Tabulka 2.  Aktivní složky a jejich vlastnosti. 
Aktivní složka Čistota 

[%] 
Hustota

[g/cm3] 

Teplota 
tání 
[oC] 

Teplota 
varu 
[oC] 

Velikost částic 
d10 

[μm] 

Velikost částic 
d50 

[μm] 

Velikost částic 
d90 

[μm] 

Oxid chromitý (Cr2O3) 98.0 5.1 2,435 4,000 0.8 1.5 3.0 

Železo (Fe0) 97.8 7.9 1,538 2,861 0.5 1.0 4.0 

Kaolín (Al4(OH)8Si4O10) 95.6 1.8 - - 2 5 12 

Karbid křemíku (SiC) 95 3.2 2,730 - 5 9 20 

Karbid bóru (B4C) 98 2.5 2,763 - 4 10 21 

Nitrid bóru (BN) 98 2.1 2,973 - 1 3 6 
Nitrid hliníku (AlN) 99 3.3 2,200 2,517 1 3 5 

 
Tabulka 3.  Seznam vzorků pro provozní měření v kotli. 

Vzorek Aktivní složka 
Bez povlaku (S01) --- (pouze substrát – ocel) 

A (S04) Práškové železo  
B (S06) Oxid chromitý & práškové železo  
D (S16) Karbidy (SiC & B4C) 
C (S17) Nitridy (BN & AlN) 

    
Obrázek 2. Přehřívák PP III, před očištěním a aplikací.  

    
Obrázek 3. Přehřívák PP III, po aplikaci emisivních povlaků.  
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Spektrální závislost vyzařování jednotlivých povlaků a substrátu byla 

v rozsahu teplot 400 – 980°C měřena proti černému tělesu nastavenému na teplotu 

shodnou s povrchovou teplotou vzorku. Výsledkem je pak absolutní spektrální 

průběh emisivity všech měřených vzorků v rozsahu měřených teplot. 

Měření přenosu tepla v kotli 

Přenos tepla je vždy složen ze složky radiační, konvekční a kondukční. 

Oddělit tyto složky od sebe je poměrně složitá záležitost, která se v reálném zařízení 

obtížně stanovuje. Proto bylo rozhodnuto provést měření na reálném zařízení a 

porovnat výsledky z plochy ošetřené emisivním povlakem a neošetřené. Cílem bylo 

porovnat obě plochy v dlouhodobém provozu. Základní úlohou bylo stanovení 

tepelného toku do jednotlivých trubek teplosměnné plochy. Lze předpokládat, že 

větší přestup a prostup tepla se projeví vyšší teplotou páry na výstupu z trubky. 

Teplota páry na vstupu do přehříváku PP III v komoře PK6 byla měřená provozním 

teploměrem. Pro účely měření efektivity povlaku a jeho vyhodnocení bylo měření na 

vstupní komoře doplněno o nezávislé měření VŠB-TU Ostrava.  

 

        
(a)            (b) 

Obrázek 5. Vyvedení termočlánků z neotápěného prostoru (a), umístění modulů (b). 

 

Měření povrchových teplot jednotlivých výstupních trubek přehříváku PP III 

bylo provedeno v neotápěném prostoru v mezistropu kotle, před vstupem trubek 

přehříváku do komory PK7 (viz Obr. 5a). Povrchové teploty trubek byly měřeny 

pomocí termočlánků typu „K“ o průměru 2x0,5 mm s dvojitou skleněnou izolací. 

Termočlánky byly navařeny na očištěný povrch trubky kondenzátorovou svářečkou 

se slabým výbojem. Ke snímání a sběru dat byl použit systém FieldPoint. 

Požadované veličiny (v tomto případě teploty) byly snímány pomocí vstupních 

modulů, připojených k modulům komunikačním (viz Obr. 5b). Ke sběru dat, jejich on-
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Tabulka 4. XRD analýza. Obsah železa a jeho oxidů ve vzorku S04 po vypálení na 

různé teploty. 
 [%] 20 oC 300 oC 500 oC 700 oC 900 oC 

Fe0 100 98 < 1  < 1 0 

Maghemit (γ-Fe2O3) 0 2 40 12 10 

Magnetit (Fe3O4) 0 0 0 8 10 

Hematit (Fe2O3) 0 0 60 80 80 

 

Spektrální emisivita 

Spektrální emisivita zkoumaných vzorků v relativním poměru k emisivitě 

referenčního povlaku je znázorněna na obrázku č. 7. Tento graf porovnává výsledky 

získané při teplotě 750 °C. Ukazuje se, že pro vlnové délky záření nad 6 μm 

neexistuje prakticky žádný rozdíl mezi jednotlivými vzorky. Vliv rozdílného složení 

(aktivní složky) je zřejmý zejména pro vlnové délky pod 4 μm. Relativní rozdíly jsou 

0,7 až 1,5 násobek vůči hodnotě emisivity referenčního povlaku. Nejvyšší spektrální 

emisivitu vykazuje vzorek S04 (železo) a S17 (nitridy), nejnižší hodnotu vzorek S15 

(kaolín). Emisivita původní receptury (S02) je mezi těmito hodnotami. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
Obrázek 7. Relativní spektrální závislost emissivity měřených vzorků vůči emisivitě 
referenčního povlaku pro teplotu 750 °C. 
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Absolutní spektrální emisivita zkoumaných vzorků je znázorněna na obrázku 

č. 8. Tento graf porovnává výsledky získané při teplotě 900 °C. Ukazuje se opět, že 

pro vlnové délky záření nad cca 7 μm existují jen velmi malé rozdíly mezi jednotlivými 

vzorky. Nejvyšší spektrální emisivitu vykazují opět vzorky S04 (železo) a S17 

(nitridy). Ocelový substrát (S01) má v rozsahu krátkých vlnových délek (1,3 - 4,0 µm) 

emisivitu blízkou povlakům s vysokou emisivitou, s rostoucí vlnovou délkou emisivita 

v porovnání s povlaky výrazně klesá [23].  

 

Obrázek 8. Porovnání spektrálních emisivit měřených vzorků a substrátu při teplotě  
900 °C. 
 
Provozní měření v kotli 

Pro vyhodnocení měření je třeba přijmout dohodu, že průtok jednotlivými 

trubkami je v závislosti na výkonu kotle rovnoměrný a úměrný výkonu kotle.  

Měření teplot bylo provedeno před zhotovením povlaků po dobu cca 14 dnů a 

po provedení povlaků po dobu cca 5 týdnů. Došlo k výraznému nárůstu tepelného 

příkonu jak u všech trubek s povlakem, tak i u pouze otryskaných trubek (zbavených 

nápeků strusky). Nárůst se pohyboval mezi 5 a 10 % (viz Obr. 9). 

Lze konstatovat, že na zvětšení tepelného příkonu po realizaci povlaků má 

vliv také očistění povrchu trubek a zmenšení nánosů popílku a strusky na 

teplosměnných plochách.  
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Z měření je zřejmé, že plocha III. přehříváku má charakteristiku konvekční 

plochy, tzn., že s rostoucím výkonem teplota přehřátí roste. To je pravděpodobně 

způsobeno výraznou turbulencí spalin pod stropem spalovací komory. 

 

 

Obrázek 9. Závislost tepelného příkonu na výkonu kotle (šot č.11 (A1-A14), šot č.9 
(C1-C14), povlak A (S04) (B2,B6,B10), povlak B (S06) (B3,B7,B11), povlak C (S17) 
(B4,B8,B12), povlak D (S16) (B5,B9,B13), bez povlaku (B1,B14)). 
 
 

    

Obrázek 10. Stav po 3 600 hodinách provozu. Pohled na spodní část šotu cca 10 
minut po odstavení (šipkami označena 13.trubka, 10.šot, s povlakem typu D, zcela 
bez nálepu). 
 
 
 
 

Rozdíl teploty páry na vstupu a výstupu - průměry (rozdíl mezi stavem po nátěru a před nátěrem) 
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Vyhodnocení a závěr 

Testy ukázaly, že složením plniva lze významně ovlivnit hodnotu emisivity 

hlavně v oblasti krátkých vlnových délek (do 6 µm). V rozsahu vlnových délek 6,0 až 

20,0 µm vykazují všechny měřené povlaky obdobné hodnoty emisivity (0,90-0,95). 

Vzorky, které obsahovaly jako aktivní složku práškové železo nebo nitridy, měly 

nejvyšší spektrální emisivitu. Emisivita těchto povlaků byla výrazně vyšší než 

emisivita originální receptury. 

Při provozním měření tepelných příkonů do přehříváku reálného kotle bylo 

zjištěno, že příkon po použití emisivních povlaků vzrostl o 5 až 10 %. Jelikož však 

musela být kvůli aplikaci odstraněna nemalá vrstva nánosu strusky, lze nárůst 

příkonu přičítat ze značné části tomuto úkonu. Jak velká je to část by měla ukázat 

další etapa měření. 
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Summary 
A progresive solution of anticorrosive protection by organic coatings  
consist in the aplication of inorganic pigments based on mixed metal 
oxides of spinel and rutile structure of lattice. The properties of the 
syntetized pigments were examined in alkyd, and styrene-acrylate based 
coatings.  
Key words: anticorrosive pigment, spinel, rutile, corrosion test 

 
 
Introduction 

A majority of metallic and nonmetallic materials, the production of which is steadily 

rising, are exposed during their aplication to ever increasing mechanical and 

chemical loading, which entails their premature deterioration and loss of lifetime. A 

considerable fraction of such premature deterioration effects can be ascribed to 

corrosion, which is defined as a damage caused due to chemical or physicochemical 

medium actions. The corrosion-induced damage entails conceivably also severe 

economical impacts. Generally we can say that the amount of losses ascribable to 

the corrosion effects raises with the industrialization degrees of individual countries. 

A considerable influence can be ascribed, of course, also to the conditions 

overhelming in individual climatic zones. 

The most universal way of protection against corrosion consists in applying 

organic coats to the respective material surface. The organic coatings protect the 

metal surface in principle via four mechanisms consisting in barrier, adhesion, 

inhibition, and electrochemical effects. Pigmented organic coatings, which do not 
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contain any corrosion-inhibitive matter (an anticorrosive pigment or organic corrosion 

inhibitor) can exhibit only the so called barrier effect if attacked by corrosion-initiating 

species. The protective power secured by the barrier mechanism alone would be low 

in the case of organic coatings. As hitherto no such binders are known which could 

secure the long-term protection of metals against the corrosion the barrier and 

adhesion mechanisms are to be combined with the inhibiting effects of anticorrosive 

pigments. Among the corrosion inhibitors both inorganic and organic compounds can 

be found. 

The development of new protection systems based on the organic coatings 

and application thereof are affected by a number of factors, the most important ones 

being at present those relating to harmlessness with respect to environment and to 

low demands on energy. In the early days of ecological concsiousness the attention 

focused primarily on volatile matters of organic nature present in coatings. At present 

the coatings as a whole are addressed, special attention being directed to toxic 

anticorrosive pigments, mainly those based on Pb(II) and insoluble chromate 

compounds . 

Development in anticorrosive pigments 

The present-time task is devoted to investigating such anticorrosive pigments which 

can be considered harmless from the environment protection point of view and, at the 

same time, highly efficient in their corrosion-inhibition action. 

At present there exist a series of anticorrosive pigments based on phosphate 

anions. The oldest representative type of ecological anticorrosive pigments is the 

zinc phosphate dihydrate. From the chemical point of view a dihydrate to tetrahydrate 

is concerned: Zn3(PO4)2.xH2O(x=2-4). Efforts to improve the anticorrosion properties 

resulted in the development of modified phosphates. A combination with 

anticorrosively active anions such as silicate, molybdate, or borate gives rise to the 

formation of anticorrosively more effective pigments than the zinc phosphate alone. 

Also a combination of zinc phosphate with organic corrosion inhibitors is possible. 

The condensed phosphates are the compounds of phosphorus containing at least 

two tetrahedrons PO4
3-

 connected with each other through oxygen atoms. The 

anticorrosive pigments of this type are exemplified by aluminum triphosphate, 

AlH2P3O10.2H2O treated with inorganic compounds (ZnO, SiO2). Aluminium 
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polytriphosphate can be modified with Zn2+ ions, which results in an increase in the 

anticorrosive efficiency of the pigment concerned. Also the anticorrosive pigments 

based on phosphosilicates and borophosphates have been developed. A series of 

these pigments are nowadays currently produced and find commercial application to 

coatings. Representative of the borate-based anticcorrosive pigments are zinc 

borate, 2ZnO.3B2O3.3.5H2O and further barium metaborate, BaB2O4.H2O, and 

calcium metaborate, CaB2O4.H2O. Molybdate pigments belong to up-to-date 

pigments of the anticorrosive class. Mostly they are in the form of 

molybdatophosphates or in the form of combinations with appropriate pigments 

(ZnO) and fillers (CaCO3). 

There exist several other ways in the development of anticorrosive pigments. 

This concerns ion-exchange pigments, and core pigments containing an inert “core”, 

the surface of which is treated by any of the given inhibitively active pigment salts. 

The class of ion-exchange pigments concerns the pigments acting on the principle of 

calcium-ion exchange for the hydrogen ions in the corrosion running at the film-

substrate interface. There takes place the neutralization of acid component under the 

deceleration to stopping of the substrate corrosion. This group of pigments involves 

the pigments which contain a silicate anion and a Ca2+ cation. Examples of “core” 

pigments comprise iron(III) oxide, the surface of which is treated with zinc phosphate. 

A possible solution is presented also by calcium carbonate, zinc oxide, or calcium 

molybdate. 

Mixed metal oxide pigments 

The term mixed metal oxide pigment denotes a pigment that crystalizes in a stable 

oxide lattice. Such compounds are regarded as solid solutions. Changes in the 

relative concentration in the solid solutions lead to continuous variation of their 

properties. A new compound is formed on the base of the isomorphous substitution 

principle in the basic spinel structure when a minor or total parts of the original 

cations are replaced with other cations without a change in the original structure. In 

principle, the number of possible mixed metal oxide phases that can produced from 

different substituent elements and oxide lattices is extremely large. The only stable 

oxide lattices that have so far been of value as mixed oxide pigments are those with 

spinel, rutile, and hematite structures. These lattices posse not only good thermal 
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and chemical stability, but also have a high rafractive index which is important for 

good optical properties. 

Rutile and spinel mixed metal oxide pigments 

The crystal structure of spinel, MgAl2O4, is made up of an approximately cubic 

closely packed array of oxygen ions. The unit cell (Figure 1) contains 32 oxygen ions. 

Of the 64 possible tetrahedral sites, 8 are occupied by magnesium ions; of the 32 

possible octahedral sites, 16 are occupied by aluminum ions). The general formula of 

anticorrosive oxide pigment can be represented as AB2O4, with potential 

combinations of oxidic states: A2+B2
3+O4 or A4+B2

2+O4. A large range of spinel phase 

can be formed due to the numerous combinations of cations in the oxidation states 1-

6, especially those from the elements of the first transition-metal series. 

 

Figure 1.  Structure of spinel showing two octans of the unit cell: a)oxygen, b)cations 

occupying octahedral sites c)cations occupiang tetrahedral sites. 

 

The rutile (TiO2) lattice offers a considerable scope for variation. In this lattice, 

titanium ions are surounded by six neigboring oxygen atoms at the corners of a 

regular, but slightly distorted octahedron. Colored pigments may be obtained by 

substituting transition-metal ions for the titanium ions. Pigments of the rutile type are 

represented by titanium dioxide with a rutile structure, which in adition to it, contains 

admixtures in the form of solid element-oxide solutions showing another valency than 

IV+. Here the ions with a lower valency meet a definitive target (have a coloring effect 

or provide the compound characterized with other special properties) the ions of 

higher valency being compensating. The molar ratio should be of such a value to 

guarantee the electroneutrality conditions. The rutile lattice is rather general and 
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typical for the AX2 type compounds. In a most usual case the compounds may be 

described by the formula reading as: TiIV(MeV(VI),MII(III))O2. 

 

• Ti4+,  

o O2- 

Figure 2  Lattice structure of rutile TiO2  

Experimental  

Syntheses of anticorrosive spinel-type and rutile-type pigments 

As spinel-type pigments there have been prepared the compounds using possibility 

of isomorphous substitution in a spinel lattice of bivalent magnesium ion by the 

bivalent ions of other elements. The trivalent aluminum ions can be also replaced by 

the trivalent ions of other elements  

These pigments representing a group of high-temperature inorganic pigments 

were prepared using a procedure consisting in synthesizing a structure stable at high 

temperatures, the procedure being conditioned by a number of thermodynamic and 

kinetic factors (such as the Hedvall magnetocatalytic effect and the Tamann 

temperature). The spinel structure is formed at high temperatures via solid-phase 

reactions. The process of preparing the pigments consists of 4 operational steps: 
homogenization of starting compound mixtures, calcination procedure (1130 oC - 

1180 oC), leaching the calcination products by washing with water, and adapting the 

product to obtain the size of particles as necessary by a wet milling proces.The rutile-
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type pigments were synthetized following the same principle. Survey of pigments 

prepared is given in Table III. Figure 3 shows the morphology of some pigments 

prepared.  

Preparation of the spinel-type pigments (A2+B2
3+O4) 

The starting materials for the preparation contained the appropriate metal carbonates 

and oxides: MgCO3, CaCO3, Al(OH)3, Al2O3, ZnO, and Fe2O3. The calcination 

temperature was kept at 1150-1180 oC.  

The preparation of pigments ran according to the following equations, which 

indicate the formation of simple and also mixed spinels (ferrites): 

Example of schematic formation of the magnesium ferrite A2+Fe2
3+O4: 

    MgCO3  ⎯⎯→  MgO  +  CO2 

  MgO  + Fe2O3  ⎯⎯→  MgFe2O4 

Example of schamatic formation of a mixed ferrite Ax
2+ B(1-x)

2+ Fe2
3+O4: 

 x MgCO3 + (1-x)ZnO + Fe2O3 ⎯⎯→ MgxZn(1-x)Fe2O5 + CO2 

Preparation of rutile pigments Ti1-2x (MV(VI)
x(x/2)Me II(III)x/2x)O2 

The starting compounds for preparing the rutile pigments was a titanium white of the 

anatas type (TiO2), zinc oxide (ZnO), and molybdenum oxide (MoO3) or ammonium 

molybdate (NH4)2MoO4. The calcination process was run at a temperature of 1150 
oC. 

Figure 3 The general scheme of the rutile pigment formation 

Example of schematic formation of the rutile pigment: Ti1-2x (MV(VI)
x(x/2)Me II(III)x/2x)O2 

0.8TiO2  +  0.1MoO3  +   0.1 ZnO   +  0.1O2 ⎯→  Ti0.8Mo0.1Zn0.1O2 

0.8TiO2  +  0.1MoO3  +   0.1 MgO  +  0.1O2 ⎯→  Ti0.8Mo0.1Mg0.1O2 

 
Ca,   Zn,    Mg                  Mo,W 
 
                                                                      1150oC 
       Me2+O(Me3+)   +     M6+O3  +  TiO2     ⎯ ⎯→ Ti(Me,M)O2 
                                                                                    (rutile pigment) 
            
             Fe, Al,  Cr 
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   Ti0.8Mo0.1Mg0.1O2     MgFe2O4 

Figure 4 SEM micrographs of some spinels and rutiles prepared 

 

Physicochemical properties of pigments 

Certain characteristic properties of individual spinels, as the pH values of aqueous 

exstracts, the content of water-soluble matters, the densities, and the critical pigment 

volume concentration values, as necessary for formulating the coatings were 

measured. The parameters characterizing an inorganic pigment-organic binder 

system, given as the CPVC were determined by measuring the binder absorption by 

a gravimetric method under standard conditions defined in an appropriate ISO CSN 

standard. 

Methods for testing the anticorrosive properties of pigments 

Description of the properties of synthetized compounds as pigments and 

determination of the anticorrosion capacities thereof have required application of the 

methods for determining the general physicochemical and application properties of 

pigments on the one hand and development of the procedures usable for 

investigating the effective corrosion inhibition properties on the other.  

The inhibitive pigment efficiencies were tested by using accelerated 

laboratory-scale procedures for determining the corrosion resistance, certain 

characteristic properties of individual spinels were measured, and further series 

measurements were done starting  with indirect methods for evaluating the corrosion 

effects.  
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Determination of pH values and water-soluble matter in aqueous extracts of the 
coating films 

The data thus obtained can give information on the mechanisms of anticorrosive 

pigments applied to coating films. The measurements were done by using 10% 

stripped coating films suspended in redistilled water. 

Accelerated corrosion tests in SO2 atmosphere with condensing water vapor 
condensation 

Accelerated corrosion tests run in a condensation chamber operating with SO2-

containing atmosphere with condensing water vapor at a temperature of 35±1oC (the 

so-called humidity test with SO2). The testing conditions were adapted according to 

the appropriate ISO standard. The sample exposure conditions were adjusted as a 

continuous cycle taking 1000 h for the alkyd-binder samples and 500 h for the 

styrene-acrylate binder ones. 

Accelerated corrosion tests with a NaCl fog, performed in a  salt-spray 
chamber (the so called salt spray test) 

Accelerated corrosion tests run in a salt spray chamber operating with a NaCl 

solution at 35±2oC. (the so called salt spray test). The testing conditions were 

adapted according to ISO CSN 1227 standard. The 5% NaCl spray exhibited a 

neutral pH value. The sample exposures were adjusted as a continuous cycle taking 

800 h for the alkyd binder systems and 400 h for the styrene-acrylate ones.  

Evaluating of corrosion tests 

These accelerated corrosion tests give an image of the effects of individual pigments 

contained in the coatings as depending on the given corrosion environment. The 

results obtained were to be objectively evaluated and, at the first place quantified to 

obtain the form of clear and demonstrable data. Using the metod of evaluating the 

corrosion effects by appropriate standard (ASTM B 117-90/DIN 50021, ASTM D 

2247-92/DIN 50017, ASTM D 714-87/DIN 53209, ASTM D 1654-92, ASTM D 610-

85) procedures several parameters were determined: osmotic blisters having 

appeared at the coating surface with respect to size and frequency, corrosion at a cut 

scribe in the coating and surface corrosion of the substrate .  
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Preparing of coatings 

For determining the anticorrosive efficiency of newly developed pigments the 

coatings containing an alkyd etylene glycol-fumarate resin, and water-dilutable 

dispersion of styrene-acrylate copolymer were prepared. All the samples contained in 

adition to the anticorrosive pigment also a filler and inert pigments so as further 

additives required to obtain a high-quality film.  

The coatings were prepared by dispersing pigments in liquid components, 

operating on the Atritor equipment, working with dispersing balls (the ball diameter - 

2 mm, stirrer speed - 1400 r.p.m., dispersing time 60 min, discontinuous operation).  

The coatings prepared were coated on test steel (220x50x0.8 mm) sheets 

using the standard type depositing applicator for producing uniform films of paints 

(Byk - Labotron, D), the test sheets had been subjected to sand-blasting and 

degreasing procedures. The samples thus processed were conditioned for 30 days at 

a temperature of 23+2 oC and a relative humidity of 50+5% prior to starting the 

corrosion tests. The free paint films were prepared on a silicone substrate, from 

which they can be easily removed. 

Results and discussion 

General physicochemical properties of pigments 

Table 1 gives some characteristic properties of individual spinels and rutiles 

prepared. The spinel-type pigments are characterized by a medium density value, a 

low content of water-soluble matter, and a pH value of the aqueous extract in the 

alkaline region. The rutile pigments are characterized by a higher medium density 

value, a low content of water-soluble matter, and a pH value of the aqueous extract 

in the neutral region. 

Anticorrosive properties of the pigments prepared 

Tables 2-3 give some results of the tests performed. These tests give an image of 

appropriate effects of the individual pigments contained in the coatings as depending 

on the given corrosive environment. Tendency to higher formation of osmotic blisters 

in the film coating is low in the anticorrosive spinel-type pigments, which is connected 

to low contents of water-soluble matter in the pigments. The anticorrosive efficiency 

of spinels with respect to attacks taking place under film surface and the subsequent 
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corrosion of the metal surface is high. It does not mean, however, that the pigments 

of this type reach a high efficiency in hindering the surface corrosion taking place 

under the coating film due to blistering effects occuring at the organic coating. This is 

a difference to the chromate pigments. The corrosion and corrosion spreading in the 

vicinity of a cut scribe give an evidence of the electrochemical action of anticorrosive 

spinel-type pigments. 

 

Table 1. Results of evaluating some general physicochemical properties of the 

synthetized  pigments  

Pigment r.103 

[Ω.cm] 

pH value in 
the aq. 
extract 

water soluble 
matters [%] 

CPVC [%] 

Mg - Zn - Fe spinel type 

ZnFe2O4   2.3 10.7 0.1001 56 

Mg0.2Zn0.8Fe2O4   3.5 10.4 0.1256 55 

ZnMgFe2O5 6.2 10.2 0.9051 44 

Ca - Mg - Fe spinel type 

MgFe2O4   1.7 10.0 0.1193 48 

Ca0.2Mg0.8Fe2O4    6.1 10.6 0.1392 41 

Ca - Zn - Fe spinel type 

CaFe2O4   0.3 10.3 0.1819 43 

Ca0.2Zn0.8Fe2O4    0.2 10.3 0.2016 55 

Al - Mg spinel type 

MgAl2O4    6.3 7.5 0.2030 43 

Sr - Zn - Fe spinel type 

Sr0.2Zn0.8Fe2O4   1.8 10.2 0.1460 44 

Ti - Zn – Mg - Mo rutil type 

Ti0.85Mo0.1Zn0.05O2 0.6. 9.3 0.1033 61 

Ti0.85Mo0.1Mg0.05O2 0.4 9.1 0.1883 56 
*(pH - DIN ISO 787/9, r - resistivity - DIN ISO 783/14, w - content of water-soluble matter for 

pigments ČSN EN ISO 787/3, oil absorption - DIN ISO 787/5, and CPVC - critical pigment 

volume concentration calculated by linseed oil consumption  

 In the NaCl-containing atmosphere, Zn0.8Mg0.2Fe2O4 and MgFe2O4  show to 

be the most effective pigments. In the SO2-containing atmosphere), ZnFe2O4, and 

Zn0.8Mg0.2Fe2O4 give the best corrosion protection results. The corrosion-test results 
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obtained in both SO2 and NaCl media indicate the best pigment: Zn0.8Mg0.2Fe2O4. 

Rutile-type pigments did not manifest themselves expressively on the corrosion 

inhibition. The styrene-acrylate coatings withstand the corrosive atmospheres worse 

than the alkyd ones evidently due to the binder nature. Nevertheless, individual 

pigments were distinguished with respect to their protective action roughly in the 

same order as in the first case. The NaCl-containing atmosphere acts more intensely 

than the SO2-containing atmosphere as evidenced by the more severe substrate 

corrosion. 

The anticorrosive-pigment efficiency is affected to a considerable degree by the pH 

value of water extract and also by the capacity of pigment particle to free inhibitive 

components, which take part in the reaction inside film and affect the diffusing 

medium. Thus it can be said that the pigment efficiency depends on the solubility 

thereof, which of course cannot exceed a definite limiting value above which the 

organic coating would loss its barrier properties and would be susceptible to the 

formation of osmotic blisters. The aqueous extract is of inhibitive nature, and the 

corrosion losses of steel samples can be determined gravimetrically. The method 

used is described in details in the experimental part of the present paper. The 

calculated values of corrosion losses were reduced to the blank experiment, which is 

represented by the corrosion of steel plate in clean distilled water. The results of 

measuring of pH values of the suspensions containing the submersed steel plates 

after 672 h) show clearly different efficiencies of the spinel and rutile pigments 

investigated. It is, of course, necessary to consider that these results inform only on 

the part of potential inhibition mechanism of the anticorrosive spinel-type pigments. 

The study of the the anticorrosive pigments starts with the presumption of barrier 

action and binding the corrosive medium penetrating through the film to the pigment 

particle surface. The method of determining the corrosion losses in the suspensions 

of organic coatings containing anticorrosive pigments gives evidence on the possible 

reactions inside the coating, namely that yet in the liquid state, on the formation of 

film and partially also 
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Table 2 Results of the humidity test with SO2 after 1000 h  (ASTM D-1654-92) 

Pigment Corrosion in a 
cut [mm] 

Frequency and 
size of blisters 

[degree] 

Corrosion of 
substrate [%]

Alkyd  resin-based coating 

ZnFe2O4   0 10 0.1 
Mg0.2Zn0.8 Fe2O4    0 10 0.03 
MgFe2O4   0-0.5 10 0.3 
Ca0.2Mg0.8 Fe2O4    0-0.5 10 0.3 
CaFe2O4   0.5-1 9 1 
Ca0.2Zn0.8 Fe2O4    0.5-1 10 3 
ZnMgFe2O5 0-0.5 9 1 
MgAl2O4    1-2 10 0.1 
Sr0.2Zn0.8Fe2O4   0.5-1 9 0 
Ti0.85Mo0.1Zn0.05O2 1-2 8 3 
Ti0.85Mo0.1Mg0.05O2 2-3 9 10 

Aqueous styrene-acrylate dispersion-based coating 

ZnFe2O4   0.5-1 9 0.3 
Mg0.2Zn0.8 Fe2O4    0-0.5 10 0.3 
MgFe2O4   0-0.5 8 0.3 
Ca0.2Mg0.8 Fe2O4    0.5-1 8 1 
ZnMgFe2O5 1-2 8 1 
CaFe2O4   1-2 5 1 
Ca0.2Zn0.8 Fe2O4    1-2  10 
MgAl2O4     2-3 10 3 
Sr0.2Zn0.8Fe2O4   1-2 8 3 
Ti0.85Mo0.1Zn0.05O2 2-3 7 16 
Ti0.85Mo0.1Mg0.05O2 3-5 5 33 

 

on ageing the film already in the hardened state. This allows to presume that 

alkaline anticorrosive pigments, in this case the spinels, can neutralize the acidic 

binder groups. To follow this phenomenon a polyester modified by fatty acids (alkyd 

resin) was selected. The carboxyl groups, contained in the binder, cause the acidity. 

It was found that the film which does not contain any pigments and which was 
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transferred to the aqueous suspension, affects the water extract pH value in such a 

way, that the resulting pH value is 4,3. 

On studying the spinel and pigment interactions in aqueous styrene-acrylate 

dispersions the situation appears different from that of alkyd binders. The dispersion 

acrylate binders are the polymers neutralized mostly with sodium hydroxide, 

ammonia, or an low-molecular organic amine. The extracts of acrylate dispersion 

films have thus an almost neutral nature, pH = 7.0-8.1. In this case the neutralized 

binder type was used. In acrylate dispersions of this type the appearance of metal 

soaps cannot be assumed, and only the alkaline pigment components are eluted to 

the aqueous medium. Study of anticorrosive pigment properties always assumes a 

complex view on the anticorrosive pigment/binder interactions or those between the 

functional binder groups and surrounding medium. The greatest simplification from 

this point of view is presented by following the corrosion losses and corrosion 

velocities of anticorrosive pigment alone in the aqueous suspension form (Table VIII). 

In this suspension a steel testing sample is positioned and gravimetrically, or, maybe, 

by measuring the sample sizes the corrosion is followed, by the already described 

procedure. Results of such a measurement give us information on the alkalinity of the 

pigment considered and the solubility thereof in water medium.  

Conclusion 

The advanced anticorrosive pigments prepared, which do not exhibit any toxic 

effects, can be classified into a new fundamental group of spinel-type and rutile type 

pigments. Based on the tests made with these pigments it is possible to obtain an 

evidence on the mechanisms of the anticorrosion actions concerned. Spinel 

pigments exhibit alkaline nature and differ by their solubility in aqueous phases, 

synthetized rutile pigments exhibit neutral nature. The synthezised spinel pigments 

shift the pH water extract value of the coating films to the alkaline region also when 

using a binder showing acid reaction. The binder having carboxy groups/spinel 

pigment interactions lead to the formation of metal soaups. Formation of these soups 

depends on the cation type and rectivity thereof. The alkyd film extracts show more 

inhibiting effects on steel than styrene acrylate film extracts. As far as the mechanism 

is confirmed then the spinel pigments would act inhibitively by a similar mechanism 

as red lead or lead suboxide. 
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Table 3 The weight losses and corrosion velocities in aqueous 10% alkyd-film 

suspensions, and in aqueous 10% styrene-alkyd film suspensions 

Pigment X [%] vK [g.m-2.d-1] pH value of the 
suspension containing 
the submersed steel 
plates after 672 h 

Alkyd resin-based coating 

ZnFe2O4   12.99 0.157 7.80 
Mg0.2Zn0.8 Fe2O4    9.40 0.141 8.00 
MgFe2O4   17.66 0.275 7.75 
ZnMgFe2O5 3.60 0.030 9.50 
Ca0.2Mg0.8 Fe2O4    17.82 0.288 7.82 
CaFe2O4   4.29 0.036 7.50 
Ca0.2Zn0.8 Fe2O4    17.84 0.289 5.90 
MgAl2O4     17.02 0.256 5.35 
Sr0.2Zn0.8Fe2O4   9.98 0.150 7.90 
Ti0.85Mo0.1Zn0.05O2 26.19 0.394 7.40 
Ti0.85Mo0.1Mg0.05O2 24.18 0.394 46.65 

Aqueous styrene-acrylate dispersion-based coating 

ZnFe2O4   21.65 0.434 7.40 
Mg0.2Zn0.8 Fe2O4    16.06 0.195 7.30 
MgFe2O4   26.84 0.382 8.10 
ZnMgFe2O5 21.84 9.174 7.60 
CaFe2O4   20.87 0.297 7.70 
Ca0.2Mg0.8 Fe2O4  38.96 0.520 7.60 
Ca0.2Zn0.8 Fe2O4    24.88 0.264 7.50 
MgAl2O4     21.88 0.257 7.40 
Sr0.2Zn0.8Fe2O4   10.58 0.174 7.80 
Ti0.85Mo0.1Zn0.05O2 23.14 0.395 7.80 
Ti0.85Mo0.1Mg0.05O2 39.22 0.399 7.40 
XA - the weight loss reduced to a blank experiment; vK - corrosion velocity, vU - corrosion 

velocities at dimensional losses [mm.a-1], X  - weight loss reduced to a blank experiment [%] 

The coatings containing spinel pigments exhibit a higher efficiency in the 

corrosion tests than the coatings containing the rutile pigments. The rutile pigments 

did not manifest themselves expressively as the anticorrosive pigments. The 
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corrosion tests performed with the prepared pigments allow to conclude that from the 

protection point of view the zinc and magnesium containing spinels appear to be 

more effective than the calcium-containing ones.The highest anticorrosion efficiency 

is shown by the pigments containing simultaneously Zn and Mg cations. The spinels 

prepared and tested are prospective pigments with respect to their high anticorrosion 

activity and primarily with respect to the absence of any toxicity. As a replacement of 

standard anticorrosive pigments with the pigments of an equal activity but without 

harmful effects the spinel-type ferrites or the spinels based on mixed metal oxides 

show to be prospective candidates.  
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PROPERTIES OF THERMAL RESISTANCE COATINGS 
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Republic 
 

Summary 
The coatings based on silicone, epoxide and ceramics designed to high 
temperatures were investigated. The properties were examined on metal 
and glass substrate. Anticorrosion efficiency was checked in salt and 
condensation chamber. Physical properties were examined by bend test, 
cupping test and by falling-weight test. Chemical resistance of the coatings 
was investigated in the solutions of acids, basis, salts and aromatic 
solvents. Heat resistence was checked in the temperature range 200 – 
800°C. Characterisation was performed by x-ray fluorescence 
spectrosccopy and x-ray diffraction. 
Key words: thermal resistance, coatings 

 
 
Introduction 

Three reference paints designed to high temperatures were chosen. Each of 

these paints had different binder. First chosen paint was silicone base paint, which is 

designed for paintings of steel and cast-iron materials, and which is resistable to 

temperatures up to 550°C. These properties are achieved after baking at 230°C for 

30 minutes. The next chosen paint is two-component epoxide paint, which is 

designed for the protection of parts from turbulence and abrasion at temperatures up 

to 205°C. The last chosen paint is ceramic cement, which is used as a protective 

coating for porous and nonporous materials, especially for metals, and is resistable 

to temperatures up to 1250°C. 

Experimental methods 

Pull-off test for adhesion of paints 

The test was performed according to standard ČSN EN ISO 4624; Paints and 

varnishes – Pull-off test for adhesion. The paint is uniformly applied on the substrate 
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(eg. sanded metal plate, concrete) and after 27 days, the testing elements (dolly), 

with the diameter 20 mm are sticked on the surface.After drying or hardening is the 

paint cut through directly around the testing element and the power which is needed 

to pull-off the testing element is measured by adhesion tester. The pull-off strength is 

expressed in MPa and is counted as a division of the measured power in Newtons 

and the surface in mm2. The result is the aritmetic average of six measurement. The 

type of defect is registered on the basis of visual examination:  

A  - cohesion defect of the base 

A/B  - adhesive defect between base and paint 

B   - cohesion defect in paint 

C   - cohesion defect in the second layer of paint (if existed) 

-/Y  - adhesive defect between glue and paint 

Y   - cohesion defect in glue 

Y/Z  - adhesive defect between glue and testing element 

For sticking of the elements epoxyde glue Loctite 907 Hysol (Henkel) and ChS Epoxy 

371 with the hardener P11 (Spolchemie) were used. 

Resistance of the paints to chemical attack (mineral substrate) 

The test was performed according to standard ČSN EN 13529; Products and 

systems for the protection and repair of concrete structures. Test methods. 

Determination of resistance to severe chemical attack. Concrete paving CSB-

Formela from CS Beton, Ltd. company with dimensions 300 x 300 x 50 mm was used 

as a substrate. Face side of the paving was modified by blasting with corrundum. 

Composition of the testing liquids was as follows:  

- 20% aqeuous solution of sodium chloride 

- 20% solution of sulphuric acid 

- 20% solution of hydrochloric acid 

- 20% solution of sodium hydroxide 

- mixture of 60 vol.% of toluene, 30 vol.% of xylene  

  and 10 vol.% of methylnapthalene 
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After 1,3,7 and 28 days of effect was the testing liquid removed, the surface was 

dried by paper towel and after 24 hours the pull-off test was performed. 

Dry coating thickness on metal substrates 

Coating thickness on metal plates was measured by digital thickness meter 

Elcometer 456 with integrated sensor PINIP F for measuring the coatings on 

ferromagnetic materials with gauge 0 – 1500 µm. The measurement was performed 

on ten diiferent places of the coating and the values were averaged. 

Corrosion test in the atmosphere with humidity condensation 

The test was performed according to standard ČSN EN ISO 6270-1, Paints 

and varnishes - Determination of resistance to humidity, Part 1: Continuous 

condensation. To the cylindrical condensation chamber with volume of 300 dm3 were 

inserted three samples from each of the reference film, which was before the 

accelerated test left conditioned for 30 days. During the test, the test area of the 

chamber was maintained at about 38 ° C and 100% relative humidity. Exposition of 

samples was chosen as continuous. After evaluating the degree of blistering, paint 

film was removed by leaching in NaOH solution, after this followed the evaluation of 

the defect on the cut surface and corrosion in metal panels. 

Corrosion tests in salt fog 

The test took place in chamber equipment from Liebich company with top-

loading and volume of corrosion chamber 400 dm3. Samples fitted with cut and 

placed in racks were in a single cycle exposed to spraying 5% NaCl solution, 

moisture condensation and subsequent drying of the sample. Cycles followed each 

other. Temperatures and duration of the cycle were chosen for each cycle 

component separately. 

 Salting  10 hours at 35°C 

 Condensation 1 hour at 23 °C 

 Drying   1 hour at 40°C 

Coating films were exposed to various cycles for 96 to 1000 hours (depending on the 

type of paint). 
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Immersion tests of chemical resistance 

Immersion tests of chemical resistance were based on standard ČSN EN ISO 

2812. The solutions used were as follows: 10 % sulphuric acid. 10% sodium 

hydroxide, 10% brine and white spirit. The test was performed by immersing steel 

panels coated with paint to the test solutions for 16 hours at 23 ° C and 8 hours of 

drying at room temperature. The test was performed in multiple cycles. 

Accelerated corrosion test according to Machu and Schiffman 

The test was performed according to canceled standard ČSN 673087, 

procedure A. The samples were immersed in NaCl solution (5%), CH3COOOH (1%) 

and H2O2 (0.5%) at 37 ° C for 16 hours. The immersion was followed by conditioning 

at 23 ° C for 8 hours. Maximum number of cycles was three. 

Bending resistance of coatings 

Resistance of the film to bending was its ability to resist deformation, making 

cracks and peeling off. The test was always performed with coating applied on a 

steel substrate. The test specimen wsa bending over mandrels with prescribed 

diameters. The unit was the diameter of the mandrel from the test set, in which the 

film made cracks on the bending angle of 180°. The evaluation indicated the smallest 

diameter of the mandrel on which the bending paint was perfect. The test was 

performed according to standard ČSN ISO 1519. 

Resistance to cupping in Erichsen device 

Resistance to cupping gave the information about elongation of the film. The 

purpose of the test was determination of the resistance of the film by continuous 

deformation of the substrate metal by steel sphere with a diameter of 22 mm. It 

determined the indentation depth of the sphere to the back side of the substrate 

metal with film to the first noticeable damage of the film cohesion. The result of the 

test was indicated as deepening in millimeters. The test was performed according to 

standard ČSN ISO 1520.  

Impact resistance of the coatings 

The method consisted in determining the height of free fall of the weight (500 

g), in which was not yet visible mechanical defect of the tested paint surface. The test 

measured the mechanical properties of coatings and also the adhesion of the paint 
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on deformed substrate. The test was performed so that the metal with the tested 

coating was inserted into the device between the anvil and striker. The weight was 

launched from low altitude, then the plate was removed and the place of strike was 

observed. In the case of intact paint stroke height was increased until the first 

damage of the coating. The device allows maximum free fall height 100 cm. The test 

was performed on the face and the back side of metal in accordance with ČSN 

673082. 

Determination of thermal resistance 

The steel panel with coating was placed in the laboratory furnace. With the 

increase of 25 ° C / min, the furnace was warmed up to the appropriate temperature. 

On the exposure temperature, the panel was maintained for one hour. After 

exposure, the furnace was switched off and allow to cool spontaneously. The color 

and possible  blisters on the paint surface were tested visually. Adhesion was 

determined by using adhesion meter.  

Results and discussion 

The composition of the reference paints 

The above-described coatings were subjected to X-ray analysis. Content of 

elements was expressed by their presence in inorganic share of the paint. Except for 

epoxide coating, loss of ignition was determined. The composition of paints is given 

in Tab. 1 and Fig. 1 to Fig. 3 shows the diffraction pattern. 

Tab. 1 The composition of the reference paints. 

analyte silicon epoxide ceramic 
SiO2 (%) 43,2 93,0 67,5 
Al2O3 (%) 0,47 0,62 25,4 
FeO (%) 25,0 0,17 1,26 
TiO2 (%) 0,02 0,12 0,07 
CaO  (%) 29,9 0,03 0,15 
MgO  (%) 0,22 <0,01 0,66 
K2O  (%) 0,05 0,03 1,71 
Na2O  (%) 0,27 0,18 0,62 
SO3 (%) 0,23 3,48 0,11 
Cl (%) 0,12 1,71 0,03 
humidity (%) 37,33 1,14 33,05 
LOI (%) 30,85 not measured 2,04 
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Fig. 1 Diffraction pattern of the silicone paint 
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Fig. 2 Diffraction pattern of the epoxide paint 
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Fig. 3 Diffraction pattern of the ceramic paint 

 

The above mentioned results indicate that the silicone coating contains anticorrosion 

pigment based on mixed oxide of iron and calcium (calciumferrite), which 

corresponds to the manufacturer's information about the presence of spinel 

pigments. Using XRD, this pigment could not be unequivocally demonstrated, 

probably due to its small quantity in the paint. 

Inorganic share in the epoxide paint is predominantly silica in amorphous form. 

Diffraction pattern shows the presence of crystalline phases, which could not be 

identified, surely it is of organic origin. 

The results of analyzes of ceramics coating are surprising. The manufacturer states 

that the content of alumina is higher than 80%. However, it was found that the 

content is only slightly above 24% and the rest is mostly silica. XRD analysis showed 

the presence of quartz and mullite - phase which is typical for kaolinite clays calcined 

at 1 000 to 1 200 °C. Binder of this coating is probably the colloidal silica. 
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Application properties of coatings 

On blank samples (samples without exposure) was performed pull-off test for 

adhesion. The result is used for comparison with adhesion values measured after 

chemical or thermal exposition of the samples. The flash corrosion appeared in 

samples with ceramic coating. The ceramic coating was exposed to salt and 

condensation chamber for 96 hours, silicone and epoxide for 1000 hours. 

 

Tab. 2 Adhesion of the blank samples 

Paint Corrosion Adhesion (MPa) Defect characterisation 
ceramic face 1%, back 10 % 0,29 80 % B/C, 20 % A/B 
epoxide 0 2,23 30 % B, 70 % B/Y 
silicone 0 0,67 100 % C 
 
Tab. 3 Anticorrosion properties of coatings - condensation chamber 

 Corrosion 
-area  
(%) 

Corrosion 
- cut  
(mm) 

Adhesion - back 
(MPa) 

Adhesion - face 
(MPa) 

ceramic 85 15 0,26 30 % A/B,  
70 % B/C 0,29 30 % A/B,  

70 % B/C 
epoxide 0 0,1 2,16 100 % B/Y 1,17 100 % B/Y 

silicone 0,5 0,2 0,39 90 % C,  
10 % C/Y 0,45 93 % C, 7 % C/Y 

 
Tab. 4 Anticorrosion properties of coatings  - salt chamber 

 Corrosion 
-area  
(%) 

Corrosion 
- cut  
(mm) 

Adhesion - back 
(MPa) 

Adhesion - face 
(MPa) 

ceramic 100 30 0,07 25 % A/B, 
75 % B/C 0,06 50 % A/B, 

50 % B/C 

epoxide 0,5 0,6 1,13 100 % B/Y 1,5 10 % B, 90 % 
B/Y 

silicone 35 2,3 0,60 100 % C 0,41 72 % A/B, 28 % 
B 
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Tab. 5 Chemical resistance on the metal substrate (10 – 10 % HCl,11 – 10 % 
NaOH,12 – 10 % NaCl,13 – Machu-Schiffman,14 – white spirit 
C-ceramic, S-silicone, E-epoxide 
 

Sample 
number 

Breakdown Creep Adhesion
Number 
of cycles

Defect 
characterisation 

Face 
(%) 

Back 
(%) 

Face 
(%) 

Back 
(%) (MPa) (h) ČSN EN ISO 4624 

10 C 0 0 100 100 0,00 16 100 % A/B 
11 C 75 75 100 100 0,01 16 100 % A/B 
12 C 30 60 40 70 0,27 3x16 100 % B/C 
13 C 14,5 12,5 20 15 0,10 16 100 % A/B 
14 C 1 5 50 75 0,25 4x16 90 % A/B, 10 % B 
10 E 9 29 25 50 1,40 5x16 100 % A/B 
11 E 0 0 0 0 1,35 6x16 90 % B/Y,10 % Y/Z 
12 E 0 0 0 0 2,58 6x16 80 % B/Y, 20 % B 
13 E 0 0 18 0 2,86 3x16 70 % B, 30 % B/Y 
14 E 0 0 0 0 1,73 4x16 100 % B/Y 
10 S 0 0 100 100 0,00 16 100 % A/B 
11 S 0 0 0 0 0,42 6x16 90 % A/B, 10 % B 
12 S 0 0 0 1 0,45 6x16 100 % A/B 
13 S 0 0 80 90 0,43 16 70 % A/B, 30 % B 
14 S 50 50 50 50 0,10 2x16 100 % A/B 
 
 

Tab. 6 Physical properties of coatings 

 Bend (mm) 
Cupping test 

(mm) 
Impact - face 

(cm) 
Impact - back 

(cm) 
ceramic 6,67 1,16 18,33 5 
epoxide 13,67 1,75 51,67 10 
silicone 4 7,08 100 100 

 
Temperature resistance of coatings on metal substrate 

Coatings applied on steel panels were exposed to temperature in the furnace. 

Exposure time was always 1 hour. Test temperatures ranged from 200 °C to 800 °C. 

For exposed samples was visually assessed the state and in the case that there was 

no heat release of coating, pull-off test was performed.  

The highest temperature resistance was measured for the ceramic coating. This 

coating did not significantly changed its color and adhesion up to the temperature 

700°C. At a temperature of 800 ° C the coating released due to thermal expansion of 

the substrate (steel plate) and its oxidation caused by the low diffusion resistance 

(high porosity) of the coating. 
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Silicone coating film from the temperature of 600 ° C changed its color from reddish 

brown to red (probably phase change of contained spinel pigments), but even the 

temperature of 800°C did not cause release of the coating. Adhesion values did not 

change much, the only change was in the character of the defect. In lower 

temperatures, the fracture occurs at the interface between substrate and coating or 

directly in the coating. At the temperatures 700°C and 800°C the defect is directly in 

the substrate, that means between metallic and oxidized layer of the substrate.  

The lowest temperature resistance had the epoxide coating, this was caused by the 

nature of binder. Limit of the use of coating was 270°C, blisters formation began at 

280°C. From the temperature of 200°C the coating changed its color (darkening).  

 

Tab. 7 Temperature resistance of the coatings 

Sample Visual evaluation Adhesion 
(MPa) 

Exposition 
(h) 

Temerature 
(°C) 

Defect 
characterisation 

ČSN EN ISO 4624 
15 C without change 0,27 1 200 10 % A/B, 90 % B/C 
16 C without change 0,26 1 400 80 % A/B, 20 % B/C 
17 C without change 0,29 1 600 5 % A/B, 95 % B/C 
18 C  frontage 0,00 1 800 100 % A 
19 C without change 0,24 1 700 100 % A 
15 S without change 0,42 1 200 90 % C, 10 % C/Y 
16 S without change 0,53 1 400 30 % C, 70 % C/Y 
17 S color change 0,80 1 600 90 % A, 10 % A/B 
18 S color change 0,35 1 800 100 % A 
19 S color change 0,35 1 700 100 % A  

15 E darkening of 
coating 1,85 1 200 100 % B/Y 

16 E degradation of 
coating 0,00 1 400 100 % A/B 

17 E degradation of 
coating 0,00 1 300 100 % A/B 

18 E darkening of 
coating 1,43 1 250 100 % B/Y 

19 E darkening of 
coating 2,07 1 270 10 % B, 90 % B/Y 

20 E first blisters 0,48 1 280 100 % A/B 
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Chemical resistance on the concrete substrate 

Silicone coating 

The coating film dried by physical mechanism by evaporation of solvent 

(xylene), improving of the properties was obtained by hardening of the film by baking 

at about 200 °C. Samples were baked in the drier for 1 hour at above mentioned 

temperature. Despite the hardening, samples showed low or no resistance in a 

mixture of aromatic hydrocarbons and 20% sodium hydroxide. Acids caused mainly 

destruction of the silicate substrate. After a certain time, acid penetrated through the 

coating and dissolved calcium components of underlying concrete. The lifetime of the 

coating was one day in sulphuric acid and seven days in hydrochloric acid. Reduction 

of adhesion was due to salinisation of the substrate and thereby reducing the 

adhesion of the adhesive of coating.  

Tab. 8  Silicone coating on mineral substrate. 

Sample No. Exposition 
(day) 

Adhesion
(MPa) 

Defect characterisation
ČSN EN ISO 4624 Visual evaluation 

Sample 1 
20 % HCl 

1 1,69 100 % A without change 
3 1,83 50 % A, 50 % B without change 
7 1,85 50 % A, 50 % B without change 

28 0,24 100 % A color change 
SP 3,30 100 % A blank 

Sample 2 
20 % NaCl 

1 0,21 50 % B, 50 % B/Y without change 
3 0,73 20 % B, 80 % B/Y without change 
7 1,08 30 % B, 70 % B/Y without change 

28 0,52 20 % B, 80 % B/Y without change 
SP 4,05 100 % A blank 

Sample 3 
20 % H2SO4 

1 0,38 100 % Y without change 
3 0,00 not measurable coating destruction

SP 3,55 100 % A blank 

Sample 4 
20 % NaOH 

1 2,27 50 % A, 50 % B coating etching 
3 2,28 100 % B coating etching 
7 0,41 100 % B coating etching 

28 0,32 100 % B coating etching 
SP 4,27 100 % A blank 

Sample 5 
aromates 

1 0,22 100 % B coating dissolution 
3 0,23 100 % B small blisters 
7 0,14 100 % B coating etching 

28 0 100 % B coating etching 
SP 4,59 100 % A blank 
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Epoxide coating 

Epoxide resins belonged to the most durable chemical binders. These binders 

were cured chemically and cross-link with polyamides or polyimides. The coating film 

exhibited excellent resistance to all types of media tested. A certain degree of 

damage and loss of adhesion could be observed only in sulfuric acid. Adhesion 

values were affected by type of adhesive because the nature of the defect type 

during pull-off test was mostly the cohesion fracture between adhesive and coating 

(B/Y), or between adhesive and dolly (Z/Y). 

 

Tab. 9 Epoxide coating on mineral substrate. 

Sample No. Exposition 
(day) 

Adhesion
(MPa) 

Defect characterisation
ČSN EN ISO 4624 Visual evaluation 

Sample 1 
20 % HCl 

1 6,67 100 % A color change (fading)
3 5,34 50 % A, 50 % Y/Z color change (fading)
7 3,37 100 % B/Y color change (fading)

28 4,12 50 % A, 50 % Y/Z color change (fading)
SP 5,56 25 % A, 75 % B/Y blank 

Sample 2 
20 % NaCl 

1 6,13 50 % A, 50 % B/Y without change 
3 5,69 50 % A, 50 % B/Y without change 
7 6,04 100 % A without change 

28 4,17 50 %A, 50 % Y/Z without change 
SP 5,39 25 % A, 75 % B/Y blank 

Sample 3 
20 % H2SO4 
 

1 2,44 100 % B/Y color change 
3 2,47 100 % B/Y color change (fading)
7 1,21 100 % B/Y color change (fading)

28 1,17 100 % B/Y color change (fading)
SP 5,02 20 % A, 80 % B/Y blank 

Sample 4 
20 % NaOH 
 

1 5,19 100 % A without change 
3 6,52 50 % A, 50 % B/Y without change 
7 4,12 100 % Y/Z without change 

28 3,29 100 % B/Y without change 
SP 5,58 100 % B/Y blank 

Sample 5 
aromates 

1 4 100 % B/Y without change 
3 5,23 50 % A, 50 % Y/Z without change 
7 2,57 30 % A, 70 % B/Y without change 

28 5,29 100 % A without change 
SP 5,47 100 % A blank 
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Ceramic coating 

Inorganic coating resisted aromatic hydrocarbons well. Resistance to acids 

and basis was almost none, there was a dissolution of the coating or the substrate 

due to the high porosity of the coating. 

 

Tab. 10  Ceramic coating on mineral substrate. 

Sample No. Exposition 
(day) 

Adhesion
(MPa) 

Defect characterisation
ČSN EN ISO 4624 Visual evaluation 

Sample 1 
20 % HCl 

1 0,12 100 % A without change 
3 0 100 % A substrate disruption
7 0 100 % A substrate disruption

28 0 100 % A substrate disruption
SP 1,71 100 % A/B blank 

Sample 2 
20 % NaCl 

1 0,25 100 % B without change 
3 0,12 100 % B without change 
7 0,13 100 % B without change 

28 0,85 100 % A/B without change 
SP 1,78 100 % A/B blank 

Sample 3 
20 % H2SO4 
 

1 0 not measurable coating destruction 
3 0 not measurable coating destruction 

SP 2,01 100 % A/B blank 
Sample 4 
20 % NaOH 
 

1 0 not measurable coating dissolution 
3 0 not measurable coating dissolution 

SP 1,70 100 % A/B blank 

Sample 5 
aromates 

1 3,55 80 % A, 20 % A/B without change 
3 1,97 50 % A, 50 % A/B without change 
7 1,37 50 % A/B, 50 % B/Y without change 

28 2,11 80 % A/B, 20 % B/Y without change 
SP 1,91 100 % A/B blank 

 

Conclusion 

Anticorrosion efficiency was tested in the condensation and salt chamber. The 

following table summarized the results obtained. Exposure time for the ceramic 

coating was 96 hours in salt and condensation chamber and in all samples nearly 

100% corrosion was achieved. The coating in the salt chamber also showed 

significant loss of adhesion to substrate. As an anticorrosion coating was this type of 

paint absolutely inappropriate. Silicone and epoxide paint were exposed for 1000 

hours. For epoxide coating in the condensing chamber corrosion did not appear at 

all, in the salt chamber it appeared to 1% of sample surface. This type of coating  

could not be removed even in sodium hydroxide solution or solutions of organic 
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solvents. For silicone coating in the condensation chamber corrosion occurred only  

to 1%, in salt chamber to 50% of the sample surface. For each sample there was no 

significant loss of adhesion. 

 

Tab. 11 Anticorrosion properties . 

Coating Exposition Salt chamber Condensation chamber 
(h) (% corosion/MPa) (% corrosion/MPa) 

ceramic 96 100/0,07 100/0,28 
epoxide 1000 1/1,31 0/1,7 
silicone 1000 50/0,5 1/0,42 

 

Chemical resistance of coatings on a metal substrate was evaluated in the following 

table. It was expressed as a fraction of adhesion (MPa) and the number of cycles, 

one cycle of immersion lasted 16 hours. 

 

Tab. 12 Chemical resistance on metal substrate. 

Coating HCl NaOH NaCl M-S White spirit 
(MPa/cycles) (MPa/ cycles) (MPa/ cycles) (MPa/ cycles) (MPa/ cycles)

ceramic 0/1 0,01/1 0,27/3 0,1/1 0,25/4 
epoxide 1,4/5 1,35/6 2,58/6 2,86/3 1,73/4 
silicone 0/1 0,42/6 0,45/6 0,43/1 0,1/2 

 

The highest number of cycles and the highest resistance to chemical 

influences  had the coatings with epoxide paint that is resistant to practically 

everything. Silicone coatings had good chemical resistance except for the resistance 

to hydrochloric acid and white spirit. Ceramic coatings were resistant to nothing, 

except for the white spirit. Acid and hydroxide treatment caused high degradation, 

and brine caused high creep due to high porosity of the coating.  

Silicone and ceramic coatings showed temperature resistance up to 700 °C. Above 

this temperature there was a significant oxidation and dimensions change of the 

substrate, that caused loss of adhesion to the substrate. Temperature resistance of 

ceramic coating itself would probably be higher (over 1000°C). 
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Epoxy coating film resisted to temperatures up to 270 °C, then blister began to 

appear and after that  the film degraded due to binder burnout.  

Chemical resistance of the media on silicate substrate was shown in the following 

table (the life of the coating on the appropriate medium was given). 

 

Tab. 13 Chemical resistence on mineral substrate. 

Coating HCl NaCl H2SO4 NaOH Aromates 

silicone 7 28 1 0 0 
epoxide 28 28 28 28 28 
ceramic 0 28 0 0 28 

 

From the table above was evident, that the most resistable was the epoxide coating, 

that resisted to almost everything. Silicone coating was dissolved in aromatic 

hydrocarbons and hydroxides. Ceramic coating was dissolved in acids and basis, but 

was resistable to aromates.  

Finally, we could state that if we were looking for a protective coating with high 

efficiency the epoxy coating was the best. Its only disadvantage was, that the 

maximum temperature of application was 270°C. The silicone coating was suitable 

for higher temperatures, but its disadvantage was less resistance to organic solvents. 

Inorganic coating was not suitable neither for anticorrosion protection nor for 

protection against chemical influences. Its only advantage was its resistance to high 

temperatures (manufacturer states 1200°C), but its use was complicated, because 

the coating did not provide the protection against substrate oxidation in high 

temperatures, and also its adhesion in high temperatures was very low.  
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Souhrn 
Evropská VOC legislativa vede ke zvýšeným požadavkům na nátěrové 
systémy se sníženým obsahem organických rozpouštědel. Formulátoři 
nátěrových systémů hledají stále cesty na významné snižování úrovně 
těkavých organických látek při zachování úrovně kvality. High Solids (HS) 
PUR nátěrové systémy,přáškové nátěrové hmoty i   UV vytvrzované 
systémy poskytují široké možnosti řešení tohoto problemu.Ale obzvláště 
vodouředitelné 1K a 2K PUR systémy mohou být formulovány s nízkým 
obsahem rozpouštědel nebo dokonce bez nich. Většina technických 
požadavků tradičních formulací  založených na rozpouštědlech může být 
již nyní vyřešena s 1K a 2K PUR systémy. Proto jsou nyní jedním z 
nejvíce se vyvíjejících oblastí v evropském lakařském průmyslu a zvyšují 
podíl na trhu stále den ode dne. Jisté je, že evropská legislativa i některé 
národní legislativy jsou důležitými iniciátory pro tento vývoj. Ale vedle toho 
jsou i další významné faktory, které podporují technologie založené na 
vouředitelných systémech- bezpečnost a spolehlivost podobně jako i 
technické důvody (např. snadné matování, rychlé fyzikální zasychání, 
jednoduché čištění zařízení,nižší agresivita k citlivým substrátům). V 
některých případech  může dojít i k  finančním úsporám u výrobce i u 
uživatele. Tato přednáška popisuje hlavní přednosti těchto ekologicky 
příznivých technologií v různých aplikacích / dřevo,stavebnictví, průmysl, 
autoopravárenství/ a poskytuje podrobné příklady. 
 

Summary 
The European VOC legislation is leading to an increased demand for 
coating systems with reduced content of organic solvents. Coating 
formulators in all regions of the world are constantly looking for ways to 
significantly reduce levels of volatile organic compounds, while 
maintaining high performance levels. High Solids (HS) PUR coatings, 
powder coatings and UV curing systems already provide a broad variety of 
possible problem solutions. But especially waterborne 1K- and 2K PUR 
systems can often be formulated with very small amounts of solvents or 
even free of any solvent. Most technical requirements of traditional solvent 
based formulations can already be met with water based 1K- or 2K PUR 
systems. Therefore they are one of the main development areas in the 
European coating industry and are increasing their market share from day 
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to day. For sure, European- and several national legislations are one of 
the most important drivers for this trend. But beside that, there are other 
important and significant factors that are pushing waterborne technology: 
Safety and comfort aspects as well as technical reasons (e.g. easy 
matting, fast physical drying, simple cleaning of equipment, less 
aggressive to sensitive substrates). In some application areas even 
financial benefits can convince coatings producers and end users to go 
waterborne. This paper describes the major advantages of this 
environmentally friendly technology in different fields of application (wood, 
construction, industrial and refinish) giving detailed examples. 

 
 
1. Úvod 

Již několik desetiletí jsou rozpouštědlové nátěrové systémy nahrazovány 

vodouředitelnými. Výrobci surovin i nátěrových systémů dosáhli výrazného nárůstu v 

prodeji disperzních pryskyřic i specielně vyvinutých tvrdicích systemů pro 1K,2K PUR  

ale i pro UV vytvrzované systémy. Důvody, které k tomu vedly budou popsány v 

následujících kapitolách.  

 

Wood
Coatings

Automotive Coatings Industrial Metal Coatings

Protective CoatingsConstruction Coatings

Waterborne
Coatings

Plastic
Coatings

 

Obr. Vodouředitelné polyuretany pro různě oblasti průmyslového užití 
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2. Argumenty pro zavádění PUR vodouředitelných nátěrových systémů pro 
náročné průmyslové aplikace 

2.1. Právní důvody 

V první řadě různé právní úpravy jako  “Deco-Paint-directive” a  “Solvent Emission 

Directive”  

vyvolaly vývoj vodouředitelných systémů. Dále to byly národní právní úpravy jako 

GISCODE[4] and TRGS[5] (Germany) nebo restrikce pro výrobu rozpouštědlových 

systémů v některých částech městských aglomerací spustily vývoj ekologicky 

příznivých vodouředitelných technologií.  

2.2. Důvody bezpečnosti a spolehlivosti 

Je zajímavé, že úspěch nových technologií nebyl limitován pouze na země 

nebo regiony, kde právní opatření a restrikce jsou strikně vyžadovány jako v Evropě. 

Ačkoli náklady na nátěrové systémy jsou většinou o něco vyšší  formulátoři i  

aplikátoři  dávají přednost materiálům méně škodlivým pro životní prostředí. Preferují 

se materiály s nízkých zápachem pro aplikace v uzavřených objektech, tyto důvody 

jsou podstatné pro vlastníky domů a apartmentů, kde se vyžaduje pokud možno 

rycklé nastěhování.. 

2.3 Technické důvody 

K doplnění ekologických důvodů uvedených výše je i řada technických důvodů 

k zavedení vodouředitelných systémů. V mnoha aplikacích vykazují vodouředitelné 

výrobky mnohem rychlejší fyzikální zasychání ve srovnání k rozpouštědlovým,což 

má za následek, že čerstvě aplikované povrchy nejsou tak citlivé proti prachu a tím 

se snižují povrchové defekty a s tím související stížnosti uživatelů.  Voda je tudíž 

vhodná tam, kde nedělá potíže ředit nátěrové materiály vodou na požadovanou 

viskozitu a čištění  /omývání/ nástrojů vodou po aplikaci. Ještě jednu přednost dávají 

vodouředitelné systémy a to, že umožňují nastavit širší škálu matných efektů vice 

než rozpouštědlové systémy. Plastové substráty mohou být povrstvovány bez rizika 

vzniku snížení vlastností plastu / crack-corrosion / nebo nežádoucímu narušení 

povrchu plastu agresivními rozpouštědly. Naše zkušenosti ukazují též, že 2K PUR 

systémy, pokud jsou správně formulovány mají výborné easy-to-clean vlastnosti 

někdy dokonce lepší než u rozpouštědlových. 
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2.4. Finanční výhody 

Nelze opomenout I skutečnost, že lze dosáhnout I finančních výhod. Jak již 

zmíněno voda se vyskytuje téměř všude. Je to nejlevnější rozpouštědlo vůbec, které 

může být použito i pro čištění zařízení.Výrobci surovin i nátěrových hmot mohou 

snížit své pojiš´tovací poplatky i proto, že nemají ve výrobě žádná rozpouštědla a tím 

se snižuje podstatně riziko požárů i úrazů. V některých regionech musí platit výrobce 

tzv.” rozpouštědlovou pokutu”,např. ve Švýcarsku je to 3 CHF za 1 kg VOC. 

Zaměstnavatel musí platit i zvláštní příplatky za to, pokud zaměstnanec pracuje s 

rozpouštědly. 

U nátěrů na parkety, podlahy a ve stavebnictví obecně se aplikací vodouředitelných 

systemů zpracuje doba, kdy je objekt z důvodu zrání nátěrů mimo provoz. T.zn. že 

veřejné budovy, nákupní centra,restaurace a jiné objekty mohou být používány pro 

obchodní účely mnohem drive, aniž by obtěžovaly zákazníky i návštěvníky 

nepříjemných zápachem z rozpouštědel. Ve specifických  výrobnách jako např. pro 

chutově citlivé potraviny mohou být renovace prováděny bez drahých dlouhých 

přerušení výrobního procesu. 

Ještě jeden úspěšný příklad finanční výhody kvůli vyšší efektivitě je v nábytkářském 

průmyslu.Přechodem od rozpouštědlových 2K PUR systémů  na vodopuředitelné UV 

vytvrzované systémy se urychlí výrobní proces lakování 3-4x bez dodatečných 

nákladů.  

A konečně výrobci nátěrových hmot mohou dokladovat na trhu jako  obchodní 

argument  svůj kladný přístup ekologicky příznivým technologiím a vybudovat si svůj 

“green image”. 
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Technical reasons
• fast drying
• less dust uptake & surface defects
• thinnable with water
• easy cleaning of equipment
• not aggressive to plastics surface
• outstanding easy to clean properties
• easy matting
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bonus / exhaust air treatment 
• shorter idle period of coated area
• high efficiency
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Obr. Argumenty pro vodouředitelné systémy pro náročné průmyslové aplikace 

 

3. Parketové podlahy 

Velice průkazným příkladem pro prosazení vodouředitelných systémů jsou 

technologie povrchové úpravy parket. Vodouředitelné parketové laky se úspěšně 

prosadily v západní Evropě a již dlouho před zavedením národních právních úprav i 

legislativy EU. Např. v Německu je vice než 3/4 aplikovaných primerů a top coatů  na 

bázi vodouředitelných PUR systémů –viz.obr. 

Competitive technologies:
• solvent based 1K + 2K PUR
• Alkyd
• Acid Curing (AC)
• Waterborne 1K + 2K

Market situation in Germany:

Waterborne 1K 60%
based on PAC and/or PUD 
for primers & top coats

Waterborne 2K PUR 16%
based on PAC and/or PUD
for highest quality top coats

Solventborne
• Alkyds 15%
• 1K+2K PUR 8%

Primer to stop side bonding and 
with good wood wetting

Matt or glossy Top Coat 
(1-3 layers) with good 

mechanical & chemical resistance 

 

Obr. Současné technologie v On-Site parketových lacích 
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To je dáno tím, že bylo dosaženo vysoké kvality s 1K i 2K PUR systémy. Navíc tyto 

vodouředitelné výrobky jsou snadno ředitelné i aplikovatelné. Štětce,válečky a další 

zařízení lze přímo na místě snadno očistit. 

Ale hlavními důvody pro aplikátory i investory  jsou zejména bezpečnost a 

spolehlivost těchto systémů. 

Existuje méně zdravotních rizik a žádný trvalý zápach. Koneckonců i  doba, kdy je 

objekt mimo provoz  u čersvě lakovaných povrchů se podstatně zkracuje. Z toho 

důvodu z pohledu konečného uživatele není již důvod k použití rozpouštědlových 

systémů.  

4. Nátěry nábytku 

V současné době i vysoce kvalitativně náročné nátěrové systémy pro nábytek mohou 

přejít na vodouředitelné. Dnes dodavatelé surovin již nabízejí produkty, které dovolují 

výrobcům nábytku splnit všechny požadavky dané VOC legislativou i všechny 

požadované technické parametry. Zejména odolnost proti působení kávy, 

hořčice,červeného vína,čpavku a čistících prostředků lze docilit vodouředitelnými  2K 

PUR systémy s užitím hydrofilních izokyanátů, které se mohou snadno emulgovat do 

vodné fáze.Tyto vodouředitelné systémy se mohou též snadno matovat.   

 

Mixing ratio Component A / Component B 5:1
DIN 68861 1b, 0 = destroyed, 5 = no changes

  Waterbased coating
Bayhydrol  
Bayhydur  

Conventional coating
Desmophen  
Desmodur  

Coffee 16 h 5 4 

 Mustard 5 h 4 4 

 Red Wine 5 h 5 5 

 Ethanol 48 % 1 h 4 4 

 Cleaning Agent 1 h 5 5 

 Ammonia 1 h 5 5 

 

Chemical resistance of transparent and pigmented coatings

 

Obr. Porovnání chemických odolností vodouředitelných a rozpouštědlových systémů  
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Velice úspěšný příklad finančního efektu v nábytkářském průmyslu je vysoká 

efektivita vodouředitelné UV technologie. Ve srovnání k rozpouštědlovým systémům 

je možno urychlit výrobní proces a produktivitu faktorem 3-4 přechodem na 

vodouředitelné systémy vytvrzované UV zářením. Samozřejmě materiálové náklady 

vodouředitelných UV systémů jsou výrazně vyšší ve srovnání s konvenčními 2K PUR 

systémy. Ale kalkulací celého aplikačního procesu i při instalaci zařízení pro zpětné 

využití over-sprayů a optimalizace sušícího zařízení jsou náklady na 1 čtvereční metr 

povrchově upraveného dřeva nižší. 

5. Materiály pro stavebnictví 

Nehledě na dobře známé barvy pro interiery a exteriery na bázi většinou 

akrylátových diperzí se stále vice prosazují vooduředitelné PUR nátěrové hmoty pro 

náročné aplikace ve stavebnictví jako pro easy-to-clean aplikace a top-coaty pro 

podlahy. 

Easy to Clean
“Anti-Graffiti”

Wall Paints

Light Stable
Top Coats 
for Flooring

 

Obr. Vodouředitelné systémy pro stavebnictví 

 

§Tyto vodné systémy umožňují snadno dosažitelný a homogenní efekt, rychlé 

zasychání a nízkou úroveň zápachu. Navíc dobré chemické a mechanické odolnosti 

např. easy-to-clean vlastnosti (antigraffiti) i velice dobrá odolnost proti oděru 

pneumatikami ukazují porovnatelnou  technickou alternativu k rozpouštědlovým 

systémům a to při příznivější ekologické šetrnosti vodouředitelných systémů.   
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6. Nátěrové systémy pro autoopravárenství a dopravní techniku 

Evropská  “Deco Paint Directive” pro  nátěrové systémy pro autoopravárenství může 

být splněna s high solid systémy jak pro primery, plniče,top- i clear-coaty.Vzhledem k 

tomu, že malé dílny pro opravy osobních automobilů nepracují za průmyslových 

podmínek, zájem o vodouředitelné systémy z této obklasti je zřetelně nižší.. Pouze u  

basecotů, které nemohou být formulovány  jako high solid zaznamenáváme  zvýšený 

zájem o vodouředitelné systémy. 

Tradičně systémy pro autoopravárenství i pro komerční dopravní techniku jsou 

postaveny na podobné rozpouštědlové 2K PUR technologii.Ovšem nátěrové systémy 

pro komerční dopravní techniku jsou většinou součástí “Solvent Emission Directive”, 

tj. tlaku na snižování emisií na aplikačních pracovištích. Nízké hodnoty VOC, které 

jsou zde vyžadovány, jsou důsledkem silného nárůstu trhu pro vodouředitelné 

systémy v průmyslových procesech.Moderní vodouředitelné 2K PUR systémy splňují 

technické požadavky pro komerční dopravní techniku v podobném rozsahu jako 

konvenční rozpouštědlové systémy. Navíc vodouředitelné 2K PUR systémy nové 

generace poskytují i rychlejší  vytvrzovací  vlastnosti než high solid systémy. 
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MS HS VHS WB MS HS WB 

T1 at RT T4 after 30´60°C T3 at RT

clear coats                        top coats

Benchmark of drying speed – wb versus sb

Significant productivity improvement: Waterborne clear coat is much faster drying
and develops durability and chemical resistance much faster than HS systems.

0 1 2 3 4 5

HS PUR 1

HS PUR 2

HS PUR 3

WB 2K PUR

Gasoline 10´ FAM 10´ MPA 10´

Solvent resistance after drying 30´@ 60 °C + 1 d RT

0 = best, 5 = worst

Wb polyol, cured with 3rd generation polyiscyanate; 
NCO : OH = 1,5 : 1; Potlife 4 h 

 

Obr. Porovnání vlastností při vytvrzování 2KPUR  
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7. Ochranné nátěry kovů a nátěry pro námořní techniku 

Ochranné nátěry kovů a nátěry pro námořní techniku jsou oblasti, kde nejsou 

vodouředitelné systémy tak úspěšné jako v jiných oblastech.Pouze pro oblast 

antikorozní ochrany do C2-C3 mají určitý podíl na trhu vodouředitelné PUR systémy. 

 

Standard technologies:
• Alkyd (mature) 
• Chlorinated Rubber (mature)
• 2K Epoxy (primer & intermediate)
• Aliphatic 2K PUR systems (top coats)
• Aromatic 1K PUR moisture cure

systems for primers & intermediates

Market situation on Europe:
solventborne systems >>95% 
1K waterborne (C2/C3) << 5%
Based on PAC dispersions
only for OEM and in Scandinavia

Waterborne 2K PUR 0%
is under development

Primer (80 µm)
with active corrosion 
protection properties

Intermediate (80 µm)
Reduction of moisture & 
oxygen permeation (UV!)

Intermediate (80 µm)
Reduction of moisture & 
oxygen permeation (UV!)

Light Stable Top Coat
Protection against UV 

light & chemicals (80 µm)

 
 

Obr. Současný stav trhu v antikorozní ochraně kovů a v námořní technice 

 

Určité  nevýhody vykazují 1K PUR vodouředitelné sytémy z hlediska dosažení 

odolností chemikáliím a vodě , 2K PUR vykazují omezení z hlediska dosažení 

potřebné tloušťky filmu během aplikace, což má za následek nedostatečnou 

antikorozní odolnost a jsou též dosti citlivé na klimatické podmínky (rel. vlhkost 

vzduchu). Proto se  vodné systémy zatím pro těžkou antikorozní ochranu běžně 

nepoužívají a koneční uživatelé stále preferují konvenční rozpouštědlové produkty. 

Závěr 

Výrobci pojiv jsou nyní schopni uspokojit vzrůstající požadavky trhu na 

vodouředitelná pojiva. V současné době již většina technických požadavků tradičních 

rozpouštědlových formulací mohou splňovat i formulace na bazi 1k nebo 2K PUR 
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vodouředitelných systémů. Evropská legislativa i některé národní legislativy jsou 

hnacím motorem tohoto trendu.Vedle toho i další důvody podporují zavádění PUR 

voduředitelných technologií. Bezpečnost a spolehlivost i technické přednosti a v 

některých případech i finanční výhody jsou přesvědčivé argumenty pro výrobce 

nátěrových hmot a konečné uživatele vyžadovat řešení na bázi vodouředitelných 

systémů. U nátěrových systémů pro parkety je tato technologie již delší dobu 

zavedena , v nábytkářském průmyslu v dalších průmyslových oblastech vidíme 

vzrůstající zájem po vodouředitelných produktech.   

PUR technologie pro vodouředitelné nátěrové systémy zcela určitě vykazuje 

nejzajímavější vývojové tendence v evropském lakařském průmyslu.  
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DSM – PERSPEKTIVNÍ POJIVA V OBLASTECH OCHRANY DŘEVA A 
KOVU 

 

DSM – ADVANCED RESINS ON THE FIELD PROTECTION OF WOOD AND 
METAL 

 
Petr Černošeka, Ilse Koks - van den Nouwelandb 
aTHORSON CHEMICAL Praha s.r.o., bDSM Coating Resins 

 
Summary 

This lecture introduces advanced resins which are intended for protection 
of wood and metal parts. Wood part is represented by products like 
NeoCryl XK-231 (acrylic dispersion), Uradil AZ-785 (pure alkyd 
dispersion), Neopac PU-480 (PU modified  alkyds) and NeoPac E-128 as 
a tribrid. 
Following products are included in the metal part: XK-62 as industry 
standard and XK-82 - NFEO a Plastizer free version of XK-62 for 
regulation compliance, XK-85 - Softer and low particle size for improved 
adhesion, humidity and SST resistance, XK-87 - High solids for improved 
SST and Humidity resistance.  
Key words: wood coating, metal coating, resin 

 
 
Úvod 

Firma THORSON CHEMICAL Praha s.r.o. jako zástupce výrobce pojiv DSM, 

Holland představuje pojiva z řady NeoCryl, NeoPac a Uradil pro oblast ochrany dřeva 

a kovu. Představované produkty spadají do kategorie hobby uživatelů, kde převažuje 

aplikace štětcem nebo válečkem. Aplikace je vhodná jak pro exteriér tak interiér. 

Interiér → lak, vrchní nátěr 

Exteriér → mořidlo na dřevo, vrchní nátěr 

 

1. Vodouředitelná pojiva a jejich potenciál 

Na trhu stále převažují rozpouštědlové barvy, ale již nyní však vodou ředitelné 

barvy zaujímájí 40% trhu a tento podíl stále roste. Nové trendy na trhu ukazují, že 

vodouředitelné barvy budou zaujímat stále větší podíl. Pro vodouředitelné 
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podkladové nátěry lze použít akrylátový polymer s obchodním názvem NeoCryl. Jeho 

vlastnosti jsou využity zejména u speciálních nátěrů pro izolaci dřeva (těsnící nátěry) 

a jeho barvení. 

NeoCryl XK-30: poskytuje izolační film odolný vůči nikotinu. Také zabraňuje vzniku 

skvrn na tropickém dřevě. 

NeoCryl XK-350: zabraňuje “krvácení” dřeva a vyznačuje se velmi dobrou přilnavostí 

na různé povrchy. 

 

Obrázek 1. Vlastnosti pojiv. 

NeoCryl XK-231 (akrylátová disperze) 

Vlastnosti pojiva: samosíťující akrylátová disperze s obsahem sušiny 42%, MFT 

přibližně 20 °C. 

Vlastnosti nátěru: výborná tvrdost nátěru, vysoké izolační vlastnosti, vhodný pro 

lesklé nátěry na dřevěné  lišty, nežloutne a výhodou je i pružnost nátěru. Vhodný je jak 

pro exteriérové i interiérové barvy. 

Uradil AZ-785 (alkydová disperze) 

Vlastnosti pojiva: neobsahuje aminy ani aromatická rozpouštědla,obsah sušiny je 
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52%. 

Vlastnosti nátěru: nízký obsah VOC, výborně funguje s kobaltovými sikativy a jejich 

alternativami. Velmi dobré aplikační vlastnosti, rychlé zasychání a vysoký lesk. 

NeoPac E-128 (hybrid - mastná kyselina modifikovaná akrylát-polyuretanem) 

Vlastnosti pojiva: malá velikost částic, přibližně 35% sušiny. 

Vlastnosti nátěru: nízký obsah VOC, funguje dobře i bez sikativů, velmi dobré 

aplikační vlastnosti (přetíratelný za mokra, tvoří rovné hladké vrstvy), ryhle zasychá a 

má také izolační vlastnosti. Vysoká odolnost vůči venkovním vlivům, žloutne jen 

velmi málo. 

NeoPac PU-480 (polyurethan modifikovaný alkydy) 

Vlastnosti pojiva: malá velikost částic, obsahuje přibližně 42% sušiny. 

Vlastnosti nátěru: nízký obsah VOC, dobře funguje s kobaltem a alternativami 

kobaltových sikativ, velmi dobré aplikační vlastnosti (přetíratelný za mokra, tvoří hladký 

film). Mezi další výhody patří rychlé zasychání, vysoký lesk a odolnost vůči 

venkovním vlivům. Lze ho použít i jako vhodný prostředek při míchání akrylátových 

disperzí. 

 

2. NeoPac PU480 – pojivo s vysokými užitnými vlastnostmi  

Toto pojivo lze využít pro vodou ředitelné interiérové vrchní nátěry s vysokým 

leskem.  Jedná se o alkydovou disperzi modifikovanou alifatickým polyurethanem. 

Tabulka 1. Vlastnosti pojiva NeoPac PU 480 

Vlastnosti Hodnoty 

Viskozita (23°C) (mPas) < 500 

Sušina (%) 42 

pH 7.0 -8.5 

Hustota emulze (gr/ml) 1.05 

NeoPac PU480 obsahuje pouze 1.4% TEA a splňuje všechny ekologické normy. 

Hlavní výhody tohoto pojiva jsou: 

- Vysoký lesk 

- Přetíratelnost za mokra – více času na opravu nedokonalostí způsobených v 
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první fázi nanášení nátěru, bez viditelných stop 

- Odolnost vůči skvrnám díky síťování mastných kyselin 

- Vysoká tvrdost, při tvorbě filmu není vyžadován kosolvent 

- Dobrá adheze za vlhka na dřevo 

- Vysoká odolnost vůči vodě a nízká sorpce vody natřeného dřeva 

-  

Tabulka 2. NeoPac PU 480 - vlastnosti v nátěru na dřevěné lišty 

Vlastnosti Časový úsek NeoPac PU480 

Lesk 20° / 60° 1 den 82 / 93 

Tvrdost dle Königa (s) 1den / 1 týden 43 / 70 

Ochrana podkladu 
1den 

1kg/cm2, 4hodiny (20°C) 
4-5* 

Žloutnutí, hodnota-b 1týden 20°C / 4týdny 50°C 1.5 / 6.5 

Přetíratelnost (za mokra) minuty 10 

* Poznámka : 0 = nedostatečný, 5 = výborný 

Tabulka 3. Odolnost vůči vodě (vytvrzený film po 24 hod.) 

Po 24 hodinách (při 20°C) Hodnota* 

15 min / regenerace 5/5 

30 min / regenerace 5/5 

60 min / regenerace 5/5 

120 min /regenerace 5/5 

180 min /regenerace 5/5 

Tabulka 4. Chemická odolnost (vytvrzený film po 1 týdnu) 

Po 1 týdnu (při 20°C) Hodnota* 

Voda (16 hodin) 5 

Etanol 48% (16 hodin) 5 

Detergenty (16 hodin) 4 

Čaj (16 hodin) 5 

Káva (16 hodin) 2 

Červené víno (5 hodin) 3 

* Poznámka : 0 = nedostatečný, 5 = výborný 
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3. 1-komponentní vodou ředitelná akrylátová pojiva na kov 

V kategorii 1-komponentních podkladových nátěrů na kov představujeme styren-

akryláty z řady NeoCryl s označením XK-62 (sušina 42%), XK-82 (40%), XK-85 

(40%) a XK-87 (51%). Jedná se o pojiva, které nátěru poskytují vlastnosti jako je 

transparentnost, tvrdost a vysoká odolnost vůči vlhkosti. Nátěr se take vyznačuje 

vysokým leskem, antikorozní účinností a vysokou adhezí na kovy. Tyto pojiva lze 

využít pro přípravu antikorozních nátěrů. 

 

 

Obrázek 2. Rozdělení 1K vodou ředitelných akrylátových pojiv. 

 

NeoCryl XK-62: styren-akrylát, který je uváděn jako standard pro průmysl. 

Vyznačuje se univerzálními vlastnostmi, které lze využít v mnoha formulacích.  

NeoCryl XK-82: podobný XK-62, ale splňuje nový standard pro průmysl a odpovídá 

všem nařízením týkajícím se obsahu NPEO. Také poskytuje lepší adhezi a vyšší 

odolnost vůči vodě.  

NeoCryl XK-85: obsahuje hydrofobní základ, který poskytuje bariérové vlastnosti, 

přičemž optimalizovaná struktura polymeru zajišťuje bezproblémovou tvorbu filmu. 

Tento produkt poskytuje vysokou odolnost vůči solné sprše. 
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INFLUENCE OF SHELF-LIFE STABILITY TO ANTIMICROBIAL 
EFFICIENCY OF INTERIOR PAINTS 

 
VLIV SKLADOVATELNOSTI NA ANTIMIKROBIÁLNÍ 

VLASTNOSTI NÁTĚROVÝCH HMOT 
 
Veronika Jaškováa, Libuše Hochmannováb, Jarmila Vytřasovác, Andréa Kalendováa 
a University of Pardubice, Faculty of chemical technology, Institute of Chemistry and 
Technology of Macromolecular Materials, Czech Republic 
bSynpo, joint-stock company, Pardubice, Czech Republic 
cUniversity of Pardubice, Faculty of chemical technology, Department of Biological 
and Biochemical Sciences, Czech Republic 

 
Summary 

The aim of this article is to verify antifungal effects of potential 
antimicrobial coatings and the shelf-life stability of tested coatings. These 
tested coatings are used as interior coatings and they are based on the 
aqueous acrylic dispersion and different additives. Antimicrobial ability, 
shelf-life stability and photoactivity were assumed in these paints based on 
nano zinc oxide and organic biocide. The microbial cultures from 
Collection of University Pardubice were used. The Penicillium 
chrysogenum and Aspergillus niger were choose as a test mold. The great 
fungi inhibition results show both of coatings and they are antimicrobial 
active after 12 months of shelf stability.  
Key words: antimicrobial, shelf-life stability, photoactivity, biocide 

 
 

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]. Infection control is of utmost 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 [3, 4, 5]. 

Waterborne coating systems are complex mixtures of polymers, pigments and 

functional additives. The additives are used to improve different appearance or 
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performance characteristics of the final coating. Very important is also shelf-life 

stability because of long term efficiency of paint. 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 [6]. 

Zinc is biogenic and because of it is necessary for the cells in a small amount 

but it is toxic in a high amount. It is necessary to control amount of it [7]. 

The photocatalytic process of ZnO involves the generation of electron-hole 

pairs when is exposed to light. 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 [8, 9]. 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 [10, 11, 12]. 

 

Experimental 

These paints were formulated based on aqueous acrylic pigment dispersion 

and additives on the pigment volume concentration of antimicrobial additive 1,4 wt.%. 

Antimicrobial ability, shelf-life stability and photoactivity were assumed in these paints 

based on two different nano zinc  oxide (size of particles 35 nm and the other one is 
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60 nm) and organic biocide based on Thiabendazole and N-Octylisothiazolinone. 

Paints without aditives were formulated as a control paint. 

The photoactivity is dependent on air humidity and ultra violet (UV) radiation. It 

is possible to observe the 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 before and after visible (VIS) radiation. 

The test of antimicrobial efficiency was made on these paints too. The 

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

Penicillium chrysogenum and Aspergillus niger were choose as a test mold. 

Testing of mold was made in this way. Instruments 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 Figure 1. 

 

The antifungal efficacy was tested according to way mentioned here in three 

different times. The coatings were painted on sterilized filter paper immediately after 

preparation and divided on two parts. One part was tested immediately after 

preparation and the other one was left for 12 months in the paper box and after that 

the samples were tested. The other of samples were painted after 12 months in a 

can and then the antifungal test was done. 
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Figure 1. Inoculation of mold onto specimen in the Petri dish. 

  

Results and discussion 
The photocatalytic activity was measured at the coatings containing additives 

with different size of nano ZnO and aqueous dispersion based on Thiabendazole 

(TBZ) and N-Octylisothiazolinone (N-OIT) 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 figure 2 and figure 3. The high photocatalytic 

activity is obvious in the sample containing nanosized ZnO (35 nm) with aqueous 

dispersion based on Thiabendazole (TBZ) and N-Octylisothiazolinone (N-OIT) after 

exposition to VIS radiation. The high photocatalytic activity is obvious in the sample 

containing nanosized ZnO (60 nm) with aqueous dispersion based on Thiabendazole 

(TBZ) and N-Octylisothiazolinone (N-OIT) after exposition to UV radiation. 
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Figure 2. Change of absorbance of Orange II after exposure to VIS radiation on films. 

 

 

 

Figure 3. Change of absorbance of Orange II after exposure to UV radiation on films. 

 

The antifungal efficacy of coatings containing combination of nano ZnO (35 

nm or 60 nm) with aqueous dispersion based on Thiabendazole (TBZ) and N-

Octylisothiazolinone (N-OIT) and coating without pigment is showed in figure 5. It is 
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obvious that coatings show very good results against both of fungi (Aspergillus niger 

and Penicilinum chrysogenum) compare to coating without additives. Antifungal 

efficacy is great after 12 months of shelf stability too.  

The antifungal efficacy was tested according to way mentioned in 

experimental in three different times. The coatings were painted on sterilized filter 

paper immediately after preparation and divided on two parts. One part was tested 

immediately after preparation and the other one was left for 12 months in the paper 

box and after that the samples were tested. The other of samples was painted after 

12 months in a can and then the antifungal test was done. 

 

 

 

Figure 4. The antifungal efficiency against Penicilinum chrysogenum is tested in 

three different samples for each combination. 
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Figure 5. The antifungal efficiency against Aspergillus niger is tested in three different 

samples for each combination. 

 

 

Conclusion 

Tested samples showed great antimicrobial efficiency for both of chose size of 

pigment. It is probably thanks to combination with aqueous dispersion based on 

Thiabendazole (TBZ) and N-Octylisothiazolinone (N-OIT). The shelf stability is great 

after 12 months too. That is important for use or reusing of the paints. These paints 

look like a very good alternative for antimicrobial coating. 
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Summary 
A polyethylene terephthalate (PET) surface was pre-treated by diffuse 
surface barrier discharge (DSBD) plasma at atmospheric pressure in 
various processing gases to improve its surface and adhesive properties. 
The changes in chemical structure of the polymer were analyzed by 
attenuated total reflectance The surface energy, and its polar contribution, 
as well as the peel strengths of the adhesive joints of PET, modified by 
DSBD plasma to polyacrylate increased. The efficiency of the modification 
depends on the kind of discharge, the used gases, the power of the 
plasma source, as well as on the time of modification. A correlation 
between the peel strength of the adhesive joint of PET modified by DSBD 
plasma to polyacrylate, and the surface energy of the PET has been 
found.  
Keywords: adhesion, barrier discharge plasma; peel strength; 
polyethylene terephthalate; surface free energy.      

 
 
Introduction 

PET is one of the important polymers that are frequently used in many industrial 

applications, e.g. in the automotive industry for cars construction, due to its excellent 

properties. The surface energy of PET is insufficient in some applications, e.g. 

bonding, printing, etc. This problem can be solved by using various surface 

modification methods. Several efficient methods have been used to improve the 
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surface and adhesive properties of polymers [1, 2]. The application of cold plasmas 

for pre-treatment of polymeric surfaces [3, 4] is a dry, ecological method of 

modification, which can tailor polymers in order to modify their surface energy and 

adhesion to other materials. The most important feature of the plasma treatment 

technique is that the surface properties of the polymer can be modified without 

changing their intrinsic bulk properties [5]. It is well known that the modification of 

polymers by cold plasma leads to changes in surface and adhesive properties. 

Depending on the processing gases used, different functional groups are formed in a 

very thin surface layer of the polymer [6, 7]. PET, with a substantially higher surface 

energy than polyethylene (surface energy of PET in the range of 40 – 50 mJ.m-2, and 

surface energy of polyetylene in the range of 30 – 32 mJ.m-2), usually does not need 

to be pre-treated by plasma for printing, because the surface energy in the untreated 

state is higher than the value needed for printing [8]. However, for preparation of 

strong adhesive joints, modification of PET by diffuse surface barrier discharge 

(DSBD) plasma is essential. 

Experimental 

Materials 

In the PET polymer structure (Scheme 1) the aromatic ring and its associated C-C 

bonds give rigidity to the macromolecule. The dissociation of chemical bonds on the 

surface of the PET macromolecule might occur at C-H or C-C when the polymer 

chains receive energy from activated species during modification by low-temperature 

plasma. 

 
 

Scheme 1 The structure of  PET 
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In our experiments we used oriented PET foils (Tenolan OAN, Technoplast, Czech 

Republic) with thickness 0.12 mm for modification by discharge plasma, and acrylic 

based polymer poly(2-ethylhexyl acrylate) (PEHA) (Polysciences, USA) as polar 

adhesive in PET adhesive joints. The PET foils were treated in acetone in order to 

eliminate the additives influencing their surface properties. The adhesive joints of 

modified PET were prepared by using a solution of PEHA in ethyl acetate. The layer 

with thickness 0.12 mm was deposited on supported biaxially oriented isotactic 

polypropylene with the aid of a coating ruler (Dioptra, Czech Republic). 

Plasma modification 

The modification of the PET foils by a DSBD plasma was performed in a laboratory 

plasma source at atmospheric pressure in mediums of N2 or O2 gases of technical 

purity. The DSBD plasma generator consists of electrodes separated by an alumina 

dielectric plate. The voltage of the DSBD source was 100 V, current intensity 1 A, 

and frequency 6 kHz. The power used for the modification by DSBD plasma in N2 or 

O2 was 100 W. 

Characterization methods 

AFM   

The surface morphology and local surface heterogeneities of the modified polymer 

were measured by AFM. All measurements were performed under ambient 

conditions using a commercial atomic force microscope (NanoScopeTM Dimension 

IIIa, MultiMode Digital Instr., USA) equipped with a PPP-NCLR tapping-mode probe 

(NanosensorsTM Switzerland; spring constant 39 N.m-1, resonance frequency ≈ 160 

kHz).    

ATR-FTIR 

The ATR-FTIR spectroscopy measurements of the PET foils [28, 29] were performed 

with a Nicolet Impact 400 FTIR spectrometer (Nicolet, USA) having a resolution of 4 

cm-1, a scan range was 4000 – 400 cm-1, and a total of 1024 scans per analysis. The 

ATR contained a KRS-5 (thallium-bromide-iodide) crystal. 
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XPS 

The XPS spectra [30-33] were recorded using a VG Scientific ESCALAB 250 system 

equipped with a micro-focused, monochromatic Al Kα X-ray source (1486.6 eV) and a 

magnetic lens which increases the electron acceptance angle and hence the 

sensitivity. The spectra were acquired in the constant analyzer energy mode, with 

pass energies of 150 and 20 eV for the survey and narrow regions, respectively. The 

Avantage software, version 2.2, was used for digital acquisition and data processing. 

Spectral calibration was performed by setting the main C1s peak at 285 eV. The O/C 

atomic ratios were determined by considering the integrated peak areas of C1s and 

O1s, and their respective Scoffield sensitivity factors corrected for the analyzer 

transmission function. 

Surface energy 

The surface energy of PET was determined via measurements of the contact angles 

[34 - 39] of a set of testing liquids: re-distilled water, ethylene glycol, formamide, 

methylene iodide, and α-bromo naphthalene) with a SEE (Surface Energy 

Evaluation) system (Advex, Czech Republic). The drops of testing liquid (V = 3 μl) 

were placed on the PET foil surface with a micropipette (Biohit, Finland), and the 

dependence θ = f (t) was extrapolated to t = 0. The surface energy of the polymer as 

well as its polar and dispersive components were evaluated by the Owens-Wendt-

Rable-Kaelble (OWRK) method modified by a least squares method [3]. 

Strength of the adhesive joint   

The peel strength of the adhesive joint (Ppeel) of the plasma modified PET foil to 

polyacrylate was determined by peeling of the adhesive joint (peel tests) at a 90° 

angle using a 5 kN universal testing machine Instron 4301 (Instron, England). The 

adhesive joints were fixed in the aluminum peeling circle.  

Results and discussion 

AFM 

The changes in the surface topography as well as in the roughness of the plasma 

modified polymer were investigated by AFM. The AFM results of the PET surface 

topography and local heterogeneities (phase image) after DSBD and RFD plasma 
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modification are shown in Fig. 1. The surface properties of each PET foil were 

measured in three different places, but no extensive differences were found between 

these places. The phase image of the unmodified polymer film (Fig. 1A) shows no 

significant differences in the phase profiles (local heterogeneities) for untreated PET, 

except for localized melting marks on the surface. The phase image of unmodified 

PET is rather rough, but regular. After plasma treatment very fine heterogeneous 

regions were formed, and the polymeric surface became more irregular. The local 

heterogeneities after modification by the DSBD plasma is higher for O2 (Fig. 1B) than 

for N2 (Fig. 1C). The phase image of the PET surface modified by the RFD plasma in 

air is similar (Fig. 1D). The presence of the heterogeneities in Fig. 1D can be 

explained by local melting of the polymer during modification by the RFD plasma.  

 

 
                                        A                                                   B 

 
                                  C                                                D 
 
Figure 1   AFM phase images of PET foil: untreated PET (A), PET treated by DSBD  

plasma in N2, 10s (B), PET modified by DSBD plasma in O2, 10s (C), PET  

treated by DSBD plasma in O2, 20s (D). 
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ATR-FTIR 

Fig. 2 shows the ATR-FTIR spectra of unmodified PET (Fig. 2 c), as well as the PET 

modified by a DSBD plasma in N2 (Fig. 2 b) and O2 (Fig. 2 a) atmospheres after 

treatment for 10 s. For pristine PET foil (Fig. 2c) , the characteristic IR bands at 1710, 

1505 and 1173 cm-1 were observed for  the CH, C=O, and benzene-ring -C-C- 

stretching vibrations, as well as the ring C-H in plane bending. The IR bands at 1358 

cm-1 of the wagging, benzene-ring in-plane C-H bending, and the -C-C- stretching 

vibration bands appeared near 1173 and 1037 cm-1. The spectra of the DSBD 

plasma treated PET in Fig. 2 b (N2 plasma) and Fig. 2 a (O2 plasma) show important 

differences from that of unmodified PET. The C=O stretch at 1710 cm-1 broadened 

due to the creation of oxygen-containing sites. The C=O content is higher for the PET 

modified by the O2 DSBD plasma (Fig. 2 a) than for the PET modified by the N2 

plasma (Fig. 2 b), and consequently a broadening of the peak at 1710 cm-1 was 

observed for the O2 plasma modified PET. 

 

 
 
Figure 2  ATR-FTIR spectra of PET foil: (a) treated by DSBD plasma in O2, (b)  

treated by DSBD plasma in N2, and (c) untreated. 
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XPS 
The XPS survey scans and C 1s and O 1s peaks of the untreated PET, as well as 

the survey scans and C1s, O1s and N1s peaks of the modified PET are shown in 

Table 1.  

 

Table 1  XPS element amount, O/C, N/C, and (N + O)/C ratio of PET treated by  

DSBD plasma 

 
Parameter 

 

PET 
untreated

DSBD, 
N2, 5s 

DSBD, 
N2, 10s

DSBD, 
O2, 5s 

DSBD, 
O2, 10s 

C1s 75.59 68.23 70.06 76.51 76.67 

O1s 24.41 30.12 25.95 23.49 23.33 

N1s 0 1.65 3.99 0 0 

O/C 0.323 0.35 0.370 0.416 0.441 

N/C 0 0.036 0.057 0 0 

(N+O)/C 0.323 0.388 0.427 0.416 0.441 

 

Surface free energy 

The surface free energy of the PET foils modified by DSBD in O2 and N2 plasma at 

atmospheric pressure vs. the activation time is shown in Fig. 3. The surface free 

energy of PET during modification by DSBD plasma in O2 and N2 (Fig. 3, plot a, b) 

significantly increased in comparison with untreated polymer. Fig. 3, plot a  shows 

that the surface energy of PET modified by DSBD plasma in O2 increases from an 

initial  value of 47.8 mJ.m-2 for untreated PET to 82.6 J.m-2 for 20 s of plasma 

modification. Fig. 3, plot b shows the surface energy of PET modified by DSBD 

plasma in N2. These values are lower than those of PET modified by the same 

method in O2.  
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Figure 3  Surface energy of PET foil modified by DSBD plasma: in O2 (a) and in     
N2 (b) vs. activation time.  
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Figure 4  Peel strength of adhesive joint of PET modified by DSBD plasma: a –  
O2, b – N2 to polyacrylate vs. activation time. 
 

Strength of adhesive joint 

The peel strength of the adhesive joints of PET foils, modified by DSBD plasma (Fig. 

4) in nitrogen (4, plot b), in oxygen (Fig. 4, plot b) to polyacrylate vs. time of activation 
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is shown in Fig. 4. The peel strengths of PET to polyacrylate after modification by 

DSBD plasma significantly increased, and these increases were higher for the 

samples modified in oxygen. The peel strength of the adhesive joint increased from 

77 N.m-1 (unmodified PET) to 180 N.m-1 (DSBD, 10 s, N2), and 237 N.m-1 (DSBD, 10 

s, O2). These results clearly indicate that plasma irradiation considerably improves 

the adhesive properties of PET for DSBD plasma. 

Relation between adhesion and surface energy 

Fig. 5 shows the relation between peel strength of the adhesive joint of PET, 

modified by DSBD plasma, to polyacrylate and the surface energy of polymer. A 1st 

order exponential decay was found for modification in O2. For this processing gas the 

relation between peel strength of the adhesive joint and surface energy is given by 

the following relation: Ppeel  = 309.5 – 1719.8. exp(- SFE/23.9) (SFE = surface free 

energy). 
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Figure 5  Relation between peel strength of adhesive joint of PET modified by DSBD  

plasma in O2  to polyacrylate vs. surface free energy of the polymer 

 

Coclusions 

(i) The roughness of the PET film modified by DSBD plasma in N2 and O2 in air 

increased;  
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(ii) AFM results confirmed the creation of some heterogeneities due to local melting 

on the surface of PET; 

(iii) DSBD plasma modified PET showed a broadening of the C=O stretch at 1710 

cm-1 due to the creation of oxygen-containing sites; 

(iv) XPS showed an increase in oxygen and nitrogen content in the PET surface 

layers after modification by DSBD plasma in N2 or O2, and by RFD plasma in 

air; 

(v) The surface energy of PET modified by DSBD plasma significantly increased, 

and this increase was higher for oxygen compared to nitrogen; 

(vi) The peel strength of PET, modified by DSBD plasma or RFD plasma, to 

polyacrylate significantly increased, and this value was higher in the case of 

oxygen than in the case of nitrogen. 

(vii) A correlation between the peel strength of the adhesive joint of PET, modified 

by DSBD plasma in oxygen or nitrogen, to polyacrylate and surface energy of 

polymer by the following relation: Ppeel  = 309.5 – 1719.8. exp (- SFE/23.9) has 

been found. 
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Summary 

The paper deals with the investigation of the influence of surface finishing 
on specific physical and acoustic characteristics (density, acoustical 
constant, speed of sound) of Ash wood (Fraxinus excelsior, L.) which is 
used for making the bodies of electric guitars. 
The surface finishing was carried out by the application of nitrocellulose 
and polyurethane transparent varnishes.  
Key words: Ash, wood, surface finishing, nitrocellulose and polyurethane 
varnish, guitar  

 
 
1. ÚVOD 

Elektrické gitary sa od seba odlišujú materiálom, z ktorého sú vyrobené, 

tvarom, použitými snímačmi a povrchovou úpravou. Povrchová úprava je dôležitým 

prvkom v ich výrobe. Má ochrannú funkciu, nesmie negatívne ovplyvniť charakter 

zvuku gitary, musí však spĺňať aj určité estetické požiadavky (zvýrazniť kresbu dreva, 

farebne upraviť povrch nástroja podľa požiadaviek zákazníka).  

Vo výrobe hudobných nástrojov sú od nepamäti až doteraz preferované 

tradičné náterové látky na báze prírodných živíc (šelakov, kopálov, jantárov, 

rastlinných olejov, voskov a balzamov), ktoré v prípade akustických nástrojov 

prispievajú ku kvalite zvuku [1]. V prípade elektrických nástrojov  sú používané vo 

väčšej miere z estetického hľadiska.  
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Jedným z dôležitých charakteristík elektrickej gitary je hladký, lesklý povrch 

(zdôraznenie kresby dreva), ktorý je odolný voči mechanickým poškodeniam.  tohto 

dôvodu sa nitrocelulózový lak používa výrobcami rôznych hudobných nástrojov od 

50-tych rokov minulého storočia. V súčasnosti len je len na niektorých „top“ radách 

svetoznámych výrobcov gitár.  

Polyuretánové laky, ktoré používa predovšetkým firma Fender, sú u výrobcov 

hudobných nástrojov (hlavne gitár a väčších sláčikových nástrojov) akceptovanou 

náhradou. Začiatok ich aplikácie na elektrické gitary sa datuje do 70-tych rokoch 20-

teho storočia a priniesol podstatné zrýchlenie výroby.  

 

2. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Celá konštrukcia gitary dnes v podstate závisí na požiadavkách zákazníka a jeho 

predstave o nástroji, pričom záleží aj na hudobnom štýle v akom bude gitara 

používaná. Na telo gitary, ktoré je jednou z najdôležitejších častí, sa používajú rôzne 

dreviny, záleží od typu nástroja, resp. výrobcu (americké druhy jaseňa sa spájajú so 

značkou Fender).   

2.1 Povrchová úprava 

Povrchová úprava (PÚ) poskytuje ochranu hudobného nástroja nielen pred 

znečistením, ale aj pred atmosférickými vplyvmi (zmena relatívnej vlhkosti vzduchu, 

teploty, slnečné žiarenie). Pri povrchovo neupravenom nástroji by mohlo dochádzať 

k nežiaducim zmenám zvuku nástroja. Svetoznámi výrobcovia elektrických gitár 

tradične používajú nitrocelulózové a polyuretánové laky.  

Nitrocelulózový lak je mechanicky a chemicky odolný, ideálne tvrdý a pružný, je 

akusticky vhodný (neovplyvňuje negatívne rezonančnú schopnosť použitého dreva), 

avšak po určitom čase sa stáva veľmi tvrdým a krehkým, starnutie zapríčiňuje zmenu 

odtieňa. Z tohto dôvodu sa aplikačné vlastnosti nitrocelulózových náterových látok 

účelne upravujú. Ide o roztoky nitrocelulózy v organických rozpúšťadlách, 

obsahujúcich zvláčňovadlá – dibutylftalát, trikrezylfosfát a polymerizačné živice 

(polyvinylbutylacetát, akrylátové živice). Negatívum nitrocelulózových náterových 

látok je aj neefektívnosť, vysoká náročnosť na čas a prácu (niekoľko desiatok 

vrstiev, pričom je nutný časový odstup), avšak predovšetkým fakt, že nitrocelulózové 
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laky ako rozpúšťadlové patria medzi "ekologicky" problematické náterové látky z 

dôvodu obsahu prchavých organických rozpúšťadiel (VOC) ako rizikových 

chemických látok [4]. V prípade hudobných nástrojov je však rozhodujúcich kritériom 

tónová kvalita, estetické hľadisko, tradícia firmy. Preto nitrolaky doteraz používa 

známa firma Gibson, ktorá má v USA výnimku (napriek ich zákazu). Nitrolak používa 

aj firma Fender (napr. na modeloch Vintage Series). Avšak nitrocelulózový lak je 

aplikovaný len v tenkej vrstve na hrubý akrylátový základ. Pri použití 

nitrocelulózového laku je prínosom, že sú zachované mnohé prirodzené vlastnosti 

dreva, tóny gitary sú čisté, pri vyšších frekvenciách (tónoch) zvonivé, tóny sa 

vyznačujú náležitým doznievaním [2].  

Pri polyuretánových náterových látkach, ak sú rozpúšťadlové, sa používajú v 

súčasnosti ekologickejšie varianty s prídavkom acetobutyrátu celulózy, ktorá nepatrí 

medzi rizikové látky, kategorizované ako VOC. Výsledný náter je odolný voči 

poveternostným vplyvom a pôsobeniu chemických látok, má dobré mechanické 

vlastnosti (je podstatne pružnejší ako nitrocelulózový lak), udržuje si lesk, farba je 

stabilnejšia. Pozitívom je rýchlosť výroby, avšak akustické vlastnosti sa zhoršujú. 

Vrstva laku je totiž väčšia ako pri nitrolakoch, drevo je uzatvorené a izolované od 

vonkajších vplyvov (je zastavené jeho dozrievanie). Tým je potlačená rezonančná 

schopnosť dreva, zvuk gitary je tlmený, skreslený. Pri moderných gitarách určených 

pre hudobný štýl vyžadujúci vysoké skreslenie gitarového zvuku pôsobí tento druh 

laku veľmi dobre. A však ak by sme prelakovali starý nástroj pôvodne lakovaný 

nitrocelulózovým lakom, zvuková zmena by bola pre nástroj ničivá [2]. 

2.2  Rezonančná dynamická metóda 

Vplyv povrchovej úpravy na tónovú kvalitu hudobného nástroja je možné 

posudzovať na základe fyzikálno-akustických (hustoty, modulu pružnosti, akustickej 

konštanty, rýchlosti šírenia zvuku) charakteristík (FACH). Tieto sú dôležitými 

ukazovateľmi vlastností materiálu, nakoľko sú podmienené jeho štruktúrou. 

Pri použití rezonančnej dynamickej metódy (pri ktorej je kmitanie skúšobného 

telesa tvaru tyče v strede upevneného budené pomocou reproduktora) sa zisťuje 

rezonančná frekvencia fr. Zo známej rezonančnej frekvencie, dĺžky tyče ( l ), hustoty 

(ρ) dreva je možné vypočítať modul pružnosti materiálu tyče podľa vzťahu  
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22= rf..ρ4. E l                                                        (1) 

Následne sa vypočíta rýchlosť šírenia zvuku (c) cez drevo podľa: 

                                       
ρ
E

 c =                                                               (2) 

a konštanta vyžarovania A (akustickú konštantu) podľa vzťahu 

3ρ
E

 = 
ρ
c

 = A                                                           (3) 

Na základe vyššie uvedených charakteristík je možné objektívne posúdiť 

vhodnosť použitia povrchovej úpravy na určité hudobné nástroje, resp. ich časti.  

 

3. EXPERIMENTY 

3.1  Materiál a metóda 

Zisťovanie fyzikálno-akustických charakteristík (ρ, E, A, c) bolo realizované použitím 

rezonančnej dynamickej metódy. Pre experimenty bolo vybrané drevo Jaseňa 

štíhleho – najpoužívanejšie drevo značky Fender, v obmedzenej miere Paul Red 

Smith, Gibson [GX, 2010 b]. Skúšobné telesá boli tvaru tenkej tyče s rozmermi (10 x 

10 x 600) mm. Vlhkosť skúšobných telies pri experimente bola (7 – 10) %.  

Pred nanesením náterových látok bol povrch dreva upravený. Na pripravené 

skúšobné telesá bol aplikovaný nitrocelulózový alebo polyuretánový lak striekaním. 

Všetky telesá boli lakované spolu, aby hrúbka vrstvy laku bola všade rovnaká. Po 

vytvorení súvislej vrstvy nasledovalo vytvrdzovanie. Prípadné nedokonalosti 

povrchovej úpravy boli odstránené brúsením s vodovými brúsnymi papiermi o hrúbke 

brúsneho zrna 800 – 1200 a postup lakovania sa opakoval, pokým náterový film 

nedosahoval požadovanú kvalitu.   

3.2. Výsledky a diskusia 

Fyzikálno-akustické charakteristiky boli zisťované pred a po povrchovej úprave  

nitrocelulózovým, resp. polyuretánovým lakom. Priemerné hodnoty FACH zistených 

rezonančnou dynamickou metódou pre jaseň pred a po povrchovej úprave 

nitrocelulózovým, resp. polyuretánovým lakom sú uvedené v Tab. 1 [5]. 
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Výsledky experimentov boli vyhodnotené matematicko-štatisticky ako aj graficky v 

 3D grafoch. Krabicové 3D grafy umožňujú komplexné porovnanie relevantných 

skúmaných charakteristík – hustoty ρ, modulu pružnosti E a akustickej konštanty A. 

Vo vnútri 3D krabicového grafu sú namerané hodnoty fyzikálno-akustických 

charakteristík, ktoré patria do intervalu (priemerná hodnota ± 2 smerodajné odchýlky, 

t.j. MV ± 2 SD). 3D grafy predstavujú jednoduché, rýchle a prehľadné porovnanie 

vlastností súboru natívneho a povrchovo upraveného dreva jaseňa.  

 

Tab. 1 Fyzikálno-akustické charakteristiky jaseňa – E , A, ρ, c 

(MV – priemerná hodnota, SD – smerodajná odchýlka, CV – variačný koeficient) 

Drevina 

Počet 
skúš. 

telies 

 
E/ 

GPa 

A/ 

m4/kg.s-1 

 ρ/ 

kg/m3 

c/ 

m/s 

Jaseň pred PÚ 

nitrolak. 
7 

MV 16,68 7,14 689 4 618 

SD 1,22 0,17 17,48 134,4 

CV / % 3,23 2,32 2,54 2,73 

Jaseň po PÚ 

nitrolak. 
7 

MV 16,20 6,92 697 4 819 

SD 0,93 0,10 16,19 89,09 

CV / % 5,72 1,45 2,32 1,85 

Jaseň pred PÚ 

pur lak. 
7 

MV 17,68 7,15 702 5 018 

SD 0,57 0,13 7,86 73,71 

CV / % 3,23 1,76 1,12 1,47 

Jaseň po PÚ 

pur lak. 
7 

MV 17,21 6,91 712 4 917 

SD 0,73 0,17 9,11 100,9 

CV / % 4,22 2,48 1,28 2,05 

 

Obr.1 prezentuje výsledky merania skúmaných fyzikálno-akustických charakteristík 

(A, E, ρ) pre jaseň pred a po povrchovej úprave realizovanej nitrocelulózovým 

lakom. Obr. 2 predstavuje výsledky pre jaseň pred  a po povrchovej úprave 

realizovanej polyuretánovým lakom. 
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Ako je zrejmé z Tab. 1 a Obr. 1, pri jaseni upravenom nitrocelulózovým lakom došlo 

k poklesu modulu pružnosti E ako aj akustickej konštanty A. Čo sa týka hustoty ρ, tak 

použitie  laku sa prejavilo jej zvýšením, čo malo za dôsledok zvýšenie rýchlosti 

šírenia zvuku c v pozdĺžnom smere. Obdobná situácia bola aj pri použití 

polyuretánového laku. Z nameraných hodnôt vyplýva, že modul pružnosti v menšej 

miere ovplyvnil polyuretánový lak ako nitrocelulózový lak. Na akustickú konštantu 

mal nitrocelulózový lak menší vplyv ako polyuretánový lak. V prípade rýchlosti šírenia 

zvuku v dreve pozdĺž vlákien mal na jej hodnoty menší vplyv nitrocelulózový lak.  

 

Obr.1 FACH jaseňa pred a po povrchovej    

úprave nitrocelulózovým lakom 

Obr.2 FACH jaseňa pred a po povrchovej  

úprave polyuretánovým lakom 

 

Z nameraných hodnôt zistených dynamickou rezonančnou metódou vyplýva, že lak 

má vplyv na FACH dreva jaseňa. Avšak na hladine významnosti 0,05 z viacfaktorovej 

analýzy ANOVA vyplýva, že tento rozdiel nie je štatisticky významný.  
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4. Záver 

Základ tvorby zvuku elektrickej gitary je tvorený kmitaním struny, ktoré je snímané 

elektromagnetickými snímačmi. Určitý podiel vplyvu na výsledný zvuk má druh 

dreviny. Elektrické gitary sú povrchovo upravované rôznymi lakmi, ktoré ako ukázali 

aj realizované experimenty ovplyvňujú vlastnosti použitého dreva. Ako naznačili 

experimenty, použité laky – nitrocelulózový ako aj polyuretánový vplývajú na 

relevantné fyzikálno-akustické charakteristiky. 

Pri povrchových úpravách sa elektrických gitár sa však používajú aj rôzne farbivá [3], 

ktoré môžu ovplyvniť FACH. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že nielen druh dreva, ale 

aj povrchová úprava má vplyv na zvuk nástroja, čo je potrebné brať do úvahy pri 

výrobe elektrickej gitary.  

Záverom je možné konštatovať, že pri použití oboch lakov dochádza ku zmene 

kvality a farby zvuku elektrickej gitary, avšak tieto zmeny nie sú výrazné. 
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ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE PERLEŤOVÝCH PIGMENTŮ A JEJÍ 
UPLATNĚNÍ V PRAXI 

 
THE CUTTING-EDGE OF PERLESCENT PIGMENT TECHNOLOGY AND 

THE APPLICATION IN PRACTICE 
 
Guido Olbersa, Thomas Rentschlera, Mirka Řehořováb 

aMerck KGaA Darmstadt, BRD, bMerck spol. s r.o., Praha, Česká republika 

 
Summary 

Merck KGaA Darmstadt develops for more than 50 years  effect pigments 
based on mineral substrate coated with TiO2 and/or Fe2O3 layer. The 
pigment types Pyrisma® and Iriodin® GP offers unique possibilities for 
colour formulations due their specific colours, particle size distribution and 
surface treatment. Wide choice of effect pigments is explained by way of 
example of blue formulation. 
Key words: effect pigment, colour space, colour saturation, coating 
materials, weather resistance 

 
 

Úvod 

Stálé změny na trhu a snaha odlišit se od konkurence vedou jak designéry, tak 

ve svém důsledku i výrobce nátěrových hmot ke snaze přicházet s novými, 

individuálními barevnými odstíny pro povrchové úpravy spotřebního zboží, 

automobilů, stavebních dílů i dalších výrobků. Atraktivní povrchová úprava dává větší 

šanci k vyniknutí a komerčnímu úspěchu. Po více než 50 letech vývoje v oblasti 

efektových pigmentů na bázi minerálních nosičů je k dispozici široká škála produktů 

s odlišnými vzhledovými vlastnostmi, které umožňují i v rámci jedné barvy různá 

řešení. Tyto pigmenty jsou k dispozici jak pro interiérové aplikace, tak pro nátěrové 

hmoty do venkovních podmínek. Jedním z předních světových výrobců efektových 

pigmentů je firma MERCK KGaA Darmstadt s vlastními vývojovými laboratořemi. 

Perleťový efekt v podmínkách měnícího se trhu 

Perleťové (efektové) pigmenty jsou složeny z lamelárních částic tloušťky 

zhruba 0,2-1 µm a plošně nepravidelného tvaru o šířkách v rozpětí 5 – 500 µm. 

Používají se materiály o vysokém respektive hodně odlišném indexu lomu. Optický 
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efekt je založen na interferenci světla. Částice pigmentů jsou tvořeny buď jednou 

vrstvou materiálu (např. oxichlorid bismutitý) nebo více vrstvami. Pigmenty 

s vícevrstvým systémem se skládají z minerálního substrátu a jedné či více 

nanesených vrstev oxidů kovů, nejčastěji se uplatní TiO2 a Fe2O3. Jako minerální 

substrát je nejdéle používána přírodní slída, nověji se uplatňují Al2O3, vápenato-

hlinitý borosilikát a SiO2. Trendem posledních let je vývoj syntetické slídy, chemickým 

složením odpovídají fluoroflogopitu. Tento materiál vyniká bělostí bez zbarvení 

způsobovaného u přírodních materiálů stopovými příměsemi iontů některých kovů 

(Fe, Mn). 

Jsou-li pigmenty dlouhodobě vystaveny venkovním podmínkám, může 

především vlivem světla a vlhkosti dojít k viditelným změnám ve vrstvách TiO2 a 

Fe2O3, jež vytvářejí interferenční efekty pigmentů. TiO2 je fotoaktivní, což vede k jeho 

žloutnutí. V tekutých lacích může docházet k interakci látek pigmentu 

s komponentami nátěrové hmoty. TiO2 i Fe2O3 vykazují při dlouhodobé expozici 

sníženou odolnost vůči vlhkosti. Proto se u pigmentů pro exteriérové aplikace 

provádí dodatečná povrchová stabilizace. Ochranná vrstva je tvořena organickou 

vrstvou případně kombinovanou s anorganickou složkou. Za 40 let, odkdy je 

povrchová stabilizace dostupná, zaznamenala změny vyplývající především 

z narůstajících ekologických požadavků. Zatím nejnovějšími vývojovými verzemi jsou 

ochranné vrstvy označované SW a WNT. Ochranná vrstva SW byla optimalizovaná 

pro nátěrové hmoty evropské a americké provenience a je vhodná jak do 

rozpouštědlových laků, tak do vodouředitelných systémů. Typ WNT byl vyvinut 

v Japonsku a svými vlastnostmi lépe odpovídá složení tamějších nátěrových hmot. 

Obecně lze říci, že typ SW je více hydrofilní než WNT. Oběma úpravami je zajištěna 

velmi dobrá barevná stabilita pigmentů a jejich dobrá odolnost proti vlhkosti 

v rozpouštědlových i v disperzních lacích. 

Volba efektu výběrem typu pigmentu 

Vytvoření individuálního odstínu a efektu začíná volbou vhodného pigmentu. 

V současné době jsou z produkce Merck k dispozici dekorativní pigmenty v 5 

typových řadách výrazně odlišných vizuálních vlastností a efektů. 

 

 



127 
 

Tabulka 1. Přehled lamelárních perleťových pigmentů podle efektů. 

 Efektové pigmenty   

Efekt achromatické 
(prostorový a sklopný 
efekt) 

chromatické  
(prostorový a sklopný efekt) 

goniochromatické 
(prostorový a úhlově 
proměnlivý sklopný efekt)

jiskřivost, 
třpytivost 

Miraval® 
Xirallic® 

Miraval® 
Xirallic® 

 

jemný 
perleťový 
třpyt 

Pyrisma® Color 
Space 
Iriodin® 
Iriodin® Icy White 

Iriodin® 
Iriodin® GP 
Pyrisma® Ferric Red 

Colorstream® 

hladký 
vzhled 

Iriodin® 
Biflair® 
Pyrisma® Liquid 
Blue 

  

 

Pigmenty Pyrisma® vznikly cíleným vývojem zvolených barevných 

interferenčních odstínů vysoké sytosti a vydatnosti. Řada neobsahuje stříbrný 

pigment. Byly vytvořeny i odstíny, které do té doby nebyly k dispozici – Indigo, 

Turquoise, Magenta. Na počátku vývoje byl na základě gamutu již existujících 

interferenčních pigmentů různých výrobců, jejich intenzity a následné matematické 

kalkulace požadované sytosti nových pigmentů vytvořen „Merck Color Space 

Concept“ – barevný prostor nových pigmentů maximální dosažitelné intenzity. Po 

optimalizaci výrobních nákladů bylo pro výrobu určeno 8 odstínů v provedení pro 

interiérové respektive exteriérové aplikace. Pomocí těchto 8 odstínů se podařilo 

pokrýt 93 % vymezeného gamutu. Mísením sousedních barev je možné dosáhnout 

mezilehlých odstínů bez ztráty sytosti. 

Substrátem pigmentů Pyrisma® je slída. Pro nanesení vrstvy TiO2 byl vyvinut 

nový speciální postup. Dosáhlo se tím intenzívních, sytých a jasných interferenčních 

barev s lepšími optickými vlastnostmi než dosavadní interferenční pigmenty. Díky 

sytosti barev byl potlačen mléčný efekt, pozorovatelný u jiných interferenčních 

pigmentů mimo úhel přímého odrazu světla. Aby se zlepšila filtrovatelnost laků 

s aplikovanými pigmenty, byla vytvořena nová frakce velikosti částic 5 – 35 μm. 
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Povrch nastříkaný barvou obsahující pigment Pyrisma® je rovnoměrně zabarvený, 

nevykazuje zákal vzniklý nahloučením částic pigmentu. 

Tabulka 2. Přehled pigmentů Pyrisma®. 

Pyrisma® Color Space Exteriérová verze Interiérová verze 

Indigo T 40-27 SW/WNT T 30-27 
Green T 40-24 SW/WNT T 30-24 
Blue T 40-23 SW/WNT T 30-23 
Turquoise T 40-25 SW/WNT T 30-25  
Violet T 40-22 SW/WNT T 30-22   
Magenta T 40-26 SW/WNT T 30-26   
Red T 40-21 SW/WNT T 30-21   
Yellow T 40-20 SW/WNT T 30-20   

 

Zvláštní odnoží řady Pyrisma jsou dva pigmenty speciálních vlastností 

stabilizované pro venkovní užití. Pyrisma® T81-23 Liquid Blue má přes malou 

velikost částic do 15 μm velkou sytost interferenční modré barvy, která jinak u 

pigmentů s takto malými částice není obvyklá. S pomocí nové technologie nanášení 

vrstvy TiO2 se podařilo potlačit podíl nesystematicky rozptýleného světla, který jinak 

při malých úhlech pohledu mléčné zakalení způsobuje. Částečky do 15 μm už lidské 

oko nerozlišuje, a tak je lakům s tímto pigmentem propůjčen jemný, homogenní, 

„tekutý“ vzhled. 

Pyrisma® F80-51 Ferric Red je pigmentem se stejnou velikostí částic 5-35 

μm jako řada Pyrisma Color Space, čímž ji doplňuje o chromatický pigment syté 

červené barvy. Jedná se o pigment na bázi slídy s nanesenou vrstvou Fe2O3 a 

s jemnou texturou. 

Pigmenty interferenčních odstínů mají tu vlastnost, že mimo úhel přímého 

odrazu světla je na bílých či světlých podkladech pozorována komplementární barva, 

např. k zelené červená. To může působit rušivě. S tímto efektem se vypořádaly 

chromatické pigmenty Iriodin® GP (Green Pearl). Díky přídavné vrstvě CoTiO3 

získaly tyto semitransparentní pigmenty vlastní zelený odstín hmoty pigmentu a 

neobvyklý sklopný efekt, aniž by byl negativně ovlivněn jas barvy. Tím vznikly nové 

možnosti při ladění barevných odstínů. 
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Tabulka 3. Přehled pigmentů Iriodin® GP. 

Iriodin® GP Velikost částic 

Rutil Green WNT 5 – 40 μm 
Rutil Blue-Green WNT 5 – 40 μm 
Rutil Blue WNT 5 – 40 μm 
Rutil Red WNT 5 – 40 μm 

Formulace modrých odstínů s efektovými pigmenty 

Ze shora uvedeného vyplývá, že při cíleném vyvíjení receptur odstínů 

s efektovými pigmenty je možné v dané barvě uvážlivě vybírat intenzitu efektu, sytost 

odstínu, verzi vhodnou pro vnitřní nebo venkovní užití. Možnosti pro modré odstíny 

uvádí následující tabulka. Popisované vlastnosti byly zjištěny pomocí 

mikroskopického pozorování ve světlém a tmavém poli ve 200x zvětšení. Vzhled byl 

porovnáván ve vrstvách laku o stejné hmotnostní koncentraci u všech pigmentů. 

Tabulka 4. Pigmenty modrých odstínů a jejich vlastnosti 

Pigment Velikost 
částic 

Efekt Exteriérová 
stabilizace 

Iriodin® 9221 Rutil 
Fine Blue 

5 – 25 μm - hedvábný lesk 
- modrá se slabým zeleným 

nádechem 

ano 

Iriodin® 9225 Rutil  
Blue Pearl 

5 – 40 μm - typický perleťový třpyt 
- modrá se slabým zeleným 

nádechem 

ano 

Iriodin® 97225 
Ultra Rutil  Blue 
Pearl 

5 – 40 μm - perleťový třpyt 
- zvýšená intenzita modré 

ano 

Pyrisma® T40-23  
Color Space Blue 

5 – 35 μm - perleťový lesk, jemná textura 
- vysoká sytost interferenční modré 

ano 

Pyrisma® T81-23  
Liquid Blue 

<15 μm - hedvábný lesk bez textury 
- vysoká sytost interferenční modré, 

slabý červený nádech 

ano 

Xirallic® T60-23  
Galaxy Blue 

5 – 30 μm - unikátní třpyt a brilance 
- křišťálový efekt 
- intenzívní modrá 

ano 

Miraval® 5424  
Magic Blue 

20 – 200 μm - výjimečná třpytivost a jiskřivost 
- barevná transparentnost 

ne 

Colorstream® 

T20-04  Lapis 
Sunlight 

5 – 40 μm - perleťový třpyt 
- goniochromatický efekt: modrá-

zelená-šedá-zlatá 

ano 
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Shrnutí 

Efektové pigmenty na bázi lamelárních minerálních částic poskytují širokou 

škálu efektů od hedvábného lesku přes perleťový třpyt po výraznou jiskřivost. Nově 

vyvíjené typy nabízejí i vydatnou sytost interferenčních odstínů. To umožňuje 

vytvářet atraktivní receptury laků s cíleným výběrem efektů. Pigmenty jsou k dispozici 

jak pro interiérové aplikace bez ochranné vrstvy, tak stabilizované s ochrannou 

vrstvou pro venkovní aplikace. Vybrané typy mají velikost částic optimalizovanou pro 

užití stříkací technikou. Jsou stabilizované proti povětrnostním vlivům, což umožňuje 

jejich vnitřní i venkovní aplikaci. Lze je zapracovat do rozpouštědlových i disperzních 

tekutých laků. Uplatnění efektových pigmentů je možné v nátěrových hmotách pro 

automobilový průmysl, pro venkovní i vnitřní nátěry budov, povrchové úpravy 

spotřebního zboží a další aplikace. 
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Summary 
The present state in the field of organic coatings requires such an 
anticorrosive pigment, which is adapted in its properties to the binder 
concerned and will contribute to the overall protection properties of the 
pigmented coating film at max. The paper presents as an example of 
thermally and chemically stable pigments the compounds based on mixed 
metal oxides. Other pigments exhibiting prospective results for the coating 
applications comprise the pigments of lamellar shape, which in addition to 
their alkalizing properties contribute to increasing the barrier and 
simultaneously inhibition mechanism by protective action of the coating. 

Key words: organic coatings, lamellar, pigments, metal oxides 
 
 

Introduction 

The conservation of metals in their pure form is possible only by their 

protection, which is secured by the chemical or electrochemical reactions of 

anticorrosive pigment with the metal alone or with the corrosion medium penetrating 

through the coating. The present-time task is devoted to investigating such 

anticorrosive pigments, which can be considered harmless from the environment 

protection point of view and, at the same time, highly efficient in their corrosion-

inhibition action.[1,2] The toxic pigments could be replaced in practice with zinc 

phosphate Zn3(PO4)2.2H2O. At present there exist a series of anticorrosion pigments 

based on phosphate anions.[3] Also a phosphate-molybdate anion is possible, the 

applicable cations comprise Zn2+, Al3+, or Ca2+ and others.[4] A further possibility 

consists in using aluminum polytriphosphate as an anticorrosion pigment for water-

dilutable and solvent-type coatings.[5] Aluminium polytriphosphate can be modified 
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with Zn2+ ions, which results in an increase in the anticorrosive efficiency of the 

pigment concerned. The anticorrosive efficiency of primers can be secured by 

introducing the pigment acting on an ion-exchange principle.[6] This concerns the 

pigments consisting of silicate anions and Ca2+ cations. Futher compounds 

distinguished by their anticorrosive effects are represented by barium metaborate, 

calcium, zinc, or strontium phosphosilicate, calcium borosilicate, and zinc 

molybdate.[7] Also the zinc and zinc lead(II) salts of organonitrogen compounds, 

organozinc compounds and calcium cyclotetraphosphate show an anticorrosive 

activity. A separate and rather problematic group of anticorrosive pigments consists 

of the so-called „core“ pigments , the core of which is created by an inert carrier 

bearing an active component.[8] Examples of such pigments comprise iron (III) oxide, 

the surface of which is treated with zinc phosphate. [9] A possible solution is 

presented also by calcium carbonate, zinc oxide,[10] or calcium molybdate. As a 

replacement of standard anticorrosive pigments with the pigments of an equal activity 

but without harmful effects the spinel-type ferrites or the rutiles based on mixed metal 

oxides show to be prospective candidates.[11,12] 

Effect of polymeric binders on the inhibitive efficiency of coatings 

An appropriate formulation of the protective coating creates a general 

protection by increased life expectancy of the operational coating on the substrate. A 

key component determining the coating quality is the polymer matrix. No protective 

high-quality system can be obtained if no anticorrosive high-quality pigment is used in 

a combination with a high-quality binder. Properties of the binder, such as hydrolytic 

stability, chemical resistance[13], glass-transition temperature, cross linking degree, 

and polymer purity in certain limits are the parameters affecting principally the 

functional properties of coating. 

Pigments in organic coating 

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 

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 
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point of view. It is evident here that the quality of resulting film is affected by such 

factors as particle size distribution of individual pigments[14]. These parameters are 

then in a narrow connection to permeability for water and gases and through these 

characteristics also to the corrosion protection and efficiency of the film.[15] 

Pigmented organic coatings, which do not contain any corrosion-inhibitive matter (an 

anticorrosive pigment or organic corrosion inhibitor) can exhibit only the so-called 

barrier effect if attacked by corrosion-initiating species. This effect is, to a large 

extent, connected with the nature of chemical binder, the size and shape of filler 

(inert pigment) particles, the additive content and, eventually, with the fractions of 

individual components being present in the coating formulation. 

Diffusion of corrosive medium through an organic coating 

As it has been already described, each organic coating exhibits a definite 

permeability to corrosive substances as water, oxygen, Cl-, SO4
2-, and the like.[16] 

These substances penetrate to the substrate metal, at the surface of which the 

corrosion processes are initiated.[17] The corrosive medium components can 

penetrate through the film on several ways. From the morphology of surface film 

point of view the small-diameter and large-diameter pores can exist. The small pores 

having 1-5 nm in diameter or those of an even smaller size arise or decay at the 

movement of segments of macromolecular binder chains at temperatures above the 

glass polymer transition. This means that a single-phase system is concerned.[18] The 

temperature dependence of film penetrability reflects the temperature dependence of 

macromolecules mobility. If the corrosive substance penetrates these very low-

diameter pores through the film, then the so-called activated diffusion is meant. The 

polymers, which have a high mobility of binder chains, such as elastomeres, are 

more susceptible to the activated diffusion than the polymer structures of high 

density. The system containing large diameter pores is designated as a two-phase 

one, and the shape of these pores does not depend on temperature. The 

permeability depends, on the contrary, on the properties of diffusing compound. The 

transport of diffusing substances depends on: the flexibility of macromolecular 

substances, the density of macromolecular network, the morphology of the structure 

formed, the glass-transition temperature (Tg) of polymer (binder), the penetrating-

substance concentration, the molecular weight of penetrating substances. [13] 

All these prerequisites do not consider the chemical reactions running at the diffusion 
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through the film between the diffusing substance and a polymer forming the film 

structure and at all do not consider the reactions between the diffusing substances 

and the pigments and fillers contained in the film.[18]  

From the corrosion of metal point of view, as it has been already stated, the acid 

medium is of primary significance, penetrating the protective film not only by physical 

diffusion, but thanks to the possibility of reaction with pigments, fillers and also 

binders by chemical diffusion or, maybe, by the physico-chemical art.[19]  

Starting with these reasons the work was directed to following the penetration of acid 

solutions (hydrochloric acid, sulphuric acid, formic acid, acetic acid, and propionic 

acid) into a chemically resistant binder system - epoxy resin based coatings. 

Selection of these acids is given by the practical occurrence of hydrochloric and 

sulfuric acids in "heavy" corrosive atmospheres. This concerns the coatings exposed 

to atmospheres in chemical and power engineering related plants, but also to 

contaminated municipal and industrial atmospheres. Organic acids, formic, acetic, 

and propionic acids, belong among components encountered in foodstuff and also 

aggricultural plants. Expressive improvement of mechanical and chemical 

resistances of binders require comparatively low concentrations of fillers or pigments, 

as far as it is possible to create an appropriate structure of interface. The structure 

and properties of coatings depend, to a great extent, on the surface properties of 

pigment particles, on the composition of interface and also on the structure of 

polymer matrix. Interaction with pigment particles results always in a less or more 

expressive modification of binder.[20] 

Mixed metal oxides as reactive pigments affecting the diffusion of corrosive 

substances  

The spinels involve a large group of double metal oxides characterized by a 

general formula AB2X4 and a crystal structure similar to that of the natural spinel 

mineral, which is a magnesium aluminate (MgAl2O4). These mixed metal oxides are 

solid solutions or compounds consisting of two or more metal oxides.[21] The spinel 

lattices are rather stable, and the oxides showing this structure are characterized by 

high thermal and chemical stabilities and a high refractive index.  

Thermostable spinel pigments  

The outstanding effect of thermal stability of the spinel pigments can be 
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utilized, when also other components of the protective coating exhibit a high 

resistance to the elevated temperature effects. Of the known polymers which have 

film-forming properties, the silicone resins are usable as binders for the coating 

compositions able to resist elevated temperatures. [22] 

Experimental 

The diffusion methods of investigating the anticorrosive pigments start with the 

existence of barrier efects and binding the aggresive compounds penetrating the 

organic coating. The diffusion of corrosively active compounds into the epoxy coating 

samples prepared was studied by a microscopy method starting with the second Fick 

law,[23] and independent calculation of the diffusion coefficient (D) was performed by 

means of the Einstein relation for D. As far as reactive pigments, i.e. the substances 

capable of chemical reactions with diffusing medium, are used, then the 

decceleration of diffusion of this medium through the film takes place. Microscopic 

investigation of the diffusion of aggresive acid medium into pigmented films consisted 

in measuring the depth of penetration of the medium. When a suitable form of test 

pieces was used the condition of diffusion in a single direction was satisfied, and the 

diffusions along the y and z axes could be disregarded.[24] The depth of diffusion can 

be measured microscopically as a function of time, the time being considered as the 

time of exposure of the samples to the corrosive medium being investigated.  

Anticorrosive action of spinel pigments in coatings 

Let us start with the assumption that the primary cause of corrosion at the 

metal substrate under the protective coating consists in the penetration of 

surrounding medium through the heterogeneous film created by a polymer matrix 

with pigment particles which are usually of inorganic nature. From this point of view 

we can appreciate the importance of the study of transport processes comprising 

water and corrosive acidic media into the coatings pigmented with spinel pigments. 

All the binders pigmented to a variable pigment volume concentration (PVC) with 

spinel like pigments showed a similar behavior for the penetration of acidic (1.0M 

hydrochloric acid (HCl), 0.5M sulphuric acid (H2SO4), and 1.0M acetic acid 

(CH3COOH) medium through the coating. The curves obtained indicate that the 

diffusion of water through the coating layer dependend not only on the kind (defined 

by chemical composition) of the pigment, but also the pigment volume concentration 
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in the system (Figure 1.). Titanium dioxide, which was used as a representative of 

inert pigments towards acid media, showed a rising coefficient of diffusion, which 

entails a higher degree of penetration of coating by the medium and, possibly, a 

reduction of the resistance of the system to corrosion as a whole. Figure1 depicts the 

influence of the pigment volume concentration (PVC) on the diffusion coefficient (D) 

for various spinel-type pigments. The curve/development dependence shows how the 

cations present in the spinel-crystal lattice affect the transport of acidic medium (0.1M 

HCl) into the epoxy resin-based coating film. The critical pigment volume 

concentration (CPVC) values of all the pigments tested lie in a range of 45-55 vol.% 

and it can be concluded that at such a pigment concentration a sharp growth can be 

observed for the diffusion of liquid medium. The PVC = 40 vol.% value is an optimum 

condition for the minimum diffusion of liquids into the coating films. 
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Figure 1. PVC dependence of the coefficient of diffusion (D) for 1.0M HCl into the 
coatings;  = TiO2,  = ZnAl2O4,  = TiMgO5,  = ZnFe2O4,  = ZnMgFe2O5,  = MgFe2O4. 

Quite generally, the transport phenomena take part in all corrosion processes, 

and the appropriate pigmentation can reduce the diffusion of medium and thus 

prevent appearance of the primary corrosion cause. The capacity to neutralize the 

penetrating substances protects also, to a certain extent, the binder, by stopping 

chemical attacks on the molecular chain thereof. Based on the results obtained a 
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model situation can be assumed, according to which at the surface of spinel pigment 

particles the salts (of appropriate acids) are formed.[23] This eliminates the chemical 

diffusion component. Also, an important role is here played by the degree of wetting 

of the pigment particle by the organic binder. An objective representation of the 

diffusion of corrosive media at the pigment/binder interface for both inert and reactive 

(spinel-type) pigment is given in Figure 2. 

 

Figure 2. Scheme of diffusion of corrosive media at the pigment/binder interface; (a) 

inert pigment, (b) reactive pigment. 

In the first stage the physical diffusion through the coating takes place, the 

diffusion running at a rate (R1). At a moment when the diffusion field contacts an inert 

pigment tiranium dioxide (TiO2) particle a change in the rate of diffusion takes place 

to a rate (R2), which is determined by the degree of wetting (σ) of the pigment 

achieved during the dispersion process. The pigment particles act in this case as 

heterogeneties at a rate of diffusion R2>>R1. If we consider the diffusion running only 

in one direction (along axis x) the rate of diffusion (R3) will be higher than or equal to 

the rate R1. If spinel-type pigments are used then in the phase of diffusion R1=R1
’. On 

contacting a reactive spinel and an acidic medium the reaction to the appropriate salt 

will take place, which also bind several water molecules. The particle surface 

becomes afterwards a coating consisting of these reaction products, which 

considerably reduces the diffusion process for the original medium. The rate of 

diffusion R2
’<<R2. 

Preparation of the novel lamellar pigments 

Due to the fact that the single layers cannot protect the metal effectively it is 

necessary to create a system consisting of several layers.[25] The top layer of coating 
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system has to secure primarily the protection of coating system to the degradation by 

ultravioleght (UV) radiation and in addition to it has an important anticorrosion 

function.[26]  In this connection we speak on the barrier protection. An efficient barrier 

can be formed only from the binder, which is characterized by a low permeability for 

liquids and gases, and this function can be improved by using nonisometric, i.e. 

platelike or also flakelike pigments. The mechanism of active anticorrosion effects 

can be with barrier mechanism combined also in a single-layer system, which should 

comprise both the mechanisms.[27] The lamellar-pigment particle pigmented organic 

coatings are to be considered the composite materials. The matrix (binder) and also 

reinforcement (pigment) act with a synergic effect on the final physicomechanical 

properties. The strength, toughness and resistance to temperature and moisture 

liquid effects at the corrosion loading undergo raising. An important protection factor 

concerns also the adhesion properties[28] of the coatings formed. The adhesion of 

coating to the substrate, so as the adhesion of individual layers one to another are 

tightly conected 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. The proper logic of anticorrosion protection starts with creating such a 

barrier by using the coatings to guarantee a tight insulation of the metal substrate 

from the environment[29]. 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 (Figure 3). A disadvantage of natural mineral specularite 

consists primarily in the dark gray to black color and also the sedimentation in the 

binder resulting from a high specific mass. These disadvantageous negative 

properties are on the opposite not shown by the muscovite having been subjected to 

a surface pretreatment (hematite layer).[30] 

Another type of such lamellar pigments, verified in a laboratory scale, goes out of the 

synthesis of primary starting reactants with lamellar particle shapes, which at a 

cautious calcination passes to a product showing no crystal system changes and 

thus no changes in their form. As an example zinc ferrite can be named for which as 

a starting ferric oxide –the specularite (a lamellar ferric oxide) with lamellar particle 
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shapes (Figure 4.). 
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Figure 3. The dependence of coefficient of the resistance to diffusion of 1-C 
polyurethane coating on the concentration of surface treated iron muscovite;   = zinc 
ferrite,   =  lamellar zinc ferrite.  

 

Figure 4. Morphology of lamellar particle of zincferrite (5. 000x). 

Conclusion 

The type of pigment used exhibits a considerable effect on increasing the 

chemical stability, resistance to the penetration of acid medium through the coating 

and thus also the corrosion protection of protected metal substrate. The spinel 

pigments actively protect the polymer film matrix by the reaction with diffusing 

medium to the degradative reactions causing the change of polymer structure due to 

effects of this difusing substance. Based on these conclusions it is possible to 

imagine the spinel pigments as reactive particles, on the surface of which at the 

diffusion of corrosive substances through the polymer film chemical reactions take 
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place, which lead to the formation of less corrosive substances. The improvement of 

physicomechanical properties of the coatings is significant primarily in increasing the 

adhesion to the substrate material. 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 corrosive medium in the direction to substrate metal. The 

lamellar surface treatment of muscovite by ferric oxide gives the pigments for the 

anticorrosive coatings acting as corrosion barriers.  
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TITANOVÉ BĚLOBY PRETIOX: HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH 
VLASTNOSTÍ 

 
PRETIOX TITANIUM DIOXIDE: SURFACE PROPERTIES EVALUATION  

 
Eva Jehlářová, Lada Kovaříková 
PRECHEZA a.s., ČTC AP a.s., Česká republika 

 
Summary 

Titanium dioxide grades PRETIOX manufactured by the company 
PRECHEZA a .s., represent today’s top sulphate technology titanium 
dioxide. PRECHEZA a.s., would like to present new directions in its 
development and new project for evaluation of titanium dioxide particles 
surface with focus on main benefit, overall pigment properties and 
application possibilities.  
Key words: PRETIOX, titanium dioxide, pigment surface  

 
 
 

1. Úvod 

 PRECHEZA a.s. se sídlem v Přerově má více než stoletou tradici, zejména ve 

výrobě anorganických chemických produktů. Je největším výrobcem anorganických 

pigmentů v ČR, jedním ze tří výrobců titanové běloby v rámci zemí CEFTA a 

vývozcem technologického know how. Výzkumné, vývojové a aplikační požadavky 

kladené na naše výrobky řeší naše dceřiná společnost České technologické centrum 

pro anorganické pigmenty. Výroba titanové běloby je založena na rozkladu nerostu 

ilmenitu kyselinou sírovou, tzv. sulfátovým způsobem. Ilmenit se mele, suší a poté se 

rozkládá koncentrovanou kyselinou sírovou. Rozkladná hmota je po dozrání a 

ochlazení rozpuštěna vodou. Vzniklý roztok se redukuje, pak čířením zbaví 

nerozpustných částic a dále je ochlazen, čímž dojde k vyloučení železa ve formě 

krystalické zelené skalice. Ta je oddělena na odstředivkách. Následuje hydrolýza, při 

níž se vyloučí amorfní vločky oxidu titaničitého, které však ještě nemají požadované 

fyzikální vlastnosti. Proto se vzniklá suspenze oxidu ve dvou stupních s vloženým 

bělením promývá a po přídavku dalších potřebných chemikálií a zahuštění žíhá v 

kalcinační peci při teplotě přes 800°C v kalcinační peci, čímž se vytvoří částice 

použitelného pigmentu ve dvou základních druzích - anatas a rutil. Kalcinát se mele 
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na částice, které je možno přímo používat, ale větší část produkce je tzv. povrchově 

upravována. Při této operaci se ve vodní suspenzi váží na povrch částic TiO2 další 

chemikálie, které zlepšují některé fyzikální vlastnosti, především povětrnostní 

odolnost a dispergovatelnost. Výrobna titanové běloby byla uvedena do provozu v 

roce 1968. Kapacita výrobny byla 22 000 t/rok. V letech 1981 - 1984 byla za provozu 

realizována rozsáhlá rekonstrukce výrobny, jejímž výstupem bylo m.j. zvýšení 

kapacity výrobny na 25 500 t/rok. V období 1998 - 2000 byla provedena intenzifikace 

na 35 kt/rok a v současnosti probíhají projekty na intenzifikaci na 54 kt/rok. A.s.  

Precheza patří mezi nízkonákladové výrobce používající bezodpadovou technologii, 

kdy veškeré poloprodukty jsou ekologicky zpracovávány a využívány k další výrobě 

(železité červeně, sádrovec, kyselina sírová, síran železnatý apod.).  

 

Název 
produktu Produkce 2011 (kt) Současná kapacita   

kt/rok  
Plánovaná kapacita 
(2015)  max. kt/rok 

TiO2  46 50 62
Železité 
pigmenty 11 11,5 13

Monosal   13,8 14 15

Kyselina sírová 194 195 220

Obrázek 1: A.s. Precheza - výroba 2011 a plánovaná kapacita  
 

 

2. Současné směry rozvoje v a.s. Precheza 

a) Vývoj nových výrobků a stabilizace technologických podmínek výroby, 

- optimalizace výrobku RG-LP pro laminátové papíry (nové povrchové úpravy),  

- rozvoj speciálních produktů zaměřených na fotoaktivní titanovou bělobu, 

suroviny pro výrobu katalyzátorů a UV absorbérů 

b) Rozšiřování kapacit 

- inovace technologického zařízení v souvislosti s řešením flexibility 

zpracovávaných surovin 
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- realizace projektů, které umožňují zvýšit EBITDA - např. Projekt  údržby, oprav 

a revizí (REWAMP)  vlastní výroby kyseliny sírové a vlastní výrobu  elektřiny 

c) Enviromentální  aspekty 

- snižováni energetické náročnosti výroby 

- realizace projektů úspor materiálu a energie 

- snižování celkových emisí v souvislosti s platnými předpisy, objemu 

odpadních vod a řešení vedlejších produktů k řešení možných limitů pro TiO2 výroby 

v čase. 

d) Zákaznický „servis“ 

- spolupráce se zákazníkem při řešení aplikačních potíží (řešení problematiky 

smáčivosti, aglomerace a zapracovatelnosti) 

- otevřenost v požadavkům zákazníka – viz realizace expedice do cisteren 

AV_SL 

 

3. Titanové běloby PRETIOX pro výrobu nátěrových hmot  

Pro výrobu nátěrových hmot jsou používány jemně mleté a mikronizované typy 

titanové běloby PRETIOX – anatasového a rutilového druhu s různou kombinací a 

výší anorganických a organických povrchových úprav a modifikacemi krystalové 

mřížky. Kompletní přehled všech typů je uveden na stránkách www.precheza.cz. 

Povrchově upravené titanové běloby PRETIOX jsou charakterizovány vysokou 

barvivostí, neutrálním podtónem, snadnou zapracovatelností a následnou stabilitou v 

nátěrovém systému. Povrchová úprava minimalizuje flokulaci v řadě typů nátěrových 

systémů, velmi úzká distribuce velikosti částic a malá diference v rozpětí optických 

parametrů poskytuje stabilní odstín a umožňuje použití v bázích pro tónovací 

systémy. 

 

4. Hodnocení vlastností povrchu částic TiO2 

Vzhledem k důležitosti optimálního povrchu částic titanové běloby jsou neustále 

zlepšovány metody k jeho charakterizaci. Vybrané vzorky našich a konkurenčních 
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pigmentů jsou podrobovány různým testům pomocí řady metodik a výsledky 

porovnány. 

Díky grantu MPO TIP (FR-TI3/020)“ Charakterizace a modifikace povrchu pigmentů“  

mohlo dojít k ověření co nejširšího spektra různých metodik, z nichž užší výběr slouží  

pro detailní posouzení  povrchových vlastností vybraných pigmentů a poloprovozních 

povrchových úprav. Cílem je pak návrh nových povrchových úprav vedoucích 

k optimálním aplikačním vlastnostem pigmentu, případně možným úsporám při 

povrchové úpravě TiO2. 

Fyzikální a chemické vlastnosti povrchu částic (velikost měrného povrchu, objem a 

distribuce pórů, povrchová acidita/bazicita a hydrofobita/hydrofilita povrchu) a 

elektrochemické vlastnosti povrchu částic- zeta potenciál, izoelektrický bod – mají 

rozhodující vliv na dispergaci částic v aplikačním prostředí, na tvorbu agregátů a 

reologické vlastnosti. Optimální využití funkčních vlastností je přitom možné pouze 

v případě kompletní dispergace. Nekompletní dispergace (agregáty, aglomeráty 

částic) vede ke zhoršení uživatelských vlastností povrchu (lesk, opacita, vybarvovací 

síla, povětrnostní stabilita nátěrů) i nanočástic (UV absorpce, transparentnost, 

fotoaktivita). Mezi nejslibnější výsledky v oblasti hodnocení povrchu patří stanovení 

zeta potenciálu, stanovení smáčivosti, TPD a elektronová mikroskopie, které jsou 

součástí prezentace, resp. k dispozici pro zaslání  na požadavek u autorů přednášky.  

 

5. Závěr  

Díky podpoře projektu MPO TIP FR-TI3/20 „Charakterizace a modifikace povrchu 

pigmentu“ byly vybrané vzorky našich a konkurenčních pigmentů podrobeny testům, 

zjišťující míru a kvalitu povrchové úpravy nejen v suchém stavu, ale i v hotové 

disperzi. Cílem celého projektu je pak snaha o návrh nových postupů povrchových 

úprav vedoucích k optimálním aplikačním vlastnostem pigmentu, případně možným 

úsporám při povrchové úpravě TiO2. 
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COMPARISON OF PIGMENTS BASED ON ZINC PHOSPHATE WITH LOW-
ZINC OR ZINC-FREE NON-TOXIC PIGMENTS  

 

SROVNÁNÍ PIGMENTŮ NA BÁZI FOSFOREČNANU ZINEČNATÉHO S 
NETOXICKÝMI PIGMENTY SE SNÍŽENÝM / NULOVÝM OBSAHEM ZINKU  

 

Helena Kukačkováa, Andrea Vraštilováb, Andréa Kalendováa 

aUniversity of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Institute of Chemistry and 
Technology of Macromolecular Materials, Pardubice, Czech Republic 

bSynpo, joint-stock company, Pardubice, Czech Republic 

 

Summary 

This paper is focused on a study of low-Zn / Zn-free pigments based on 
phosphosilicates, borosilicate, oxyaminophosphates, ion-exchanged 
pigments, fosfomolybdate, molybdate, and phosphates. The comparison 
of studied pigments was performed in terms of conductivity and pH values 
in their aqueous extracts, but primarily on the basis of corrosion weight 
looses of steel substrate in the course of accelerated corrosion test. The 
amount of water-soluble substances was found out by cold and hot 
extractions. 

Key words: non-toxic, zinc-free pigment, corrosion loss, phosphate 

 

 

Introduction  

 The main targets of the paint industry are primarily reducing costs, improving 

the anticorrosive efficiency of paints and meeting legislative requirements, i.e. the 

removal of organic solvents and the replacement of toxic inhibitive pigments [1]. 

Therefore, the attention is paid to develop environmentally friendly coatings which 

comply with the Directive of the European Parliament and of the Council 2004/42/ES, 

e.g. high-solids paints, coatings containing a low amount of volatile organic 

compounds and no zinc and heavy metals [2,3]. 

 Since zinc phosphate represents according to the European Directive 

2004/73/EU a potential risk to the aquatic environment and on that account it cannot 

be classified as eco-friendly pigment. Thus, it is necessary to develop zinc-free 

inhibitors that meet the ecological requirements, but also effectively inhibit corrosion. 

This corrosion inhibitor should be all-purpose for use in most binder systems and 
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suitable for various metal substrates. Nowadays, the interest of manufacturers is 

predominantly focused on the development of pigments based on borates, ion-

exchanger, molybdates, borosilicates or phosphosilicates. Pigments containing 

calcium cations may be a promising alternatives, because based on inhibitory 

behaviour it has been found that calcium(II) ions are five times more effective than 

zinc(II) ions in aqueous extracts. However, it is imperative to take into account also 

the solubility of these pigments [2,4-6]. 

Experimental 

 The following pigments with lower or zero content of zinc were selected for 

testing - Ca phosphosilicate (Halox CW-491), Sr-Zn phosphosilicate (Halox SZP-

391), organically modified Ca-Sr phosphosilicate (Nubirox 302), complex of Ca 

silicate/Ca metaborate (Moly-White ST#1), Ca(II) ion-exchanged amorphous silica 

(Shieldex AC5), Ca molybdate (Moly-White C100), Zn phosphomolybdate (Nubirox 

106), Mg oxyaminophosphate (Pigmentan E), Mg-Ca oxyaminophosphate 

(Pigmentan EA), Ca phosphate (Halox 430) and Al tripolyphosphate (Rima-cor ZFM). 

Pigments based on Zn phosphate were used as reference anticorrosive pigments 

namely Zn-Al orthophosphate (Heucophos ZPA), Zn-Al polyphosphate (Heucophos 

ZAPP) and organically treated Zn orthophosphate (Heucophos ZPO). 

 To determinate the pH and conductivity, 10 wt. % aqueous extracts containing 

above mentioned pigments were prepared. The values of conductivity, as well as the 

content of water-soluble substances, advert to the pigment solubility. Both pH and 

conductivity were gauged for 28 days at ambient temperature. The pH was measured 

according to ČSN EN ISO 789-9 by pH-meter WTW pH 3210. The measurement of 

conductivity of aqueous pigment extracts was carried out in accordance with DIN ISO 

787/14 by means of a conductivity meter WTW LF 330.  

 The content of water-soluble substances was ascertained using a method of 

hot and cold extractions of pigment in distilled water. The assay was accomplished in 

compliance with ČSN EN ISO 787-3 for hot extraction and ČSN EN ISO 787-8 for 

cold extraction. If the content of these substance is higher than 1 wt. % (hot 

extraction), this fact may indicate a possible risk of osmotic blistering. Too high 

quantity of water-soluble substances can affect a dispergation of pigment in binder 

and a stability of paints during storage.  
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 The amount of water-soluble substances was computed in the same way for 

both extractions using the following equation: 

        
      

  
          [ ] 

Where Mws,h/c is content of water-soluble substances determined by the methods of 

hot or cold extraction, m1 is weight of pigment [g] and m0 is weight of solids [g]. 

 The determination of corrosion losses of steel substrates (i.e. mass material 

changes) caused by corrosion is one of basic method to evaluate corrosion tests. 

The corrosion losses characterize steel resistance against corrosion. The steel plates 

were immersed in the filtrates of 10 wt. % pigment suspensions for 28 days. Specific 

conductivity and pH values were measured in these aqueous extracts for 28 days. 

The corrosion weight losses were calculated by formula:  

   
     (    )

  
      [    ]  

Where Km is corrosion loss related to unit area [g/m2], m is mass of pure steel plate 

[g], m1 is mass of rusted steel plate and S is area of metal plate [cm2]. 

Results and discussion 

The pH and conductivity of aqueous extracts of pigments 

 The values of pH and conductivity were measured in 10 wt. % pigment 

suspensions for 28 days. Aqueous extracts containing organically modified Ca-Sr 

phosphosilicate, complex Ca silicate/Ca metaborate, Ca(II) ion-exchanged silica, Mg 

and Mg-Ca oxyaminophosphates showed alkaline pH values in the range from 9,8 to 

10,5 after 28 days of measurement. Al tripolyphosphate is the only one of examined 

pigments whose suspension showed strongly acidic pH. Other studied Zn-free / low-

Zn pigments gave pH values in the range of 7,6 to 8,6. In an aqueous extract with 

content of Zn-Al orthophosphate the pH value was equal to 5,1 and comparable pH 

values were obtained for organically modified Zn orthophosphate and Zn-Al 

orthophosphate (pH = 6,6 - 6,8) after 4-week measuring.  The highest conductivity 

was detected in pigment suspensions containing Ca silicate / Ca metaborate and Al 

tripolyphosphate, i.e. in the range of 1800 to 1900 µS/cm after 28 days. The relatively 

high values of conductivity were measured in extracts of oxyaminophosphates, Zn 

phosphomolybdate and Ca ion-exchanged silica. The lowest value of conductivity 
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was found for Sr-Zn phosphosilicate. Organically treated Ca-Sr phosphosilicate 

showed the highest conductivity in the group of phosphosilicates. The measured 

values of pH and conductivity are summarized Table 1. 

 

Table 1.  pH and specific conductivity of aqueous pigment suspensions. 

Pigment 
pH conductivity [μS/cm] 

1st day 28th day 1st day 28th day 

Ca phosphosilicate 7,8 8,1 199 192 
Sr-Zn phosphosilicate 7,8 7,6 100 127 
Ca-Sr phosphosilicate* 10,0 9,8 299 336 
Ca silicate/Ca metaborate 10,3 9,9 2200 1809 
Ca ion-exchanged SiO2 10,1 10,2 400 569 
Ca molybdate 8,8 8,6 203 213 
Zn phosphomolybdate 8,2 8,3 138 696 
Mg oxyaminophosphate 10,7 10,5 1018 692 
Mg-Ca oxyaminophosphate 10,3 10,4 900 678 
Ca phosphate 7,8 7,8 517 328 
Al tripolyphosphate 2,6 2,6 1621 1900 
Zn-Al orthophosphate 5,7 5,1 71 102 
Zn-Al polyphosphate 6,8 6,6 35 51 
Zn orthophosphate* 7,1 6,8 203 225 
* 
pigments by organic treatment 

 

The determination of content of water-soluble substances 

 As mentioned above, the value of conductivity is closely connected with the 

solubility of pigment, i.e. with the content of water-soluble substances. Based on the 

results listed in Table 2, it is obvious that Ca silicate/Ca molybdate was distinguished 

by the highest content of water-soluble substances (about 20 wt. %), i.e. borosilicates 

rank among highly soluble anticorrosive pigments. The higher amounts of water-

soluble substances were found in extracts of Al tripolyphosphate, Mg 

oxyaminophosphate, Ca(II) ion-exchanged silica but also for Ca phosphate, Mg-Ca 

oxyaminophosphate and Ca-Sr phosphosilicate. The quantities of water-soluble 

substances correspond to the measured values of conductivity in 10 wt. % aqueous 

extracts of pigments. The comparative pigment Zn-Al polyphosphate showed the 

lowest content of these substances from all the studied pigments. 
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Table 2.  The content of water-soluble substances. 

Pigment 
the content of water-soluble substances [%] 

Mws,c (25 °C) Mws,h (100 °C) 

Ca phosphosilicate 0,38 1,12 
Sr-Zn phosphosilicate 0,34 0,63 
Ca-Sr phosphosilicate* 1,58 2,43 
Ca silicate/Ca metaborate 20,12 19,55 
Ca ion-exchanged SiO2 2,72 4,42 
Ca molybdate 0,56 0,34 
Zn phosphomolybdate 0,91 0,49 
Mg oxyaminophosphate 3,24 2,74 
Mg-Ca oxyaminophosphate 1,65 0,47 
Ca phosphate 2,01 1,56 
Al tripolyphosphate 3,30 3,50 
Zn-Al orthophosphate 0,16 0,37 
Zn-Al polyphosphate 0 0,04 
Zn orthophosphate* 0,19 0,24 
* 
pigments by organic treatment 

 

Corrosion weight losses of steel panels placed in aqueous pigment 

suspensions  

 Corrosion losses of steel plates were determined in filtered pigment 

suspensions and simultaneously the pH values and conductivity were measured for 

28 days. The lowest corrosion loss was found out in filtrate containing Zn 

phosphomolybdate. This pigment is the synergistic combination of phosphate and 

molybdate where the molybdate ion is an active component. Mg and Mg-Ca 

oxyaminophosphates showed also the excellent results during an accelerated 

corrosion test. The efficiency of these pigments is based on the formation of MgO 

layer on the surface of steel. The pH value of filtrates was about 10, which is the 

appropriate pH for passivation of steel. Ca phosphate seems to be also an effective 

corrosion inhibitor, because the corrosion loss was less than 1 g/m2 as well as for the 

above-mentioned pigments. This pigment is active at pH equal to 7,5, while pigments 

based on Zn phosphate are slightly soluble in the pH range from 6,5 to 8. 

Consequently, the solubility of zinc phosphate is too low solubility for passivation of 

steel surface. Studied Ca phosphate is about 20 times more effective inhibitive 

pigment in aqueous medium compared with Zn-Al polyphosphate and 

orthophosphate.  
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 Pigment on the basis of complex Ca silicate/Ca metaborate also showed an 

excellent result in an accelerated corrosion test. This pigment is easily soluble as 

mentioned earlier. The pH of filtrate is alkaline and pH value and conductivity 

remained almost unchanged during the determination of corrosion losses. Borate ion 

provides an anodic protection, which leads to the formation of protective borate layer 

on metal substrate.  

 The pigment based on Ca ion-exchanged silica provides very good degree of 

steel protection against corrosion in aqueous medium. The good efficacy of this 

pigment consists in alkaline pH value of water suspension. Ca(II) ions present in a 

filtrate have an influence on a stability of steel and hence a protective silicate layer is 

formed on the steel surface. 

 

Table 3.  Corrosion losses in aqueous extracts of anticorrosive pigments. 

Pigment pH28 
Conductivity28 

[μS/cm] 
Km 

[g/m2] 

Ca phosphosilicate 7,6 205 12,09 
Sr-Zn phosphosilicate 6,7 241 11,24 
Ca-Sr phosphosilicate* 7,7 273 11,83 
Ca silicate / Ca metaborate 9,8 1785 0,87 
Ca ion-exchanged SiO2 8,4 510 8,81 
Ca molybdate 8,3 224 16,34 
Zn phosphomolybdate 7,1 859 0,54 
Mg oxyaminophosphate 9,6 1570 0,63 
Mg-Ca oxyaminophosphate 10,2 1107 0,81 
Ca phosphate 7,5 262 0,83 
Al tripolyphosphate 4,6 245 12,90 
Zn-Al orthophosphate 5,5 104 15,24 
Zn-Al polyphosphate 5,3 119 19,54 
Zn orthophosphate* 6,0 260 0,67 
* 
pigments by organic treatment 

 The values of Km for phosphosilicates were ranged from 11 to 12 g/m2. These 

pigments are effective inhibitors thanks to their low solubility. Phosphosilicate 

containing Zn(II) and Sr(II) ions revealed the better inhibition of corrosion in water 

extract than organically modified Ca-Sr phosphosilicate and Ca phosphosilicate. It 

can be caused by the pH value, because the phosphate layer is formed at lower pH 

values. Despite the fact that the filtrate containing organically treated Ca-Sr 

phosphosilicate has a higher conductivity and the content of water-soluble 

substances, this pigment is more effective than Ca phosphosilicate and it is probably 
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caused by an organic treating. The pH of filtrate with content of Al tripolyphosphate 

showed the acidic pH and the corrosion loss was comparable with phosphosilicates. 

Al tripolyphosphate generates the stable iron and aluminium complexes and 

therefore the layers composed of Fe(III) tripolyphosphate is created on the surface. 

This layer is impermeable and has a good adhesion to the steel substrate. In an 

aqueous medium, tripolyphosphate ions are hydrolyzed to phosphate ions, which 

help to form a protective passivation layer on the surface of steel.  

 The highest corrosion loss was found out in the filtrate of Ca molybdate. This 

pigment is very slightly soluble in water and pH value is about 8,6. It is known that 

molybdate anion is an effective anodic inhibitor only in the presence of oxygen and at 

pH value lower than 7. The anticorrosive efficiency is the combination of its solubility 

and the anticorrosive action of molybdate ions.  

 As it is evident from values of corrosion losses shown in Table 3, basically all 

the investigated pigments are better corrosion inhibitors in water medium than 

traditional pigments based on Zn-Al orthophosphate and Zn-Al polyphosphate. Zn 

phosphomolybdate and Mg oxyaminophosphate showed the comparable corrosion 

losses as well as organically treated Zn orthophosphate.  

Conclusions 

 The aim of this work was to perform the characterization of low-Zn and/or Zn-

free pigments. Since zinc phosphate cannot be classified as environmentally friendly 

anticorrosive pigments, there were selected pigments that do not require a labelling 

"N" according to valid legislation in paint industry. The 10 wt. % pigment suspensions 

were prepared to measure pH and conductivity of aqueous extracts. Also the 

solubility of pigments was investigated by cold and hot extraction. The filtered 10 wt. 

% pigment suspensions were used to determine the corrosion weight losses in the 

course of accelerated corrosion test. 

 The obtained results confirm that pigments based on phosphosilicate, 

borosilicate, ion-exchanger, molybdate, phosphomolybdate, oxyaminophosphate and 

phosphate can be effective corrosion inhibitors in aqueous medium just as pigments 

based on zinc phosphate. 
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ORGANICKÉ PIGMENTY VERSAL PRO PRÁŠKOVÉ NÁTĚROVÉ 
HMOTY 

 
ORGANIC PIGMENTS VERSAL FOR POWDER COATINGS 

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

 
Summary 

Synthesia, a.s., well-known european producer of qualified chemistry, 
would like to present organic pigments for powder coatings. Organic 
pigments for powder coatings can be represented by some types of more 
chemically stable classic pigments and by most of high performance 
pigments. The pigment for powder coatings must meet several basic 
applications requirements. Primarily, it is required high chemical and 
thermal stability, followed by a good hiding power and dispersibility of 
pigment in the binder system.  
Key words: organic pigments, powder coatings 

 
 
Práškové nátěrové hmoty jsou směsi syntetických pryskyřic, plniv a pigmentů. 

Na rozdíl od kapalných nátěrových hmot neobsahují žádná rozpouštědla. Způsobem 

dispergace pigmentů během výroby se výroba práškových nátěrových hmot blíží 

spíše principům výroby koncentrátů pro barvení plastů. Finální vlastnosti filmu jsou 

naopak velmi blízké kapalným nátěrovým hmotám. Tyto dva aspekty zásadně 

ovlivňují výběr pigmentů použitelných pro práškové nátěrové hmoty. Kromě kryvosti 

a stálostem na světle a v povětrnosti, patří k nejdůležitějším vlastnostem pigmentů, 

používaných pro práškové nátěrové hmoty, chemická a tepelná stabilita. Z těchto 

důvodů se pro práškové nátěrové hmoty používají především vysoce jakostní 

pigmenty „HP“ pigmenty, pro interiérové aplikace pak lze využít i klasické organické 

pigmenty a to ty které se běžně používané pro barvení plastů. 

 

Vysoce jakostní pigmenty pro práškové nátěrové hmoty 

Vysoce jakostní pigmenty jsou charakteristické vynikajícími aplikačními 

stálostmi proto o jejich vhodnosti pro práškové nátěrové hmoty rozhoduje především 
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kryvost a chemická stálost. Některé organické pigmenty méně stálé v alkalickém 

prostředí totiž nejsou vhodné pro epoxidové systémy, protože během vytvrzování 

nátěrové hmoty dochází k bazické reakci mezi epoxidem a tvrdidlem. V průběhu této 

reakce pak může dojít k degradaci pigmentu a posunu odstínu nežádoucím směrem.  

 

Mezi nejpoužívanější pigmenty pro práškové nátěrové hmoty patří 

benzimidazolonové pigmenty. V sortimentu pigmentů Versal jsou zastoupeny 

zelenavými žlutěmi H3G (PY 154) a H4G (PY 151) a oranží HLD (PO 36).  Tato třída 

pigmentů vyniká velmi vysokou kryvostí a vynikajícími stálostmi na světle. 

Podobných zelenavě žlutých odstínů jako s pomocí žlutí H4G a H3G lze dosáhnout i 

disazopigmenty Versalovou žlutí 8GN (PY 128) a 5GD (PY 155). Výhodou těchto 

pigmentů je že se jedná o disazopigmenty, to znamená že poskytují výrazně větší 

barevnou vydatnost než dříve uvedené benzimidazolonové pigmenty a to především 

v pastelových tónech. Pro dosažení červenavějších žlutých odstínů se velice často 

používá Pigment Yellow 139, v sortimentu Synthesie zastoupený dvě zástupci a to 

Versalovými žlutěmi 5RD a 6RD. Rozdíl mezi těmito pigmenty je pouze v jejich 

odstínupřičemž verze 6RD je červenější, ostatní aplikační vlastnosti jsou totožné. 

 

Pro červené odstíny se nejčastěji používají diketopyrrolpyrrolové pigmenty 

Versalové červeně DP2G a DP3G. Jedná se o vysoce brilantní střední červeně s 

vynikajícími stálostmi. Vzhledem k jejich vysoce brilantnímu odstínu a velmi dobré 

kryvosti se používají v kombinaci s žlutými či modrými pigmenty pro dosažení 

různých červených odstínů. Dalšími typickými zástupci červení pro práškové 

nátěrové hmoty je antrachinonový pigment Versalová červeň A2B (PR 177). Z 

novějších přírůstků v sortimentu Synthesie je to pak diketopyrrolpyrrolový šarlat 

DPEK. 
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Tabulka 1. Vysoce jakostní „HP“ pigmenty Versal pro práškové nátěrové hmoty. 

 

Klasické pigmenty pro práškové nátěrové hmoty   

Modré a zelené ftalocyaninové pigmenty patří svými vlastnostmi spíše mezi 

vysoce jakostní pigmenty, vzhledem ke způsobu a tonážím výroby se však častěji 

řadí mezi klasické pigmenty. Nejčastěji se používají PB 15:1 a PB 15:3, v kombinaci 

se žlutými pigmenty se používají pro dosažení většiny zelených odstínů a v 

kombinaci s červeněmi zase pro přípravu fialových odstínů.  

U ostatních klasických pigmentů je klíčovým parametrem chemická a tepelná 

stálost pigmentu. Většina běžných klasických pigmentů používaných pro kapalné 

nátěrové hmoty, jako například PY 74 má tepelnou stálost pouze 140 až 160 C a 

během vypalování práškové nátěrové hmoty tak dochází k degradaci pigmentu. Z 

těchto důvodů lze použít pouze pigmenty jejichž tepelná stabilita se pohybuje nad 

200 C. Například některé stálejší Naftoly jako je například Pigment Red 170, 

reprezentovaný středními brilantními červeněmi F2RKD, F3RKD a modravou červení 

F5RK. Tyto pigmenty se pužívají jako levnější varianta za jakostnější Pigment Red 

254. 

Značka C.I. 

Versalová žluť 8GN Pigment Yellow 128 

Versalová žluť 5RD Pigment Yellow 139 

Versalová žluť 6RD Pigment Yellow 139 

Versalová žluť H4G Pigment Yellow 151 

Versalová žluť H3G Pigment Yellow 154 

Versalová žluť 5GD Pigment Yellow 155 

Versalová oranž HLD Pigment Orange 36 

Versalová červeň A2BN Pigment Red 177 

Versalová červeň DP2G Pigment Red 254 

Versalová červeň DP3G Pigment Red 254 

Versalový šarlat DPEK Pigment Red 255 
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Speciální skupinou pigmentů jsou takzvané azolaky, ve své podstatě se jedná 

o ve vodě rozpustné azobarviva převedená na nerozpustné soli Ca, Sr, Ba a dalších 

kovů. Tyto azolaky jsou charakteristické vysokou chemickou a tepelnou stálostí a lze 

je tedy bez problémů používat pro práškové nátěrové hmoty. Nevýhodou jsou nižší 

stálosti na světle a především pak nižší kryvost, takže se většinou používají pouze 

pro dosažení pastelových odstínů pro interiérové aplikace. Pro dosažení plnějších 

odstínů je nutné použít HP pigenty. 

 

Tabulka 2. Klasické pigmenty Versal pro práškové nátěrové hmoty. 

 

Značka C.I. 

Versalová žluť 2GL Pigment Yellow 61 

Versalová žluť RS Pigment Yellow 62 

Versalová žluť 2GS Pigment Yellow 168  

Versalová žluť 2RLP Pigment Yellow 183 

Versalová žluť HGR Pigment Yellow 191  

Versalová červeň 3RL Pigment Red 48:3  

Versalová červeň F6RO  Pigment Red 57:1 

Versalová červeň F2RKD Pigment Red 170 

Versalová červeň F3RKD Pigment Red 170 

Versalová červeň F5RK Pigment Red 170  

Versalový modř ASG Pigment Blue 15:1 

Versalová modř LBS Pigment Blue 15:3 

Versalová zeleň BG Pigment Green 7 
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SYNTHESIS AND DETERMINATION OF PROPERTIES OF CORE-SHELL 
PIGMENTS ON FERRITE BASIS 

 
SYNTÉZA A VLASTNOSTI JÁDROVÝCH PIGMENTŮ NA  BÁZI FERITÚ  

 
Petr Benda, Andréa Kalendová  
Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials, Faculty of 
Chemical Technology, University of Pardubice, Studentská 573, 532 10, Pardubice, 
Czech Republic 
 

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 product. Parameters were set to achieve 
increased anticorrosion efficiency of the pigments. Final pigment combines 
electrochemical protection (given by partly oxidized zinc core) and barrier 
protection plus active anticorrosion protection (given by ferrite). On the 
field of anticorrosion protection this is the main advantage of the new core-
shell pigment.  
Key words: Core-shell pigment, zinc core, ferrite, core-shell ferrite, 
nonisometric lamellar pigment, anticorrosive coating 

 
 
Introduction 

In recent years many studies described preparation of combined pigments 

composed of two or more basic pigments [1,2]. Results of these papers are 

supported by the data presented in new core-shell pigment studies. [4,5,6] 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. The 

first is the core composed of zinc, the second and third is the mantle composed of 

zinc oxide and the upper mantle composed of ferrite respectively. 

Properties of pigments 

Specific mass [7,8] The determination of the specific mass was carried out with a gas 

pycnometer AutoPycnometer 1320 (Micrometrics Instrument Corp., USA). 

Oil absorption [7,8] Sorption of linseed oil (the amount of linseed oil in grams 

necessary for creating a paste with pre-defined properties from 100 g of the pigment) 

was determined by the mortar–pestle method. The specific mass and oil 

consumption determination is important for the calculation of the critical pigment 

volume concentration (CPVC) and for the formulation of paints [7]. 

pH of aqueous extracts [7,8] The procedure of determining the pH value of the 

aqueous extract was derived from standard ISO 789-9. 10%-suspensions of 

pigments were prepared in redistilled water and allowed to stand for 28 days at a 

constant temperature. 

Particle morphology [7,8] The surface and the shape of the pigment particles were 

examined using a scanning electron microscope JEOL-JSM 5600 LV (Japan).  

X-ray diffraction analysis [7,8] XRD patterns were measured with Diffractometer D8 

Advance (Bruker AXS).  
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Formulation of paint with the tested pigments 

To identify the effects of the formulated pigments on the anticorrosion efficiency, the 

coated pigments were dispersed in epoxy-ester resin (EPOXYESTER (CHS EPOXY 

101 X60, Spolchemie a.s., Czech Republic)). The pigment volume concentration 

(PVC) was 10 vol.%. Using titanium dioxide (Pretiox® AV 01, Precheza a.s.,Czech 

Republic), pigment volume concentration in paints was optimized to a constant 

PVC/CPVC ratio of 0.35. 

Binder characteristics: solvent based epoxy–ester binder (60 % solution of high 

molecular weight epoxide resin esterified by dehydrated castor and soja oil); Dry 

matter: 58-62 %; Solvent: xylene 

Inert pigment characteristics: titanium white (TiO2 anatase type); Density: 4.64 g.cm-

3; Oil consumption: 26 g/100 g of the pigment 

Results and discussion 

Results gained by XRD analyses: In the case of compound pigments just the 

franklinite ZnFe2O4 was detected. Nevertheless the Mg and Ca ions were also 

included in the franklinite spinel lattice and were imbedded into the lattice by 

isomorphic substitution.  

 

SEM image of the prepared core-shell pigments (Figure 1-4) 

  
Figure 1: Ca0.2Zn0.8Fe2O4,  zoom 7000x          Figure 2: Ca0.2Zn0.8Fe2O4,  zoom 10000x 
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Figure 3: MgFe2O4/Zn,  zoom 3000x              Figure 4: MgFe2O4/Zn,  zoom 10000x 
 

Corrosion tests results 

Anticorrosion efficiency of the prepared pigments 

Practical observation of anticorrosion properties was carried out according to 

standardized accelerated cyclic corrosion tests. The paints were exposed at a higher 

rate to a corrosion agent (chloride ions, water condensation or sulphur dioxide) that 

simulated one of the specific corrosion environments. Namely, the accelerated 

corrosion test with water condensation [9], the accelerated cyclic corrosion test in the 

atmosphere of NaCl with water condensation [9] and the accelerated cyclic corrosion 

test in the atmosphere of SO2 with water condensation [9] were carried out. The 

samples were evaluated after 2100 h of exposure. 

After their exposure to corrosion tests the paints were evaluated by methods 

derived from ASTM D 714-87, ASTM D 610 and ASTM D 1654-92 standards [9].  

By transforming the results of the corrosion changes to a point scale (100-0) 

and by arranging the obtained numerical values in a mathematical relation, the 

overall anticorrosion efficiency of the pigmented coating was identified. The overall 

anticorrosion efficiency was calculated as the arithmetic mean of three evaluated 

parameters (degree of the surface corrosion, degree of blistering and corrosion in a 

scratch) [9]. 
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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. 

 

Conclusion 

The method of pigment preparation was used successfully, when all the 

necessary parameters of the pigment synthesis were determined and the group of 

pigments with the zinc core was prepared. It was proved 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. 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. 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 polymeric nanocomposites is necessary to use chemically fixed 
monomer on nanotubes. This was the main objective for preparation of 
functionalized titanate nanotubes by multifunctional monomers. Sodium 
dititanate was prepared by hydrothermal exfoliation of titanium oxide 
nanoparticles at concentrated hydroxide sodium environment. Monomeric 
nanocomposite titanate nanotubes was prepared by hydrothermal 
functionalization of titanate nanotubes by reaction with basic or acid of 
multifunctional monomer. 
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). Phase and 
structure of nanotubes was determined by roentgen diffraction (XRD). 
Nanomorphology of nanotubes was displayed by scanning electron, 
transmission and atomic microscopy (SEM, TEM and AFM). 
Keywords: nanotubes, nanocomposites, monomer, polymer, titanates, 
sonolysis, hydrotermal 

 
 
INTRODUCTION 

Cathode materials of electron microscopes for cold emission must have high density 

electron structure, narrow energy gap and negative electron affinity for electrons 

tunneling into vacuum. Materials can be prepared based on metalloid semiconductor 

basis of TiO2 type 
[1] modified by organic polymers. 

For preparation of polymer nanocomposite composited from nanoparticles and 

macromolecular components it is necessary to modify basic properties of titanate 
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nanotubes, functional surface properties and apply reaction of surface hydroxyl 

groups by organic acids and basis. In literature we found only the functionalization by 

benzoic acid[2], metacetonic acid, caproic acid, capric acid, tetradecanoic acid, 

hexadecanoic acid and stearic acid[3]. Our first functionalizations within last year were 

made using monofunctional acidobasic organic molecule[4]. In all samples, only 

molecules with long aliphatic chains or aromatic cycles were bonded. At reaction of 

organic hydroxybases were identified by infrared spectroscopy the aroxide and 

alkoxide bonds, at reaction of organic aminobases were detected by infrared 

spectroscopy the ammonium bonds and at reaction of organic acids the carboxylic 

bonds. 

 

EXPERIMENTS 

Used methods 

Powdered samples 

Ternary system of starting compound was prepared for six binary compounds of 

functionalized titanate nanotubes. The first component was nanosized (21 nm) 

titanium dioxide P25 Degussa (3% weight) and second component was organic 

monomer (10% mol doping) dissolved in water and third component was sodium 

hydroxide (10M) as solvent[5], this preparation is in review[6], other preparation of 

TiNT is in publication[7]. Ternary systems were homogenized using sonification by 

power ultrasound (100W/cm2) and heated in teflon pressure vessels (100ml volume) 

at temperature 130°C with 24 hours delay. 

Compound of titanate nanotubes with multifunctional monomer (TiNT with phthalic 

acid, rezorcinol, carbamide, guadinine, ethylenediamine, diethylenetriamine)  was 

prepared from system by complete ion exchange of sodium after protons realized 24 

leaching at 0.1 M HCl. Product was centrifuged and dryed at room temperature. 
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Tab.1. Preparation of functionalized titanate nanotubes by monomer = monomeric 

nanocomposite: 

Functionalized nanotubes by monomer  + molecular phase of monomer  = nanocomposite 

polymer 

č. Monomeric  
nanocomposite 

Molecular phase 
of monomer 

Polymeric 
nanocomposite 

1 TiNT – Phthalic (P) Ethylene glycol Polyester 
2 TiNT – Rezorcinol (R) Formaldehyde Phenolplastic 
3 TiNT – Carbamide (C) Formaldehyde Aminoplastic 
4 TiNT – Guanidine (G) Formaldehyde Aminoplastic 
5 TiNT – Ethylenediamine (EtN2) Adipic acid Polyamide 
6 TiNT – Diethylenetriamine (Et2N3) Adipic acid Polyamide 

 
 

Thin layers 
Thin layers for optical measurement were prepared by coating of aluminium 
metalized glasses by spin coating method and spreading 10 µl micro-drop of titanate 
nanotube organosol in alcohols at low turns 500 rpm a consequent increasing during 
of turns at vaporization of solvent to 5000 rpm by infrared lamp. Organosol of titanate 
nanotubes was prepared by sonification of TiNT in butanol during 10 minutes. 
Microscopic samples 
From powdered samples were prepared the suspension in distilled water, which was 
applied in 3 minutes at ultrasonic bath. The created drops were put on Cu-net coated 
by amorphous carbon.  
Pills for infrared measurement 
One milligram of powder sample was pulverized and grinded with 300mg of dry KBr. 
Homogenized mixture was pressed in metallic bottom die using pressure about 10kN. 
Created transparent pill was put into the holder and installed into instrument. 
Methods of characterization 
Roentgen diffraction (XRD) 
Orienting roentgen powdered diffraction patterns were measured on mini 
diffractometer Radicon MD-10, 10 min times, curved PSD detector (CH4-Ar-Xe), 
CuKα radiation (25kV, 0.4mA). Range of measurement was from 16 up 120° 2theta 
with 0.02° precision. Measured diffraction patterns were evaluated using Qualitative 
analysis software, version 3.00.44, SineTheta, Moscow by comparison with database 
contained in JCPDS PDF2, Newtown, Pennsylvania, U.S.A., 2006. 
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Exact roentgen powdered diffraction patterns were measured on PANalytical 
X´PertPRO instrument. We use CuKα radiation (40 kV, 30 mA) and semiconductor 
detector X´Celerator. Range of measurement was from 4 up 110° 2theta with 0.017° 
step. Measured diffraction patterns were evaluated using HighScore software, 
version 1.0d, PANalytical b.v., Almelo, NL by comparison with databases in JCPDS 
PDF2, Sets 1-54, ICDD, Newtown, Pennsylvania, U.S.A., 2004. 
Thermal analysis (DSC/DTA) 
Differential scanning calorimetry Netzsch STA 409 PC/4/H Luxx supported by 
electrochemical gas sensors. 
Measured curves were evaluated using Proteus Analysis software, version 5.1., 
Netzsch, 2010. 
Differential thermal analysis Netzsch STA 409 supported by quadruple spectrometer 
QMS 403/4 (Balzers) for product analysis released during the heating of sample in 
dynamical atmosphere. 
Transmission electron microscopy (TEM) 
Transmitted microscopy were used on transmission electron microscope JEOL JEM-
3010 during 300kV voltage with resolution 1,7Å, which has EDX detector Oxford 
Instruments INCA X-sight and CCD camera with resolution 1024×1024 pixels.  
Scanning electron microscopy (SEM) 
Scanning microscopy was applied on scanning electron microscope JEOL JSM-
7001F during 15kV with resolution 3.0 nm and SEI detector.  
Atomic force microscopy (AFM) 
Atomic microscopy was applied on atomic microscope Agilent 5100 with 90 and 9 µm 
scanners with atomic resolution 0.2 Å. 
Infrared spectroscopy (IR) 
Infrared spectrums were measured on infrared spectrometer Nicolet Nexus 670 FT-
IR from Thermo Electron Corporation company. Samples were measured in pills form 
by tunnel – transmission method. All spectrums were measured in infrared area in 
4000-400 cm-1 range with 4 cm-1 resolution, 64 numbers of scanners, spectrometer 
detector DTGS KBr and beamsplitter KBr. 
Raman spectroscopy (RS) 
Microraman scatter with HeNe excitation by laser with wavelenght 633 nm, with lens 
50x measured by Renishaw inVia Raman spectroscope. 
Optical spectroscopy (NIR/VIS/UV) 
Reflected optical spectrums were measured using fibre spectroscopy Ocean Optics 
S2000, 250 - 850nm. 
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EXPERIMENTAL RESULTS 
XRD 
X-ray diffraction patterns have shape of envelope for nanotube’s morphology for all 6 
samples (see Fig. 1). On Fig. 2 can be seen the records of: pure organic aditives 
(P/G/R), pure TiNT (nTiO2-DA5). In all 3 samples we found the presence of phase 
H2Ti2O5*H2O (PDF 47-124) characteristics for titanate nanotubes. Next phase was 
not found in any sample. We did not found any organic aditives even secondar 
phases (Fig. 2), this indicates a small doping all samples.  In all 3 samples (TiNT-P, 
TiNT-G, TiNT-R) we found the reaction of organic aditives (P, G, R) and RTG 
difraction means records which correspond only to TiNT. 

  
Fig.1. X-ray diffraction patterns of 6 samples Fig. 2. X-ray diffraction patterns of 3 selected 

samples,  pure monomers and TiNT standard. 
DSC/DTA 
Scanning thermal analysis of samples characterize endoeffects compare to curves of standard TiNT 
(Fig. 3.) 
Some TiNT samples with of organic additives (P, G, R) at thermal decomposition (Fig. 4, 5, 6) are 
beginning the looses of surface water, it shows  endoeffects on DTA curve around 110 °C. This effect 
causes weight loses, that is about 15%. On DTA curve can be seen weak exoeffects at 300°C, which 
corresponds the burning of organic components. Mass content is according to thermogravimetric 
curve about 1-2%. Final weak exoeffects were at 550°C, which can relate with crystallization of TiO2 in 
solid phase. The content of organic component is not observable from infrared spectrum, where the 

concentration of organic components is under detection value 
(under 5%) and there is no difference on TG curve up to 800°C, 
which contain only pure TiNT (nTiO2-DA5). The content of organic 
component can be observed only at TiNT-P sample (Fig. 6). At 
TiNT-G sample (Fig. 7) the presence of cation was detected, with 
weight about 43, which corresponds to fragment guadinine. 
 

Fig.3. DSC/TG - 6 samples 
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Fig. 4. - DTA – TiNT-P Fig. 5. - DTA - TiNT-G Fig. 6. - DTA - TiNT-R 

TEM 
Multi-wall TiNT can be seen in TEM (Fig. 7, 8, 9) with crystallographic structure. This 
structure is reflected in low intensity and large extension of x-ray diffractional lines 
Some lines are missing also at electron diffraction. 

 

 

 
Fig. 4. - TEM - TiNT-P Fig. 5. - TEM - TiNT-G Fig. 6. - TEM - TiNT-R 

SEM 
Based on monomer the morphology of nanotubes is changed. Phthalic acid (Fig. 7.) 
cause formation of long nanotubes, resorcinol (Fig. 8.) creates inexpressive growth of 
nanotubes. The carbamide (Fig. 9.) creates long nanotubes in contrast to guanidin 
(Fig. 10.), where can be seen short nanotubes. The long filamentous nanotubes can 
be seen at polyamides – ethylendiamin (Fig. 11.) and diethylentriamin (Fig. 12.).  

   
Fig. 7. - SEM - TiNT-P Fig. 8. - SEM - TiNT-R Fig. 9. - SEM - TiNT-U 
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Fig. 10. - SEM - TiNT-G Fig. 11. - SEM - TiNT-EtN2 Fig. 12. - SEM – TiNT-Et2N3 

AFM 
Atomic forced microscope has been used to display of surface nanocylinder structure 
(Fig. 13, 14) of titanate nanotubes (pure TiNT) on graphite (HOPG). Nanotubes were 
adhesed only on graphite and after the sonolysis of nanotubes in water. The 
nanotubes become swabbed by AFM tip on micaceous basis. 

 
Fig. 13. - AFM - TiNT         Fig. 14. - AFM - TiNT 
IR 

Infrared spectroscopy was used to find the deformations of structures, that indicate 
the direct connections of organic components to TiNT. On Fig. 15 - 17 can be seen 
the comparisons of two spectrums: pure organic additive (P, G, R) and final product.  
The sample TiNT-P, spectrum is on Fig.15, is different than others. The presence of 
phthalic acid in TiO2 can be documented on vibrations in ν(C-O) at 1679 cm-1. In 
case of associated form of phthalic acid the value of this group of vibrations is 
decreasing. Two strong belts 1402 and 1282 cm-1 born from C-O-H in plain and 
vibrations in ν(C-O), which interacts together. Under 1200 cm-1 can be seen circled 
deformations and deformations in plain at C-H.On Fig.16 is the spectrum of 
carbonate guanidine and TiNT-G. The characteristic deformation and stretching 
vibrations of O-H group can be seen as well. Under 500 cm-1 the vibration of bond Ti-
O is also visible. There are no characteristic vibrations of guanidin or guanidine group 
C(NH2)3+ as it is at basic material (1662 cm-1 - C-N and ν(O-H), 1575 cm-1 - δ( N-H) 
stretching vibration in NH2, 1392 cm-1 - δ( N-H) stretching vibration in NH3, 1179 cm-1 
- rocking ρ vibration NH2 + ν(C-N) stretching vibration. 
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The sample TiNT-R, spectrums is on Fig. 17, has the same vibrations of O-H groups as it is in 
previous sample. Other vibrations can be seen under 500 cm-1 of Ti-O. There are no other 
characteristic vibrations which mean the presence of resorcinol in TiNT.  The spectrum of resorcinol 
(2640 cm-1 and 2540 cm-1 overton in (C-O) and δ( O-H), 1932 cm-1 overton benzene circle, 1489 cm-1 
vibrations in benzene halfcircle, 1382 cm-1 vibration δ(C-O-H),  1295 cm-1 in (C-O). 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 15.  - IR - TiNT-P          Fig. 16. - IR - TiNT-G  Fig. 17. - IR - TiNT-R 
RS 
Spectrums for all samples can be seen on Fig. 18 and 19 - 21 in lower, middle and higher frequencies. 
The signal in Stokes branch was really strong, with characteristic vibration bands on plain background. 
At low frequencies, the vibration structure of all samples is similar; the differences are in relative 
weight of plain background. The location of band around 447 cm-1 is the same as bulk vibration of 
crystallographic structure of TiO2. There are no vibrations of TiO bonds in measured spectrums 
corresponding to anatase crystal structure of titanium dioxide. High-frequency part of spectrums (Fig. 
21) is different in terms of size of structure; these bands are missing in samples 1,2 and 4 (with high 
probability it is a vibration of hydrogen ions). In frequency range 1000-1600 cm-1 (Fig. 20) the sample 
of 5 strong and sharp bands is the best. This is the same for samples 1, 2 and 6.  

 
 
Fig. 18-21. Raman spectrum of all TiNT samples in all measured region of Stokes shift 
3.8. NIR/VIS/UV 
 

 
Fig. 22. Relative size of signal         Fig. 23. Relative size of signal     Fig. 24. Relative size of 
signal reflected/scattered light (n.all)     reflected/scattered light (n.6)    reflected/scattered light  
(n.5,6) 
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The dependence on sample position compare to reflexive probe was really strong 

and from spectrum positions there is no possibility to say strong conclusions. This is 

documented by Fig. 23 for sample number. 6. In all measurement is present the 

doublet structure (Fig. 24).  

The spectrum of reflected and scattered light discovered by fibre spectrometer is on 

Fig. 22-24. There are the signals acquired on sample and reference plate of 

monocrystalline Si. Based on scattering of Si, the NIR-VIS is flat and spectrums can 

have sharped structures in response of powdered sunstances. In UV area can be 

seen the scattering of Si two strong bands around photon energy 3.4 and 4.4 eV, that 

can be seen in spectrums on Fig. 22. Main differences in size of signals between all 

samples are caused by coverage of light part, which supports into registered signal. 

 

4. CONCLUSION 

• The description of preparation of monomeric nanocomposite titanate 

nanotubes by multifunctional monomers was presented.  

• During our research we passed all basic measurements for characterization 

this component of nanocomposites.  

• For next preparations of polymeric nanocomposites, the concentration of 

multifunctional monomers will be increased and will be reactived with 

molecular phase of second monomers.  
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PREPARATION AND STUDY OF PROTECTIVE COATINGS PIGMENTED 
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Summary 
This paper deals with the corrosion resistance of coatings based on mixed 
oxides with Ti in alkyd resin based binder. 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: pigments, oxides, alkyd resin, anticorrosive, nontoxic, 
coatings 

 

 

Introduction 

In the past widely used natural pigmets were later completely supressed with 

pigments prepared synthetic. So today distribution of pigments to natural and 

synthetic have a little value. Where the pigment have a basic pigment function – 

covering, colouring- it called basic, sometimes „classic“.Basic pigments are further 

divided on white (covering) and color (colouring). Color pigments sometimes called 

bright.Another group of very important pigments with special properties called 

„special pigments“. This group contain anticorrosive, ceramic, shiny, pearly and 

luminescent pigments. The quality of pigments determine their physical-optical 

properties (covering, colouring), physical (structure), chemical (content of impurities, 

stability, reactivity) and technological properties (dispersibility of pigment, size and 

shape of particles, etc.). Special pigments having their special properties which were 

already listed. 

The most common way to protect metals from corrosion is a coating which 

forms a barrier between the metal and external environment causing a corrosion. 
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Anticorrosion coatings are heterogeneous two-phase systems, which often contain 

an organic binder and dispersed inorganic phase,  the most important protection role 

of corrosion has anticorrosive pigment. In terms of functionalitywould have a 

protective coating in general the following benefits: physiologicalharmlessness, no or 

low content of organic solvents (VOC), fast and easyapplicability independent of 

surrounding influences, no toxic pigments (chromates,lead, cadmium pigments), the 

possibility quick load film, high durability and lowmaintenance costs and low price. 

Ecological aspects in recent years an increasing interest in research and 

development institutions, as well as manufacturers of paints. Ecological point of view 

is because in many countries limiting factor for the applicability of particular materials 

[1]. Anticorrosive pigments can be from a toxicological point of view divided into two 

groups. The first group includes pigments very effective, but from an environmental 

and toxicological point of view do not (Table 1), then the second group of pigments, 

which are physiologically safe, but also less studied (Table 2). 

Table 1. Traditional anticorrosive pigments. 

Pigments containing lead Chromate pigments Non toxic pigments 

Read lead Strontium chromate Pigments based on 
orthophosphate 

Calcium plumbate Zinc chromate  Zinc phosphate 
Lead hemioxide Zinc yellow - 

 

Table 2. Today the most used netoxic anticorrosive pigments. 

Phosphates and their modifications Molybdates and their modifications 
zinc phosphate 
zinc aluminium phosphate 
modified tricalcium aluminum 

zinc molybdate  
calcium zinc molybdate 
zinc phospho molybdate 

Borates and their modifications  Ion-exchange pigments  

barium,calcium  metaborate SiO2  matrix containing calcium in the 
structure 

Silicates and their modifications Metal oxides 
calcium borrosilicate 
calcium barium phospho silicate  
calcium phospho silicate 

zinc oxide 
spinels (ZnFe2O4) 

Metal powder pigments  Barrier pigments 
zinc powder 
aluminum powder 

micaceous iron oxide   
glass flakes 

 

Toxic lead pigments and pigments based on Cr6+, are today replaced by 

pigments listed in Table 2. 
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Perovskites  

Perovskites are crystalline ceramic materials, whose names are derived from 

a mineral known as a perovskite, in which chemical elements are represented in a 

ratio 1:1:3 and they form a ruined cubic structure. They are most abundant minerals 

in the world. These materials (also known as hard superconductors) have a higher 

critical temperature and reach  much higher critical magnetic fields. [2]. The versatility 

of perovskites is shown in Figure 1. So we can change an important electro-ceramic 

phases by appropriate changes. [3]. 

 

 

Figure .1 The versatility of perovskites.  

Perovskites have a major formula ABO3 (Figure 2), where cation A is relatively 

high and have a low valence (such as  Ba2+, Sr2+, Ca2+, Pb2+, La3+, Sm3+,Nd3+,Bi3+, 

K+), and cation B is relatively small (such as Ti4+, Zr4+, Sn4+, W6+, Nb5+, Ta5+, Fe3+, 

Mn3+, Mg2+, Zn2+,Ni2+) [4].  In an ideal cubic system, each cation A is surrounded by 

twelve  and each cation B is surrounded by six  anion X.  Replacement of various 

atoms in positions A and B is possible only if the atoms have a similar size as A and 

B and have a exactly the same oxidation state.  

This important structural type can be derived from the CsCl structure by 

replacing all Cs atoms to Ca and all Cl atoms to octahedron TiO6. It can be also 

deduced from the structure ReO3 by adding  Ca atom into a cube  made of 

octahedron rhenium trioxide. 
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Figure 2. Major formula of perovskite ABO3. 

Experimental 

Tested pigments 

It has been previously tested ten anticorrosive pigments with a different  

composition and with a different chemical properties. They were characterized by 

their physical, chemical,mechanical and overall anticorrosion properties in alkyd resin 

modified soybean oil used like binder. The aim was to determine the overall 

anticorrosion properties of these pigments and to compare by their anticorrosion 

performance. For all synthesized pigments were prepared  line of paints based on 

alkyd resin CHS-ALKYD S 622 N 60 with pigment volume concentration 10%. To the 

pigments was added  the filler plastorit micro and additive Schwego Wett 8075 to 

improving dispergation Coatings were prepared according to the following 

formulation (Table 3), which was created by a computer program FORMUL. 

Accelerated corrosion testing 

Prepared specimens of coating were put to two accelerated tests. Speciemes 

were exposed to the accelerated corrosion environments for 960 hours in 

condensation chamber containing SO2 and 912 hours in salt spray chamber. Then 

the overall anticorrosion efficiency were evaluated from the degree of blistering, 

surface corrosion and corrosion occurring in a cut. 
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Table 3. List of anticorrosive pigments and their sample weights. 

  Ingredients in the coating (weight %) 

Coating pigment-based Label Pigment CHS Alkyd 
S622 N60 

Plastorit 
micro 

NH4MgPO4 1 14,51 83,09 2,4 

Zn3(PO4)2 x H2O 2 17,77 75,22 7,01 

Ca-Ba-phosphosilicate 3 16,35 76,99 8,65 

MgWO4/CaSiO3 4 16,87 77,87 5,26 

Ca(BO2)2 5 13,76 76,56 9,68 

Pb3O4 6 36,12 57,56 6,32 

CaTiO3/PANI 7 17,59 78,83 3,59 

Al2O3.P2O5.CaO.SiO2 .x H2O 8 14,52 78,89 6,6 

Zn3(PO4)2-y(MoO4)3/2y. z H2O 9 18,59 80,14 1,27 

CaTiO3 10 20,28 75,24 4,48 

Surface hardness  testing 

Surface hardness of pigmented films was measured using a pendulum device 

Persoz Automatic 500 according to ČSN 67 3076.. Measurements were performed 

over a period of 107 days. Relative hardness values were calculated and 

documented in a Figure 5. 

Results of accelerated corrosion testing 

The results will be compared perovskite pigments with phosphate pigment 

Zn3(PO4)2 .x H2O and lead pigment Pb2PbO4. All pigments showed goog resistence 

in condensation chamber containing SO2 a little better resistance showed pigments 

with acidic pH. During the exposure was most corrosion  occurring in a cut, degree of 

blistering was not reflected (Figure 3) During the exposure in salt spray chamber was 

most blistering occurring in a cut. After removing from the chamber and removing the 

coating was an increased a corrosion on the surface of the sample containing 

pigment CaTiO3, the others were having a slight corrosion on the surface. Pigment 

containing CaTiO3/PANI had the worst corrosion in a cut, over 16 mm (Figure 4). The 

highest overall anticorrosion efficiency reached pigment samples containing 

Zn3(PO4)2.xH2O and pigment Pb2PbO4. 
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Table 4. Evaluation of coatings after exposure (ASTM D 614, ASTM 1654-92) 

Test in the 
atmosphere Pigment 

Degree of blistering Subsurface 
corrosion 

 
Corrosion 
occurring  
in a cut 

 

 

Overall 
efficiencya 

(U) Frequency 
and size 

Number 
from 
Heubach 
scale 

% of 
corroded 
metal  

Number 
from 
Heub. 
scale 

mm 

Number 
from 
Heubach 
scale 

Condensatio
n chamber 
containing 
SO2 (912 h) 

Zn3(PO4)2.xH2O 0 100 0,01 100 0-0,5 90 97 

Pb2PbO4 0 100 0,1 95 0-0,5 90 95 

CaTiO3/PANI 0 100 0,03 100 0-0,5 90 97 

CaTiO3 0 100 0,1 95 0-0,5 90 95 

Salt spray 
chamber 
(960h) 

Zn3(PO4)2.x H2O 6F 70 0,03 100 0 100 90 

Pb2PbO4 6F 70 0,01 100 0-0,5 90 87 

CaTiO3/PANI 6F 70 0,03 100 > 16 0 57 

CaTiO3 2F 60 10 60 0-0,5 90 70 

a) 

3
BAUUU NaClSO 2

+
===  

A - numeric value describing the degree of blistering 

B - numeric value describing the subsurface corrosion  

USO2 - overall efficiency for accelerated corrosion test in condensation chamber containing SO2 

UNaCl  - overall efficiency for accelerated corrosion test in salt spray chambre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Perovskite pigments before and after remove the coating after exposed in 

condensation chamber containing SO2   

 

 

U
CaTiO3

 = 96 U
CaTiO3/PANI

 = 56 
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Figure 4. Perovskite pigments before and after remove the coating after exposed in 

salt spray chamber. 

 
Results of surface hardness testing 

All pigments showed similar values of hardness, except pigment CaTiO3/PANI. 

This pigment was dried very slowly and measurement started in day 36, value 

reached only 10,3 rel.%. The highest value 37,22 rel.%, had a pigment CaTiO3 

(Table 5).  

 

Table 5 Relative surface hardness of coatings (DFT=60±10µm, glass standard 

=100%) 

Pigment 
Relative hardness of paint film  [%] 

1.day 2. 3. 4. 7. 8. 10. 27. 36. 49. 55. 65. 79. 107.

Zn3(PO4)2.x 

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 

 

 

U
CaTiO3

=53 U
CaTiO3/PANI

 = 68 
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Conclusion 

As we can see, primarily from results of overall anticorrosion efficiency, non-

toxic perovskite pigments CaTiO3 and CaTiO3/PANI, showed very good resistence in 

condensation chamber containing SO2 similar as pigments Zn3(PO4)2 .x H2O and 

Pb2PbO4. Slightly worse resistence reached perovskite pigments in salt chamber. But 

we can say, that perovskite may well protect against corrosion as like a non-toxic 

phosphate pigment Zn3(PO4)2 .x H2O and toxic lead pigment Pb2PbO4. Unfortunately, 

due to poor drying of CaTiO3/PANI, this pigment cannot  be used as a coating. 
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METODY PRO STANOVENÍ POVRCHOVÉHO NAPĚTÍ  
PRÁŠKOVÝCH PIGMENTŮ 

 
METHODS FOR POWDER PIGMENTS SURFACE ENERGY 

DETERMINATION  
 

Marek Ostrčil, Adolf Goebel, Lada Kovaříková 
České technologické centrum pro anorganické pigmenty a.s. Přerov, Česká republika 
 

Summary 
Wettability with different liquids is one of the most important properties of 
pigments. It depends on surface energy which is calculated from contact angle 
data. There are many methods of contact angle measurement but only some of 
them can be applied for powder pigments. This article mentions Wilhelmy 
method, sessile drop method, and inverse gas chromatography and discusses 
gained results. 
Key words: powder pigment, titanium dioxide, wettability, contact angle 

 
 

1 Úvod 

České technologické centrum pro anorganické pigmenty a.s. (ČTC AP) 

zajišťuje pro Prechezu a.s. výzkum a vývoj jejího výrobního portfolia, což jsou 

zejména anorganické pigmenty. ČTC AP je svým druhem ojedinělé pracoviště, které 

je vybaveno přístroji pro výzkum a vývoj práškových materiálů, pigmentů, 

katalyzátorů a materiálů spadajících do oblasti nanomateriálů. Je vybaveno pro 

měření velikosti a struktury částic, povrchových, optických, aplikačních a 

zpracovatelských vlastností pigmentů. Disponuje také mnohými poloprovozními 

zařízeními, kterými simuluje výrobu v reálném provoze. 

Zmíněné zpracovatelské vlastnosti vyráběných pigmentů jsou klíčovými 

parametry pro koncové odběratele. Jednou z velmi sledovaných vlastností je 

dispergovatelnost pigmentu v aplikačním prostředí (vodné a organické systémy). 

Zjednodušeně, pro vodné systémy je požadována hydrofilita a pro aplikace 

v organických systémech, např. v plastech, naopak hydrofobita. Tyto vlastnosti lze 

cíleně ovlivňovat anorganickou, organickou či kombinovanou povrchovou úpravou. 
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Na dispergovatelnost má vliv nejen typ povrchové úpravy, ale i její kvalita. Míru 

hydrofility či hydrofobity je možné vyjádřit  pomocí kontaktního úhlu. 

1 Povrchové napětí a měření kontaktního úhlu 

Uspořádání třífázového systému je dáno hodnotami mezifázových energií [1]. 

Mezifázová energie (mezifázové napětí) je vlastnost, která charakterizuje rozhraní 

mezi dvěma objemovými fázemi, přičemž v případě rozhraní tří fází je mezifázové 

napětí charakterizováno smáčecím (kontaktním) úhlem v průsečnici tří dvoufázových 

rozhraní. Tato situace je znázorněna na obrázku 1. 

 
Obrázek 1: Kontaktní úhel 

γl  a γs   jsou povrchová napětí kapaliny a pevné látky (správně by mělo být 

uvedeno, že se jedná o mezifázová napětí kapalina-plyn a pevná látka-plyn) a γsl  je 

mezifázové napětí mezi kapalinou a pevnou látkou, θ je úhel smáčení a jeho vztah 

k jednotlivým energiím je dán Youngovou rovnicí [1]: 

γs - γsl = γl ⋅ cosθ 

Na základě kontaktního úhlu lze rozlišit pevné látky na smáčivé – lyofilní, 

kde θ = 0−90°, a nesmáčivé – lyofobní, kde θ = 90° – 180° (obrázek 2) [1]. 

           
smáčivý povrch θ < 90° θ = 90° nesmáčivý povrch θ > 90° 

Obrázek 2: Smáčení 

Pro stanovení povrchového napětí bylo vypracováno mnoho teorií, přičemž 

všechny vychází z měření kontaktního úhlu.  
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Dle teorie van Oss-Good-Chaudhuryho [2] lze povrchové napětí rozdělit na 

disperzní (γD) a polární složku (γP), přičemž polární složka je složena ještě z kyselé 

(γ+) a alkalické (γ–) složky povrchového napětí:  

γcelk = γD + γP   γP = (γ+ + γ–) 

Povrchového napětí se počítá dle následující rovnice: 

( ) ( )−++− ⋅+⋅+⋅=+ slsl
D
s

D
ll γγγγγγθγ 2cos1  

Pro zjištění povrchového napětí je nutné změřit kontaktní úhel se třemi různými 

kapalinami. Tím dostaneme tři rovnice o třech neznámých. Ulehčení řešení spočívá 

ve vhodném výběru kapalin, které mají některé složky nulové. První kapalina musí 

mít nulovou polární složku (např. cyklohexan nebo diiodmetan), druhá kapalina musí 

mít pouze jednu z polárních složek nulovou (např. tetrahydrofuran má kyselou složku 

nulovou, chloroform má alkalickou složku nulovou) a třetí kapalinou musí být 

kapalina, která má všechny složky nenulové (např. voda). U první a druhé kapaliny 

řešíme následující rovnice: 

( )
( ) ( )
( ) ( )−+

+−

⋅+⋅=+

⋅+⋅=+

⋅⋅=+

sl
D
s

D
ll

sl
D
s

D
ll

D
s

D
ll

γγγγθγ

γγγγθγ

γγθγ

2cos1

2cos1

2cos1 kapalina s nulovou polární složkou 

kapalina s nulovou kyselou složkou 

kapalina s nulovou alkalickou složkou 

Přesné a správné měření kontaktního úhlu je klíčové pro stanovení 

povrchového napětí. Kontaktní úhly je možné měřit mnoha způsoby. Mezi 

nejznámější patří metoda kroužku, destičky, naklánějící se destičky, visící a sedící 

kapky či přilínající bubliny. Pro práškové materiály je možné použít metodu měření 

pronikání kapaliny do sloupce práškového materiálu nebo měření tvaru přisedlé 

kapky na tabletě [3]. 

1.1 Současná metoda posuzování smáčivosti pigmentů v ČTC AP 

Vzhledem k nutnosti posoudit smáčivost vzorků (míru hydrofility a hydrofobity) 

byla v ČTC AP zavedena jednoduchá metoda umožňující základní rozlišení [4]. 

Metoda je založena na posouzení míry smočení a usazení odváženého množství 

zkoumané titanové běloby v kádince s demineralizovanou vodou. Pigment je 
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hodnocen stupnicí smáčivosti od 1 (maximálně hydrofobní vzorek) do 5 (maximálně 

hydrofilní vzorek). Tato jednoduchá metoda neumožňuje detailnější roztřídění 

zkoumaných pigmentů, zejména v oblasti hydrofobních vzorků.  

Součástí výzkumu titanové běloby je i vývoj nových typů povrchových úprav 

a to zahrnuje detailní zkoumání změn vlastností povrchu vzhledem k měněným 

podmínkám přípravy titanové běloby. Z hlediska posouzení smáčivosti uvažujeme o 

zavedení mnohem detailnější metody, než je tomu u této výše popsané.   

1.2 Wilhelmyho metoda 

Jedná se o statickou metodu, která je založena na 

měření síly potřebné k vyvážení rovné svislé destičky 

vnořené do kapaliny (obrázek 3) [3,5]. Síla je měřena 

váhami s vysokou citlivostí. Sledována je změna 

hmotnosti destičky studovaného materiálu během 

vzestupu hladiny kapaliny na jejím povrchu 

(ponořování). V následném cyklu pak dochází naopak 

k sestupu hladiny po povrchu destičky (vynořování). 

U této metody dochází k hysterezi kontaktního úhlu, a proto je nutné vyhodnotit jak 

kontaktní úhel vzestupný („advancing“) při vnořování destičky do kapaliny, tak 

kontaktní úhel sestupný („receding“) při vynořování destičky.  

Práškový materiál musí být u této metody nanesen na destičku pomocí lepivé 

vrstvy, kterou může tvořit lepicí páska, nátěr nebo nástřik lepidla. 

1.3  Metoda přisedlé kapky 

Kontaktní úhel je u této metody vyhodnocován z geometrického tvaru kapky, která je 

nanesena na tuhém rovném povrchu. To se provádí s pomocí softwaru 

na vyhodnocování digitalizovaných fotografií. V případě práškového materiálu je 

kapka nanášena nejčastěji na slisovanou tabletu. Protože takto připravený materiál je 

porézní, dochází zejména u povrchů s kontaktním úhlem pod 90° k vsakování 

kapaliny do tablety a je tedy nutné snímkovat tvar kapky v čase. K získání ostrých 

snímků se používá nejčastěji modré světlo LED. Důležité je také co nejvíce zabránit 

odpařování kapaliny, aby nedocházelo k velkému ovlivňování výsledků měření. 

F 

Obrázek 3 
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V ČTC AP slouží k měření kontaktního úhlu touto metodou přístroj CAM200 

od společnosti KSV. Z pořízeného videozáznamu (obrázek 4) je vyhodnocovací 

program schopen odečíst kontaktní úhel na levé a pravé straně kapky, výšku kapky, 

její šířku na rozhraní kapalina-pevná látka a objem kapky. Přístroj CAM200 je 

vybaven automatickým multidispenserem, který umožňuje přesné dávkování až čtyř 

různých kapalin na povrch vzorku. 

1.4 Inverzní plynová chromatografie (iGC) 

Jedná se o metodu, kterou je možné měřit přímo disperzní a polární složku 

povrchového napětí práškových materiálů [6]. Role plynu a pevného sorbentu je 

oproti klasické plynové chromatografii opačná, tzn. sorbentem je zkoumaný materiál 

a plyn je měněn za účelem zjištění vlastností sorbentu. Měřena je doba zdržení plynu 

v koloně, přičemž známý plyn je vstřikován do kolony ve formě tzv. plynové sondy 

(pulz). Plyn je pak detekován pomocí plamenového ionizačního detektoru. Z dob 

zdržení plynových sond je pak možné vypočítat různé vlastnosti zkoumaného 

materiálu včetně povrchového napětí, aktivity povrchu, kyselá a bazická centra, 

homogenity povrchu, aj.       

Obrázek 4 
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2 Výsledky a diskuse 

V předchozí kapitole byly popsány zkoušené metody pro posouzení vzorků 

z hlediska kontaktního úhlu. Protože ČTC AP disponuje pouze přístrojem pro měření 

kontaktního úhlu metodou přisedlé kapky, ostatní metody byly zkoušeny na jiných 

vědeckých pracovištích. 

 Důležitým aspektem měření je příprava vzorků pro měření, což jak bude 

později popsáno, je rozhodující pro korektní použití metody k hodnocení smáčivosti 

práškových vzorků. 

2.1 Příprava vzorků pro měření 

Wilhelmyho metoda – práškové vzorky musí být na destičku nejdříve nějakou 

metodou fixovány. Pro experimenty byly odzkoušeny následující způsoby: fixace 

pomocí lepidla ve spreji a fixace pomocí běžkařského vosku. 

Metoda přisedlé kapky – tradiční způsob přípravy vzorku pro měření 

práškových materiálů je příprava tablety. Odzkoušen byl postup obdobný jako u 

Wilhelmyho metody, tj. pomocí lepivého nátěru – epoxidové lepidlo. 

Inverzní plynová chromatografie – vzorek byl připraven standardním 

způsobem.  

2.2 Výsledky měření – Wilhelmyho metoda 

Jak u fixace pomocí lepidla, tak v případě fixace práškového pigmentu 

běžkařským voskem, byly hodnoty naměřených kontaktních úhlů vzorku TiO2 příliš 

rozdílné a rozptyl měření byl jak u vzestupného úhlu (Advancing Angle), tak u 

sestupného úhlu (Receding Angle), příliš velký.  

 

Vzorek fixovaný pomocí lepidla ve spreji: 

úhel bez 
TiO2 

s TiO2 průměr

A 89 125 108 110 102 114 91 99 109 103 82 104,3 
R 53 41 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6,5 
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Statistické vyhodnocení: 
Vzestupný kont. úhel (A): 

ar. průměr: 104,3 

sm. odchylka: 11,4 

rozptyl: 130 

var. koeficient:  10,9%   

Sestupný kont. úhel (R): 

ar. průměr: 6,5 

sm. odchylka: 13,5 

rozptyl: 184 

var. koeficient: 208% 

Vzorek fixovaný pomocí běžkařského vosku: 

úhel bez 
TiO2 

s TiO2 průměr

A 91 109 112 107 80 77 77 95 102 93 84 93,6 
R 58 25 0 32 0 0 0 0 0 29 32 11,8 

Statistické vyhodnocení: 
Vzestupný kont. úhel (A): 

ar. průměr: 93,6 

sm. odchylka: 12,9 

rozptyl: 12,9 

var. koeficient:  13,8 %   

Sestupný kont. úhel (R): 

ar. průměr: 11,8 

sm. odchylka: 14,6 

rozptyl: 212,2 

var. koeficient: 123 % 

Tyto velké rozdíly mohly být způsobeny nehomogenitou vrstvy měřené 

titanové běloby; naměření kontaktních úhlů mohla být silně ovlivněna vlastnostmi 

materiálů použitých k fixaci titanové běloby – tedy lepidla nebo běžkařského vosku. 

 

 

2.3 Výsledky měření – Metoda přisedlé kapky - tableta 

Pro měření bylo připraveno 6 vzorků titanové běloby rutilového typu s různou 

hladinou organické povrchové úpravy pomocí silikonu. U vzorků byla stanovena 

smáčivost metodikou popsanou v kapitole 2.1. 
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Označení 
Aktivní látka 

[%] 
Smáčivost 

C 
[%] 

SiO2 
[%] 

R1 - 5 0,237 0,047 

R2 0,3 5 0,260 0,125 

R3 0,6 4 0,311 0,193 

R4 0,9 3-4 0,375 0,267 

R5 1,2 2 0,411 0,331 

R6 1,5 1 0,458 0,385 
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Měření kontaktního úhlu na tabletách - kapalina: destilovaná voda 
CA(M) = f(Time)

R1-1

R1-2

R1-3

R2-1

R2-2

R2-3

R3-1

R3-2

R3-3
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R6-1

R6-2

R6-3

 

Měření kontaktního úhlu ukázalo dobrou opakovatelnost měření a také dobrou 

rozlišovací schopnost měření vzorků s různou smáčivostí. Při zobrazení vývoje 

objemu kapky v čase, kdy počáteční objem byl u všech vzorků cca 5 μl, je velice 

dobře vidět, jak rychle dochází k vsakování kapky do tablety. Vsakováním kapky do 

tablety je významně ovlivněn kontaktní úhel, který se v čase zmenšuje (tzv. ústupný 

úhel). Čas mezi nanesením kapky z kapiláry na vzorek a odtržením kapky od kapiláry 

je vzhledem ke smáčivosti vzorků rozdílný, což se projevuje časem, kdy je možné 

poprvé vyhodnotit snímek zachycující ustálenou kapku na vzorku. K vsakování kapky 

dochází již v okamžiku prvního styku kapky se vzorkem. Vzhledem k této skutečnosti 

není možné jednoduše odečíst první hodnotu kontaktního úhlu jako hodnotu 
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základní. 
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Měření objemu kapky na tabletách - kapalina: voda 
Vol = f(Time)
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S tímto problémem bylo možné se vypořádat tak, že vzorky nebyly 

posuzovány na základě kontaktního úhlu, ale na základě rychlosti vsakování kapky. 

U měřených vzorků byl stanoven čas vsáknutí kapky do tablety (prosté proložení 

křivek vsakování přímkou).  

Doba vsáknutí 

[s] 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 
0,55 2,53 6,93 17,48 30,94 91,70 

0,68 2,22 6,62 15,88 32,90 126,10 

0,66 2,33 5,69 16,28 28,49 122,67 

Střední hodnota 0,67 2,28 6,78 16,08 31,92 124,39 
Horní mez. 5% 0,496 1,884 5,171 14,011 26,429 77,295 

Dolní mez. 95 % 0,844 2,666 8,379 18,149 37,411 171,475 

Pivotové rozpětí 1,34 4,55 13,55 32,16 63,84 248,77 

Jak je patrné, s rostoucí dobou vsáknutí kapky roste rozpětí měření. Jednou 

z možností, jak bude možné od sebe rozlišit vzorky s vysokými dobami vsáknutí, je 

použití jiné kapaliny s kratší dobou vsáknutí. 

Tento postup sice nedovoluje vyhodnotit vzorky na základě stanovení 

kontaktního úhlu, ale umožňuje relevantní detailnější srovnání vzorků, což je oproti 

současné metodice stanovení smáčivosti velký krok kupředu. 
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2.4 Výsledky měření – Metoda přisedlé kapky – fixace epoxidovým lepidlem 

Pro ověření možnosti přípravy vrstev titanové běloby vhodných pro měření 

kontaktního úhlu byly měřeny vždy tři nátahy stejného typu vzorku (R1-R6). 

 

Z naměřených kontaktních úhlů je patrný značný rozptyl měření. To bylo 

způsobeno zejména nedostatečnou homogenitou pokrytí povrchu epoxidového 

lepidla vrstvou vzorku titanové běloby.  

2.5 Výsledky měření – Inverzní plynová chromatografie 

K měření povrchového napětí pomocí iGC byly vybrány dva vzorky 

s anorganickou povrchovou úpravou, u kterých byla stanovena doba vsáknutí kapky 

na tabletě. Základní charakteristika těchto vzorků je v následující tabulce: 

Vzorek 
povrch 
[m2/g] 

d50 
[nm] 

SiO2 
[%] 

Al2O3 
[%] 

doba 
[s] 

270511/1 58,44 178 3,464 2,684 68,3 

270511/2 59,31 175 5,999 1,278 2,89 

Na následujících grafech je zachycen průběh disperzní a polární složky 

povrchového napětí vzorků v závislosti na pokrytí povrchu testovacím plynem. 
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Metoda iGC poskytuje velmi komplexní informace o povrchovém napětí. 

Z hodnot disperzní a polární složky povrchového napětí měřených vzorků v závislosti 

na pokrytí povrchu testovacím plynem je možné vyčíst, že vzorek 270511/1 má oproti 

vzorku 270511/2 při nižším pokrytí povrchu vyšší povrchové napětí, což znamená, že 
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má větší počet nepolárních míst na povrchu částic vzorku. Tuto skutečnost pak 

potvrzuje hodnota doby vsáknutí kapky vody. Průběh povrchového napětí naopak 

ukazuje, že povrch vzorku 270511/2 je oproti vzorku 270511/1 homogennější. 

3 Závěr 

Z testovaných metod pro stanovení kontaktního úhlu se nám jeví metoda 

přisedlé kapky na tabletě jako nejvhodnější. Prozatím není možné měřit přímo 

kontaktní úhel a následně vypočítat povrchové napětí práškových vzorků, ale na 

základě hodnoty vsáknutí kapky do tablety je možné posuzovat vzorky z hlediska 

jejich smáčivosti. Hodnoty kontaktních úhlů bude možné odečítat jen u těch vzorků, u 

kterých nebude docházet ke vsakování kapky do objemu tablety. Wilhelmyho metoda 

se zatím jeví jako nevyhovující zejména proto, že se nedaří připravit dostatečně 

homogenní vzorek. Metoda inverzní plynové chromatografie sice poskytuje velmi 

kvalitní a komplexní údaje o charakteru povrchu práškových pigmentů, ale z hlediska 

možného použití pro posuzování standardní produkce je zdlouhavá a nákladná. 
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Summary 
The paper summarizes the hitherto known anticorrosive pigments that 
have been prepared in laboratory-scale so as those available on a 
commercial base. There are discussed the mechanisms of corrosion-
inhibition mechanisms of the action of anticorrosive pigments. Using the 
particular examples the types of chemically, electrochemically, and via 
barrier mechanism acting pigments for the specific applications are 
presented. The factors affecting the development of new anticorrosive 
pigments are analyzed both with respect to the pigment alone, and with 
respect to the character of the binders of advanced types. 

Key-words: Anticorrosive pigment, organic coating, corrosion 
atmosphere, barrier pigment, zinc powder, pigment volume concentration 

 
 
INTRODUCTION 

The organic coatings, which do not contain any corrosion-inhibiting matter (an 

anticorrosive pigment or organic corrosion inhibitor) can exhibit with respect to the 

corrosion attack only the so-called barrier effect. This effect is, to a large extent, 

connected with the chemical binder nature, the sizes and shapes of pigment 

particles, the additive contents and, eventually, with the fractions of individual 

components present in the coating formulation concerned. 

The barrier effect, which characterizes the protection mediated by nonpigmented 

coatings, is also in a direct relation to the coating-film thickness. The protective 

function increases with the growing organic-coating thickness. The porosity drops 

and the diffusion path of surrounding medium to the metal substrate increases. On 

the other side the increasing thickness results in some inferior physicomechanical 
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properties, such as reduced elasticity and ductility. The protective function secured 

by the barrier mechanism alone would be low in case of working with organic 

coatings. Therefore, securing the long-term protection of metal surface with respect 

to the corrosion effects requires combinnations of the barrier mechanism with an 

inhibition mechanism. At present no such an organic coating is known which alone 

would be absolutely impermeable for water and aqueous solutions. As far as a binder 

exhibits a high barrier efficiency then its protective function can be improved by 

means of corrosion inhibitors. Among the corrosion inhibitors both inorganic and 

organic compounds can be found. 

Effect of polymeric binders on the inhibition efficiency of coatings  

An appropriate formulation of the protective coating creates a general 

protection by increased life expectancy of the operational coating on the substrate. A 

key component determining the coating quality is the polymer matrix. No protective 

high-quality system can be obtained if no anticorrosive high-quality pigment is used in 

a combination with a high-quality binder. Properties of the binder, such as hydrolytic 

stability, chemical resistance, glass-transition temperature, cross linking degree, and 

polymer purity in certain limits are the parameters affecting principally the functional 

properties of coating.  

Chemical stability of polymer binders 

At interaction of the binder formed by a single filmorming component or a mixture of 

filmforming components with the medium, at first the sorption of this medium at the 

coating surface takes place. This meets the precondition for the diffusion of medium 

to the coating layer. On the penetration of liquid or gasesous medium the chemical 

interaction among the binder and the diffusing medium can take place. When such a 

chemical reaction occurs an opposite process of diffusion of the reaction products 

from the coating matrix to the coating surface takes place. Further follows the 

diffusion of the reaction products from the film surface to the environment.  

At the physicochemical action of environment definite conditions (e.g. the 

temperature), which define the priority of individual mechanisms are necessary. The 

physically acting medium does not react chemically either with the binder or with the 

pigments and fillers. As far as changes in binder polymers appear, then the changes 

are reversible. Physically active medium leads to quelling, which is one of the stages 
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in binder dissolution. The mechanism of action of the physically acting medium starts 

with loosening of the chains of individual macromolecules. This loosening results in 

increasing the mobilities of macromolecules. The resulting effect is then increased 

coating elasticity, reduction of the glass transition (Tg) value and hardness. The 

binder stability to the effects of medium can be expressed on the basis of polarity of 

both components  

The chemically acting medium reacts with the macromolecular components of binder 

via chemical reactions leading to irreversible changes in properties of the exposed 

material. The chemical reactions running in the coating take place in a heterogenous 

solid phase-liquid phase system or solid phase-gaseous phase system. Therefore the 

reactions are affected to a significant extent by diffusion processes. When no 

diffusion of surrounding medium to the coating film is running, then the chemical 

reactions take place only at the surface of this film. The velocity of chemical 

degradation reactions raises proportionally to the growing temperature of the given 

corrosive medium. 

Pigments in organic coatings 

The anticorrosive pigments present a separate group of pigments, which act 

due to their specific properties on the prolongation of protective coating service life. 

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 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. 

The following scheme indicates various possibilites of arrangment of the pigment in 

the binder film. It is evident here that the quality of resulting film is affected by such 

factors as the size of particles and the the distribution of particle sizes of individual 

pigments. These parameters are then in a narrow connection to permeability for 

water and gases and through these characteristics also to the corrosion protection 

and efficiency of the film. As can be seen in Figure 1, the spaces among the pigment 

particles are rather unoccupied at a broad extent of isodispersion packings. On the 
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contradiction to heterodispersion dislocation of particle sizes it is then made possible 

in principle more rapid passage of moisture to the carrying substrate metal. 

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. 

Figure 1. Scheme of isodispersion and heterodispersion pigment packing 

The chemical pigment composition has an effect on the possibility of chemical 

reactions between pigment and acidic corrosive substances. These substances are 

neutralized on contacting the pigment particle to the substances, the permeability of 

which is reduced and possibility of destructive attacking the binder does not exist 

anymore. This neutralization can run in a submicron layer of air and moisture at the 

interface. A further meaning of the neutralization mechanism consists in tightening 

the pores and empty spaces in the coating; also the mentioned layer can be filled 

with the reaction products. 

Effect of pigmenting on the properties of coating films 

The film permeability for water is affected significantly not only by the degree 

of pigmentation, but also by the chemical pigment nature. With respect to the fact 

that most used pigments are of inorganic origin, and the binder is usually an organic 

macromolecular compound, water shows a higher affinity to inorganic pigments. It 

was found that the pigmented system exposed to high relative humidity shows a 

tendency to the accumulation of water at a pigment/binder interface. This amount is 

usually much higher than that absorbed by the proper binder. As far as water is 

cumulated at the binder/pigment interface there occurs at these places an increase in 

velocity of the diffusion of corrosive medium through the film. The film permeability 
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grows then with pigment volume concentration. When no water cumulation occured 

at the pigment/binder interface the film permeability and the velocity of water diffusion 

would be reduced with the increasing pigment volume concentration, owing to the 

increase of path of the compound diffusing through the film. The pigment particle is 

for the penetration of liquids and gases inert, i.e. the diffusion does not take place 

across the pigment, but only at the surface thereof. 

 

Figure 2. Section through the coating film pigmented with small-particle         

isometric pigments 

The state represented in Fig. 3 is not necessarily caused by the pigment quality or 

the bad selection thereof, but also by the low efficiency of dispersing process used in 

the production of coating system. In this case the separation of secondary particles of 

floculate and aglomerate types, or, maybe, aggregates appear in the coating 

material. 

 

Figure 3. Section through the coating film pigmented with large-particle         

isometric pigments 

Fig. 4 represents the state when the film is pigmented with particles of isometric 

shape or with secondary particles of 50-100 μm size. These particles unavoidably 

form a cell between the film surface and the substrate, without any respect to the 

PVC value. The easy penetration of water can run easily in case of low PVC value, 

deeply below the CPVC value. 
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Classification of anticorrosive pigments  

In principle the anticorrosive pigments can be divided, with respect to the 

mechanism of their action on the metallic substrate the chemically active 

anticorrosive pigments can be subdivided as follows: 

1. complexing pigments bind the iron ions leaving the metal surface due to the 

corrosion reactions running at the anodic spots of the corrosion cells in the form of 

coordination compounds. In course of the reaction with air oxygen a surface film is 

formed which blocks the action of corrosion-cell anodic spots; 

2. soluble pigments show the ability to free passivating ions affecting the activities 

of both cathodic and anodic spots of the corrosion cells appearing at the metal 

surface; 

3. insoluble pigments react with a suitable film-forming component, a binder, giving 

the reaction products inhibiting the corrosion processes; and 

4. basic pigments increase the concentration of hydroxyl ions in water diffusing 

through the coating layer and shift thus the pH value of the medium to a region 

sufficient for blocking the corrosion of metal. 

Metal oxide based pigments 

At present, our attention is directed to the developments of inhibitive pigments based 

on metal oxides, which in addition to the proven anticorrosive efficiency do not loose 

their efficiency even on exposing to elevated temperatures (cf Table II). As far as the 

mechanism is confirmed then the spinel pigments would act inhibitively by a similar 

mechanism as red lead or lead suboxide. 

Spinel-Type pigments (Zn ferrites and Ca ferrites) 

The spinels involve a large group of double metal oxides characterized by a general 

formula AB2X4 and a crystal structure similar to that of the natural spinel mineral, 

which is a magnesium aluminate (MgAl2O4). These mixed metal oxides are solid 

solutions or compounds consisting of two or more metal oxides. Anticorrosive spinel-

type pigments ZnFe2O4 and CaFe2O4 find ever increasing application possibilities, 

and the interest in their investigation has been steadily increasing, especially in 

recent years. They are characterized by absence of toxicity, the efficiency in 
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anticorrosive systems being comparatively high. The author and his collaborators has 

devoted himself intensely to the development of such inhibition systems. 

Table 1 Results of the cyclic corrosion tests of pigmented phenyl methyl silicone 

coatings (performed in a condensation chamber with SO2 = 1000 h, and after 

exposure temperature 500 oC =10 h)  

Pigment 

(PVC10%) 

Corrosion in a 

scratch (mm) 

Corrosion of 

substrate (%) 

Frequency and 

size of blisters 

(degree) 

Loss of gloss 

(%) 

ZnFe2O4 0.5-1 0.3 - 51.4 

Mg0.2Zn0.8Fe2O4 0.5-1 0.1 - 50.1 

TiO2.3ZnO 1-2 1 - 53.1 

Zn3(PO4)2.4H2O 3-5 33 2 68.5 

Zn-yelow 5-7 >50 3 79.8 

 

Rutile Type Pigments  

The rutile (TiO2) lattice offers considerable scope for variation. Pigments of the rutile 

type are represented by titanium dioxide with a rutile structure, which in adition to it, 

contains admixtures in the form of solid element-oxide solutions showing another 

valency than 4+. The molar ratio should be of such a value to guarantee the 

electroneutrality conditions. The rutile lattice is rather general and typical for the AX2 

type compounds. In a most usual case the compounds may be described by the 

formula reading as: Ti1-2x (MV(VI)
x(x/2)Me II(III)x/2x)O2. 

Corrosion-inhibition effects of zinc-powder particles 

In the family of anticorrosive pigments, Zn-powder occupies a special place. The zinc 

metal particles have presented an anticorrosive pigment frequently used for the 

coating compositions destined to heavy corrosion protection of metals already for 

many years. The film will effectively protect the substrate as far as the optimum 

concentration of zinc pigment is used. The electrochemical action of zinc would 

require that zinc particles are packed as close as possible, the binder content being 

as low as possible, in the extreme case even without any participation of the binder, 
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which exhibits an opposite effect, i. e. the effect of an electrical insulant. Such a film 

would protect electrochemically quite well, but its other properties would be rather 

bad, primarily the strength and adhesion of the film to the substrate. An opposite 

case is presented by the barrier action of the binder alone, which is not permeable for 

the liquid, but at the same time does not restrict the corrosion to places, whereat the 

film suffered a damage or in the macropores. 

The theoretical prerequisites and knowledge of pigmenting the coating films by 

means of pigment particles show clearly that below the critical pigment volume 

concentration (CPVC) the barrier action with the mechanism of neutralizing the 

diffusing medium and, at the same time, the alkalization of this medium will manifest 

themselves. Above the CPVC value the electrochemical mechanism will be preferred, 

this mechanism being conditioned by electrically conductive coupling of zinc particles 

one to another or to the metallic substrate.  

Table 2. The results of exposure of epoxy-based coatings to the conditions 

governing the medium of humidity cabinet with SO2 following a 1000 hour run 

 

PVCZn Thickness [μm] Blistering 
[degree] 

Failure at the 
section [mm] 

Corrosion in the 
surface [%] 

0 60 - 2-3 0 

15 60 - 0.5-1 0 

30 65 - 0.5-1 0 

50 65 - 0 0.1 

55 60 - 0 0.1 

60 65 - 0-0.5 0.3 

70 60 - 0.5-1 1 

75 65 - 1-2 3 

On the basis of the performed corrosion tests and the studies of morphology of 

sections and surfaces of the films by means of the scanning electron microscope it 

has been found that the most efficient concentration of zinc dust lies in a range of 

PVC=50 % to PVC=55 %. At a higher concentration of zinc dust a deterioration of the 

protective function of the coatings can take place.  

 

CONCLUSION 
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The development and progress in the region of organic binders, especially the 

broadening of 1-C polyurethanes, high-solid epoxy resin based coatings, water-

dilutable dispersions and emulsion coating compositions with high-quality application 

parameters created the situation when the properties of binders alone exceeded the 

inhibition properties of anticorrosive pigments. The time when the reactions between 

red lead and unsaturated acids of linseed oil binders gave the products (the so-called 

lead soaps of linoleic, azelaic and other acids), exhibiting in a final effect, the 

inhibition properties comes never again. The present state of the coating-composition 

discipline requires sooner such an inhibitive pigment, which conforms to the binder 

due to its properties, and which shall contribute, at maximum, to the total overall 

protection properties of the pigmented organic coating (i.e. of the protective system). 

Also the 1-C polyurethanes sensitive to the presence of even trace quantities of 

water into which the pigment and filler powders with a certain content of adsorbed 

moisture cannot be dispersed can be given as an exmple. To these coating systems 

the anticorrosive pigments based on mixed metal oxides without any content of 

crystal water can be applied. In such cases zinc powder serving as a barrier, alkaline 

and electrochemically acting pigment in the systems under the CPVC value has 

proved well at present. For particular exposures to media of heavy corrosive effects 

also as a lamellar pigment acting as a barrier can be selected to the protective 

systems based on polyurethane and epoxy-resin based  binders, which contribute to 

improving the adhesion-barrier properties, as a primary prerequisite of active 

anticorrosion protection, provided the PVC value is adjusted as appropriate. 

As effective have shown to be, especially in water-dilutable systems, e.g. those 

based on styrene-acrylate dispersions, the pigments exhibiting alkaline reaction, 

which have their pH values in an alkaline region and shift the conditions of organic 

coating-substrate metal system by the effects of the pigment extract to the immunity 

and passivity region for the appearance of electrochemical corrosion, in which iron is 

not subjected to corrosion (pH at min. 10). The nonisometric pigments of lamellar or 

needle particle shape, improve, in addition to, it the barrier action in the coating 

system, e.g. that based on epoxy resins, and prevent thus the situation, when an 

unsuitably selected anticorrosive pigment turns in its action to a pigment which 

supports the corrosion. The optimum content of soluble components or the 

dissociable groups can provide the space for appearance of the passivating film at 
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the substrate metal surface, with a sensitive boundary which after being passed over 

gives rise to the osmotic blister formations, resulting in a failure of protective system. 

The chemically active pigment supports by the reaction with functional groups of 

binder, e.g. carboxyl groups of styrene-acrylate copolymer dispersion, the cross-

linking of the system and the formation of structure, similarly as in case of a system 

with red lead. 

A way of the development of anticorrosive pigments leads to the most versatile 

modifications, where in an effort to equal the chromate pigments these pigments are 

chemicaly modified and combined with further elements and groups in the cationic 

and also anionic part especially with the phosphate pigment types. Another possibility 

frequently used by the coating composition manufacturers consists in principle in 

"dilution" of the effective, but expensive pigment, by homogenization with a 

comparatively pigments or, maybe, in covering the surface of another inert carrier by 

precipitation. The result of this discutable process is the so-called core pigment. In 

this case the principle is used with pigments containing molybdate anions. The toxic 

pigment surfaces are sometimes coated and "encapsulated" by a silicate film, aiming 

at reducing solubility thereof, which results in a disputable reduction of the toxicity 

thereof.The development of new pigments could be purposefully directed to the 

pigments exhibiting the properties, which find specific application. An example 

involves the development of thermally stable pigments based on mixed metal oxides, 

as zinc, magnesium and other metal ferrites, which keep their efficiencies and 

contribute to the stability of the coating system exposed to elevated temperatures (up 

to 500oC). The synergic effects of the cations exhibiting alkaline reaction, such as 

Zn2+, Ca2+ and Mg2+ ones, increase the anticorrosive efficiency by the formation of 

coating films at the metal substrate. Further possibilities for the implementation 

appear to be the development of pigments exhibiting expressive lamellar shape, 

which in addition to their alkaline and puffration properties contribute to increases in 

the barrier and, at the same time, inhibition mechanisms of the protective coating 

system action. 

Prospective anticorrosive pigment should meet certain criteria, namely the following 

ones: 

• high corrosion-inhibition efficiency 
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• ecological and hygienic harmlessness (zero content of toxic elements) 

• anticorrosive efficiency already at low PVC values 

• tolerance to various organic binder types and the stability of the pigmented 

systems in a liquid state 

• optimum pigment application and processing parameters, to which the linseed oil, 

eventually, the binder sorption generally, easy dispersibility in the binder, low 

moistability of the pigment powder belong 

• chemical reactivity, defined in a certain manner, sufficiently low with respect to 

hindering undesirable reactions with the components of liquid coating composition 

prior to application and sufficiently high for the reactions leading to corrosion 

protection in a final effect 

• positive effect on the physicomechanical and barrier properties of the coating films 

created (hardness, elasticity, toughness, or increased adhesion to the substrate) 

• without undesirable affecting the coating film properties (this means the color 

shade, gloss, resistance to diffusion or decceleration in drying) 

• morphological, surface properties and certain special properties (high heat 

stability, chemical stability and others) 

• such physicochemical properties, which affect positively the properties of coating 

composition and created coating films (density, low content on water-soluble 

compounds, neutral or sooner alkaline pH value of the extract, narrow distribution 

of particle sizes) and many others, depending on the combination and resulting 

values of the preceding parameters (bulk and tap density, low content on volatiles, 

low resistivity of water extract etc.) 
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VLIV MULLITU NA POVRCHOVOU TVRDOST FILMŮ NA BÁZI ALKYDOVÉ 
PRYSKYŘICE 

 
INFLUENCE OF MULLITE ON SURFACE HARDNESS OF PAIN FILMS 
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Summary 
Five pigments which differ of chemical composition were tested. Surface 
hardness was tested in series increasing values of PVC (10%, 20% and 
30%). The determination of coatings surface hardness was assessed 
according to CSN 67 3076 by the device Automatic 500 (Persoz 
pendulum). Hardness of coating is assigned in percentage related to 
hardness of glass standard (100%). 
Key words: kaoline, mullite, PVC, surface hardness, alkyde, paint film 
 

 

Úvod 

Ochrana kovů před korozí je složitý a velmi drahý problém. Ocel je vystavena 

různým korozním prostředím, od velmi nízké agresivity až po velmi vysokou, kdy 

působí exhalace, vysoká vlhkost a specifické chemikálie. Záměrem průmyslu 

nátěrových hmot je snížit cenu antikorozní ochrany. Toho je možné dosáhnout 

vývojem účinnějších pojiv, antikorozních pigmentů, plniv a aditiv [1]. 

Lístková plniva mohou významně zlepšit antikorozní vlastnosti, stálost na 

povětrnosti, pevnost nátěru a jeho adhezi na podklad. Kombinace bariérových 

pigmentů či plniv s inhibičně nebo elektrochemicky působícími pigmenty dává 

příležitost formulovat nátěrové hmoty s lepší antikorozní ochranou [0. Antikorozní 

pigmenty lze rozdělit podle působení v nátěrovém filmu na pigmenty s fyzikálním 

ochranným mechanismem, pigmenty s elektrochemickým ochranným mechanismem 

a pigmenty s chemickým ochranným mechanismem.  
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Hlavní složkou přírodního kaolínu je minerál kaolinit - hydratovaný 

aluminosilikát - Al2(Si2O5)(OH)4, který vzniká zvětráváním draselných živců. Kalcinací 

ztrácí krystalovou vodu při zhruba 600 °C a mění se na metakaolín, nad 900 °C, při 

teplotách okolo při 1400 °C jsou konečnými produkty amorfní fáze, cristobalit (SiO2) a 

mullit (Al6Si2O13). Organokřemičité sloučeniny jsou schopny vytvářet na povrchu 

různých materiálů hydrofobní (vodu odpuzující) vrstvu. Tato vrstva je v podstatě 

polymerní silikonový mikrofilm, který zvětšuje dotykový úhel povrchu s vodou a 

zmenšuje jeho koeficient tření. Na takovém povrchu nemůže voda tvořit souvislý film, 

nesmáčí povrch a snadno stéká. Hydrofobní účinek organosilikonové vrstvy se 

vysvětluje orientací všech organických skupin silikonového řetězce směrem 

k povrchu materiálu. 

Experimentální část 

Bylo testováno pět druhů pigmentů, které představovaly pigment povrchově 

neupravený, pigmenty pokryté dvěma typy silanů, pigmenty pokryté antikorozní 

vrstvou. Dále byl pro porovnání povrchové tvrdosti připraven nepigmentovaný 

nátěrový film. Přehled studovaných pigmentů je uveden v Tab. 1.  

Tabulka 1. Vybrané fyzikálně- chemické vlastnosti pigmentů. 

 spotřeba oleje hustota KOKP 
měrný povrch  

BET- 
izoterma 

 
[g/100 g 

pigmentu] [g/cm3] [%] [m2/g] 

A- Al6Si2O13 41 2,71 46 5,18 
B- Al6Si2O13/[(CH3)2SiO]n 35 2,68 50 0,84 
C- 
Al6Si2O13/[H2N(CH2)RSiO0,5]n 

47 2,74 42 2,63 

D- Al6Si2O13ZnMoO4 46 3,05 49 14,88 
E- Al6Si2O13/ZnWO4 48 3,06 39 6,76 

 

Alkydové nátěrové hmoty byly připraveny ze středně dlouhého vysychavého 

alkydu na bázi sojového oleje v koncentračních řadách objemové koncentrace 

pigmentu OKP =5%, 10% a 20%. Nátěrové hmoty byly připraveny dispergací na 

zařízení Disolver Dispermat při otáčkách 1600 ot/minpo dobu 30 minut. Jako 

pomocných látek bylo použito kobaltové sikativum  Nuodex combi HS v množství 
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0,5hm. % a 0,5hm. % aditiva proti tvorbě škraloupů. Po dokonalém promíchání pojiva 

s pigmenty a pomocnými látkami byly nátěrové hmoty zředěny xylenem na vhodnou 

aplikační viskozitu. Pro zkoušky přilnavosti na kovu byly nátěrové hmoty naneseny 

na ocelové panely třídy 11 o rozměrech 153 x 102 x 1 mm krabicovým nanášecím 

pravítkem se štěrbinou 250 μm. Po důkladném zaschnutí první vrstvy nátěrového 

filmu byl postup opakován tak, aby výsledná tloušťka dosahovala přibližně hodnoty 

100 μm. Pro měření tvrdosti, lesku a stupně přilnavosti nátěrového filmu byl zhotoven 

od každé nátěrové hmoty jeden nátěr na skleněný panel o rozměrech 230 × 100 × 

2,9 mm nanášecím pravítkem o velikosti hrany 150 μm. Měření bylo provedeno 

pomocí kyvadlového přístroje Automatic 500 (kyvadlo Persoz, typ B). Podstatou 

zkoušky je měření oscilačního průběhu kmitu kyvadla a amplitudy výchylky, která se 

mění podle tvrdosti testovaného povrchu, na který kyvadlo naráží. U metody Persoz 

se měří sestupná intenzita amplitudy v rozmezí od 12° do 4°. Tvrdost nátěru je 

udávána v procentech vztažených ke tvrdosti skleněného standardu.  

Principem stanovení lesku nátěru je měření intenzity odraženého 

elektromagnetického záření, které pod definovaným úhlem dopadá na testovaný 

vzorek. Výsledek se udává v procentech a je vztažený na standard, kterým je černé 

sklo s definovaným indexem reflexe 1,567. Leskoměr obsahuje tři refraktometry, 

které se liší v geometriích 20°, 60°, 85°. Stanovení přilnavosti bylo zjišťováno pomocí 

mřížky, která je tvořena dvěma na sebe kolmými řezy. Vzhled vytvořené mřížky se 

hodnotí stupnicí 0 až 5 na základě standardů. Mřížka byla prováděna na skleněném 

podkladu, a na ocelovém podkladu po vyjmutí zkušebních vzorků z kondenzační 

komory s obsahem SO2 po expozici 1000 hodin.  

Výsledky a diskuze 

Měření časové závislosti povrchové tvrdosti nátěrových filmů bylo provedeno 

dle ČSN EN ISO 1522 (67 3076). V tabulce (Tab. 2) jsou hodnoty tvrdostí jak 

pigmentovaných filmů (vzorky A- E), tak nepigmentovaného filmu (vzorek P). Tvrdost 

filmů byla změřena 1., 3., 6., 10., 15., 30. a 120. den po nanesení na zkušební 

panely. Nejvyšší tvrdost byla zjištěna u nepigmentovaného nátěrového filmu. Vysoká 

hodnota tvrdosti byla naměřena u mullitu pokrytého antikorozní vrstvou, především 

pigment E- Al6Si2O13/ZnWO4, který vykazoval nejvyšší hodnotu povrchové tvrdosti 
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z pigmentovaných filmů při všech OKP. Naopak u pigmentů upravených 

hydrofobizací byly zaznamenány hodnoty nižší (Obr. 1). Všechny testované nátěrové 

filmy dosáhly vysokých hodnot povrchové tvrdosti. Neprokázalo se, že by druh 

silanové sloučeniny měl vliv na tvrdost nátěrových filmů. Nátěrový film s obsahem 

wolframanového pigmentu vykazoval tvrdost vyšší než film s obsahem pigmentu 

molybdenanového. Ve většině případů tvrdost nátěrového filmu klesala s rostoucím 

obsahem pigmentu.  

Tabulka 2. Výsledky měření povrchové tvrdosti alkydových nátěrových filmů v čase.  

pigment tvrdost [%] 
1. den 3. den 6. den 10. den 15. den 30. den 120. den

A- Al6Si2O13 
A1 OKP = 10% 10,0 12,4 20,7 30,8 34,8 36,8 37,2 
A2 OKP = 20% 10,2 17,8 28,4 33,6 35,5 36,5 36,3 
A3 OKP = 30% 10,5 13,4 19,9 30,5 32,8 34,1 33,9 

B- Al6Si2O13/[(CH3)2SiO]n 
C1 OKP = 10% 10,6 17,8 27,4 31,9 33,6 34,0 33,8 
C2 OKP = 20% 11,0 19,0 25,8 29,5 32,0 33,1 32,6 
C3 OKP = 30% 10,3 18,8 26,8 30,0 32,7 33,7 33,2 

C- Al6Si2O13/[H2N(CH2)RSiO0,5]n 
F1 OKP = 10% 9,5 16,0 25,8 31,2 33,9 35,0 35,5 
F2 OKP = 20% 8,8 15,1 25,2 30,3 32,1 34,1 34,5 
F3 OKP = 30% 8,4 15,3 24,3 30,2 31,1 33,7 34,1 

D- Al6Si2O13/ZnMoO4 
K1 OKP = 10% 4,8 12,8 21,9 29,4 34,6 38,8 38,9 
K2 OKP = 20% 5,9 14,3 23,5 29,6 33,7 36,9 37,4 
K3 OKP = 30% 3,5 9,8 14,7 22,2 28,4 32,9 33,4 

E- Al6Si2O13/ZnWO4 
L1 OKP = 10% 8,4 13,9 24,1 31,2 35,8 41,0 41,9 
L2 OKP = 20% 5,6 12,5 22,5 30,5 33,5 40,3 41,2 
L3 OKP = 30% 4,2 11,6 21,0 28,4 31,2 38,6 40,7 

nepigmentovaný film 
P OKP = 0% 7,1 16,2 25,4 31,2 35,6 43,4 44,0 

Měření lesku byly nátěrové filmy podrobeny 120. den po aplikaci na skleněný 

povrch dle ČSN ISO 2813 přístrojem BYK GARDNER – micro TRI gloss, který 

využívá odrazu světla (Tabulka 3). Ze zjištěných hodnot lesku lze usuzovat na 

hladkost povrchu filmů. Nejvyšších hodnot lesku dosahovaly filmy méně 

pigmentované. Filmy, kde byl použit mullit v kombinaci s antikorozním pigmentem, 

vykazovaly nižší lesk kvůli vyšší kryvosti filmů. Adheze nátěrových filmů k podkladu 

je nutnou podmínkou pro antikorozní ochranu, zvláště pak u nátěrových filmů 

obsahujících bariérové pigmenty. Přilnavost filmů byla zkoušena na dvou 

substrátech, a to sklu a oceli. Při zkoušce nátěru na skle byl nejodolnější film 

s obsahem pigmentu B- Al6Si2O13/[(CH3)2SiO]n, a to při všech hodnotách OKP. 
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Obrázek 1. Povrchová tvrdost alkydových filmů po 120 dnech. 

Velice dobré výsledky byly zjištěny u pigmentu E- Al6Si2O13/ZnWO4, zejména 

při vyšších hodnotách OKP. Z pigmentovaných filmů byly nejméně odolné řezu v 

mřížce filmy s obsahem pigmentu D- Al6Si2O13/ZnMoO4. Na ocelovém substrátu 

vykázaly nejvyšší odolnost filmy s obsahem pigmentů A- Al6Si2O13, D- 

Al6Si2O13/ZnMoO4 a E- Al6Si2O13/ZnWO4. Nižší odolnost byla zjištěna u filmů s nižší 

OKP. Nepigmentovaný nátěrový film v této zkoušce neobstál, tudíž je v ochraně proti 

korozi nevhodný. 

Závěr 

Fyzikálně-mechanická stanovení nehodnotí vizuální změny způsobené korozí, 

tato stanovení jsou však nutnou součástí testování povlaků, protože poskytuje 

informaci o možném ochranném působení nátěrových hmot. Stanovené povrchové 

tvrdosti nátěrových filmů je nezbytné pro zkoumání adhezně-bariérových vlastností. 

V této práci bylo zkoumáno pět pigmentů, které představovaly pigment povrchově 

neupravený, pigmenty pokryté dvěma typy silanů, pigmenty pokryté antikorozní 

vrstvou. Dále byl pro porovnání povrchové tvrdosti připraven nepigmentovaný 

nátěrový film. Pigmenty byly aplikovány do alkydové nátěrové hmoty. Připravené 

nátěrové filmy byly podrobeny zkoumání některých fyzikálně-mechanických 
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vlastností, zvláště povrchové tvrdosti. Všechny nátěrové filmy s obsahem mullitu 

dosahovaly vysokých hodnot tvrdosti a lesku. Nejlepší výsledky byly však zjištěny u 

filmů s obsahem pigmentu E- Al6Si2O13/ZnWO4, který měl jak vysokou tvrdost, tak 

velmi dobrou odolnost ve zkoušce přilnavosti k podkladu. 

Tabulka 3. Přilnavost a lesk nátěrových filmů. 

pigment 
přilnavost sklo přilnavost ocel lesk 

[st.] [st.] 20° 60° 85° 

A- Al6Si2O13 

A1 OKP = 10% 1 0 78,8 95,3 96,7 

A2 OKP = 20% 2 0 38,6 85,9 91,7 

A3 OKP = 30% 0 0 3,3 17,5 48,0 

B- Al6Si2O13/[(CH3)2SiO]n 

B1 OKP = 10% 0 3 79,4 95,3 82,6 

B2 OKP = 20% 0 2 19,6 55,9 75,6 

B3 OKP = 30% 0 1 1,8 8,8 27,6 

C- Al6Si2O13/[H2N(CH2)RSiO0,5]n 

C1 OKP = 10% 3 3 92,5 95,3 98,8 

C2 OKP = 20% 2 3 48,2 88,4 95,6 

C3 OKP = 30% 0 2 5,1 25,6 55,2 

D- Al6Si2O13/ZnMoO4 

D1 OKP = 10% 3 0 48,5 81,9 92,1 

D2 OKP = 20% 3 0 16,1 61,8 87,5 

D3 OKP = 30% 3 0 0,6 4,2 16,0 

E- Al6Si2O13/ZnWO4 

E1 OKP = 10% 1 1 62,1 87,8 94,9 

E2 OKP = 20% 0 0 14,7 60,6 93,3 

E3 OKP = 30% 0 0 0,8 4,9 21,2 

nepigmentovaný film 

P OKP = 0% 4 5 92,5 95,3 99,4 
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Summary 
This paper deals the anticorrosive pigments in combination with 
water borne binders based on water-based epoxy resin. It was 
prepared by the tvelwe pigmented coatings in order to compare 
anticorrosive efficiency and studies of anticorrosive properties 
with using standard laboratory tests.All prepared coatings were 
applied on steel panels, the glass panels and the foil. The 
prepared glass and steel panels have been studied in terms of 
thein physico-mechanical, physico-chemical properties and 
anticorrosive resistance. Anticorrosive resistence was determined 
by accelerated laboratory corrosion tests. 
Keywords: Anticorrosive efficiency, Epoxy Resin, Corrosion, 
Pigment, Accelerated corrosion test 
 
 

Introduction 

Nowadays is the greatest problem decrease resistance of the material due to 

corrosion mechanisms. When we are talking about corrosion, we have primarily 

mean a material degradation. This degradation is caused due to a chemical or 

physico-chemical effects of the environment. And not just the corrosion of metal,  

which we under this notion often present, but it is also the corrosion, in which is 

liability to the influence of environmental and humidity. The aim is to obtain a highly 

effective anticorrosive system with low cost and low toxicity1.  

However, the most significant corrosion is still corrosion of metal. Metal, as 

materials which are most commonly used for their mechanical properties such as 

strength and flexibility in various sectors of human activity, are often exposed to very 

aggressive action of various acids, bases, salts, organic chemicals, gases, water 
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vapor or even melt. All these influences effect on metals very negatively  or too much 

aggressive and result in damage to the metal. Is often multiplied by mechanical 

stress, such as friction, bending or vibration2.  

The most extensive way of protecting against atmospheric agents is the 

application of organic coatings. The degree of corrosion protection not only depends 

on bond, but also on pigments, which are complemented the protection function of 

binder and provide esthetic paint booth. 

Currently the most commonly used anticorrosive pigment for water based 

binders is zinc phosphate, where is the efficiency of corrosion for example, compared 

to chromate based pigments practically incomparable. As a binder with excellent 

physical properties are water based epoxy resins. The most common way of 

protecting metals before corrosion is a coating that forms barrier between the metal 

and causing corrosion in external environment. The most common method of 

protecting are using organic coatings, but today even coating of the inorganic 

materials, that are not subject to corrosion, such as hot-dip galvanizing, tinning or 

galvanizing. 

Protective organic coatings consist of an organic polymeric binder, which is 

the solvent or water based and it contains fillers, pigments and other special 

substances. These substances can be as corrosive inhibitors or burn retarders4. 

Types of binder are chosen primarily due to the substrate, which is a 

protective coating applied, what and how mechanical stress and which  weatherproof 

coating is subjected. 

The second component of the protective organic coating are fillers-pigments. 

These substances are mostly inorganic and added to the binder in relatively large 

quantities (up to 70%), which is important from an economic stand point, because 

itreduces the cost of the protective coating. From an aesthetic perspective pigments 

and extenders available protective organic coating color and by types of pigments 

and increase anticorrosive properties of coatings. The overall anticorrosive efficiency 

of organic coatings has a significant influence quality and the method surface of 

metal pretreatment. 

The most traditional anticorrosive pigments used in the past, were compounds 

based of lead or hexavalent chromium. These substances have excellent efficiency 
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in protecting the metal substrate against corrosion. It was also previously the main 

criterion when selecting anticorrosive pigment. But not now, when it places much be 

greater emphasis on ecological aspects, and when it was shown, that these 

compounds have a negative impact on human health and the environment. Today 

there are even included among the toxic substances. For this reason, it was 

necessary to ensure compensation for these anticorrosive pigments, to find 

substances, that have anticorrosive efficiency would be comparable and provided 

their health safety. Ecological point of view is in many countries limiting factor for the 

applicability of individual materials, so in recent years an increasing interest in 

research and development institutions, but also manufacturers coatings3,4. 

Pigment, filler, corrosion and film-forming component  

 Pigments in coatings have an important role and give the properties of coating, 

that improve the quality and usability coatings. It can be not transparent coating, 

coloring it (classical pigments) or give it some special features (special pigments). 

Special pigments from the basic pigments have differs, they have some special 

physical - chemical properties, such as high thermal stability or anticorrosive effects, 

and shiny metallic and pearly appearance, or luminescent skills5. 

 Closely related pigments are also fillers, there are called extender-pigments. 

Fillers are powder substances capable of dispersing  in a different environment, 

where increase concentration of solids and achieve in this system certain desired 

properties. The pigments that are not in the classic sense, because they have little 

cover or coloring skills and is usually used in mixtures with pigments6. 

 Corrosion is spontaneously going process of degradation materials effects 

ofenvironmental. Reactions or events, which are causing corrosive damage to 

materials are physical and chemical nature. They are mainly electrochemical 

reactions, that are the most common cause of metal corrosion, and chemical 

reactions, eg. for inorganic non-metallic materials. Corrosion can be defined as 

destruction of the metal, which is caused by direct chemical action, electrochemical 

reactions or oxidation, generally in the liquid or gaseous environment and progresses 

inward to the surface material. These processes are chemically undesirable, since it 

leads to deterioration or complete loss of function of metal (strength, dimensional 
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stability, optical and esthetic properties). The most common example of corrosion is 

the rust of iron6,7. 

Film-forming component of coatings can be characterized as macromolecular 

substances, which run-off solvents, if the chemical reaction creates a continuous 

coating. It is a drying oil, natural resins used in combination with other substances 

and film-forming components, cellulose derivatives, derivatives of natural rubber, 

synthetic resins and asphalts. Film-forming components of coatings are also a carrier 

for pigments, fillers, corrosive inhibitors and other substances with specific effects. 

They have a major impact on certain film properties such asimpermeability, gloss, 

adhesion, flexibility, hardness and chemical resistance7,8. 

Types of pigments 

Pigments are powdered substances with coloring or covering ability and are 

insoluble in the matrix, which they are applied. They are mostly simple inorganic 

compounds (oxides, sulfides, sulfates, chromates, etc.) whose preparation is in fact 

simple. Chemical composition, particle size and shape, specific surface of the 

pigment, crystal modification determined pigment properties9.10. 

The requirements on the properties of pigments are constantly rising. It required a 

greater resistance to UV and chemical attack. Also, the current trend for smooth and 

glossy surfaces puts increasing demands on the quality of pigment. The quality of 

pigments decide their physical and optical properties (covering power, color), 

physical(structure), chemical (content of impurities, stability, reactivity) and 

technological properties (dispersibility of pigment particle size and shape, etc.)11,19. 

Basically anti-corrosive pigments can be divided into three groups. The first group is 

working barrier effect pigments. The second group belong sacrificed pigments and 

anticorrosive pigments, inhibit corrosion in the anodic or cathodic areas form a group 

number three. 

Historically, anti-corrosive pigments can be divided on highly effective, but 

environmentally satisfying pigments and physiologically harmless, but with lower 

effective. 
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Table 1. Traditional anticorrosive pigments. 

Pigments wih lead Chromate pigments Other nontoxic pigments 
Read lead Strontium chromate Orthophosphates 

CaPbO3 Zinc tetraoxychromate Zinc phosphate 

Suboxide lead ZnCrO4 - 
 

Table 2. Today the most widely used non-toxic anticorrosive pigments. 

Phosphates and their modifications Molybdates and their modifications 

Zinc phosphate 

Zinc phosphate-aluminum 

Modified triphosphate-aluminum 

Zinc molybdate 

Calcium-zinc molybdate 

Zinc phospho-molybdate 

Borates and their modifications Ion-exchange pigments 

metaborate barium, calcium matrices SiO2 with calcium in the structure 

Silicates and their modifications Metal oxides 

Calcium borosilicate 

Phosphosilicate barium-calcium 

Phosphosilicate calcium 

Zinc oxide 

Spinels  

Metal powder pigments Barrier pigments 

Powdered zinc  

Powdered aluminum 

Micaceous iron oxide 

Glass flakes 
 

Anticorrosive pigments can be defined as substances, which after added to the 

corrosive environment in low concentrations reduces the corrosion rate. Attention 

must be given to mechanisms such influencing corrosion rate. 

The ability to confer passive metal surface is characterized as passivation, which will 

rise stable protective passivation layer of oxidation, but also the cathodic and anodic 

passivation. Basically, this means that there are three elements of retardation in the 

corrosion process (anodic and cathodic reactions and ionic currents in the elektrolyte 

and the metal itself). Another way of inhibition is inhibition of metal soaps with 

acidbinder, a shift in the pH range of immune iron, because at pH 11 to 12 iron does 

not corrode, followed is neutralization of corrosion stimulators, which are mainly 

sulphates, chlorides and acid substances is alkaline nature.  
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Table 3. List of anticorrosive pigments by the composition. 

Type Example The basic formula 

1. phosphates 

Orthophosphate  

of the metals 

zinc orthophosphate  

hydrate 

Zn3(PO4)2.xH2O, (x =2-4) 

zinc orthophosphate  

hydrate-potassium 

KZn2(PO4)2.xH2O 

chemically modified  

phosphates 

hydrated zinc  

phosphomolybdenate 

Zn3(PO4)2-y(MO4)3y/y.zH2O 

Phosphate-silicate of  

Sr, Zn  

(Zn,Sr)x(PO4)y(SiO3)1-y.zH2O 

structurally modified  

phosphates 

dihydrogen  

3-phosphate aluminum 

AlH2P3O10.2H2O 

2. borates 

borates barium borate (calcium) BaO.B2O3.xH2O 

modified borates zinc borate-phosphate Zn3(PO4)2-x(BO3)3.2H2O 

3. molybdates 

molybdates  zinc molybdate (calcium) ZnMoO4, CaMoO4 

modified molybdates  phosphate - molybdate  

Zn-Ca 

(Zn3-xCax)(PO4)2-y(MoO4)3/2y.zH2O 

4. silicates 

modified silicates phosphate - silicate of 

Ca, Ba 

(Ca,Ba)x(PO4)y(SiO3)1-y.zH2O 

borosilicates borate - calcium silicate (Ca)x(B2O3)y(SiO3)1-y.zH2O 

ion-exchange silicates SiO2 medium enriched Ca SiO2, Ca (3-5%) 

5. metal oxides 

metal oxides zinc oxide ZnO 

ferrites mixed oxides ZnFe2O4, CaFe2O4 

mixture of oxides spinels oxides Zn1-xMgxFe2O4 

rutile pigments doped rutile pigments Tix(M,Me)1-xO2 

oxides of lead red lead Pb2PbO4,PbO + Pb  

 calcium plumbate Ca2PbO4 

 silicon-chromate of lead 4(PbCrO4.PbO)+12(SiO2.PbO) 

6. metal 

 powdered Zn, Pb Zn, Zn/ZnO, Pb, Pb/PbO 

 powdered Al, Mg Al, Mg 

7. barrier 

micaceous oxides specularite lamelární Fe2O3 + SiO2 

micas muscovite KAl2(OH)2(AlSi3O10) 
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Also included are a synergistic effect of improving the physico-mechanical properties 

of coating films, such as improving flexibility and adhesion, reducing the penetration 

of water and aqueous solutions or UV absorption11,12. 

Tab. 4 List of inorganic pigments. 
 Name Chemical formula  

White pigments Titanium dioxide 

-anatase-rutile 

 

TiO2 – anatase 

TiO2 – rutile 

Zinc dioxide 

Lithopone 

ZnO (pure) 

ZnS + BaSO4 

Technical zinc oxide ZnO with content Pb 

Lead dioxide 2PbCO3.Pb(OH)2 

Sulfated dioxide 2PbSO4 . PbO 

Color pigments Red ferric 

Yellow ferric 

Black ferric 

Brown ferric 

α-Fe2O3 

α-FeO(OH) 

FeO.Fe2O3 

(mixture of ferric oxide) 

Chromiumoxid green 

Chromiumoxid hydrate green 

Chrome yellow 

 

Chrome orange 

Chrome red 

Chrome green 

Molybdenum red 

Cr2O3 

Cr2O3.nH2O 

PbCrO4.PbSO4 

PbCrO4.PbO 

PbCrO4.2PbO 

(mixture of yellow and blue) 

PbCrO4.PbSO4.PbMoO4 

Cadmium yellow 

Cadmium red 

CdS 

Cd(S1-xSex) 

Berlin blue 

Turnbull blue 

/FeIIFeIII(CN)6/ -  

(K+,Na+,NH4+) 

Ultramarines Na8Al6Si6O24S4 

meta silicate wollastonite CaSiO3 

flake metals  zinc or aluminum flakes Al, Zn 

8. other types inhibitors 

cyanamide Zn, Pb PbCN2, ZnCN2 

phosphites Zinc hydroxy 

phosphonates 

[2ZnO(OH)2.ZnHPO3].xH2O 

"Core" pigments core=specularite 

wollastonite 

CaSiO3/molybdates 
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Description of experimental methods 

The aim of this work is to study and selection of the optimum binder for the pigments 

with subsequent the achievement of high anticorrosion properties of the system. The 

task is to prepare a coating mass on the basis of the type water base binders with 

high anticorrosion efficiency with the use of non-toxic inhibiting pigments. 

It was chosen group of pigments based on mixed oxides (spinels, ferrites). These 

pigments are classified as one of the best anti-corrosive pigments13. 

 

List of pigments: 
1. ZnFe2O4 prepared of: 

Bayferrox 920 (FeOOH) + ZnO → yellow 

2FeOOH → Fe2O3 + H2O; Fe2O3 + ZnO → ZnFe2O4   

Bayferrox 316 (FeO·Fe2O3) + ZnO → black 

2FeO·Fe2O3 + ½O2 + 3ZnO → 3ZnFe2O4 

Bayferrox 130M (Fe2O3) + ZnO → red 

Fe2O3 + ZnO → ZnFe2O4 

Specularite MIOX-Sp44 (lam. Fe2O3) + ZnO → gray 

Fe2O3 + ZnO → ZnFe2O4 

2. MgFe2O4 prepared of: 

Bayferrox 920 (FeOOH) + MgCO3 → yellow 

2FeOOH → Fe2O3 + H2O; Fe2O3 + MgCO3 → MgFe2O4 + CO2 

Bayferrox 316 (FeO·Fe2O3) + MgCO3 → black 

2FeO·Fe2O3 + ½O2 + 3MgCO3 → 3MgFe2O4 + 3CO2 

Bayferrox 130M (Fe2O3) + MgCO3 → red 

Fe2O3 + MgCO3 → MgFe2O4 + CO2 

 

Specularite MIOX-Sp44 (lam. Fe2O3) + MgCO3 → gray 

Fe2O3 + MgCO3 → MgFe2O4 + CO2 

3. Mg0,2Zn0,8Fe2O4 prepared of: 

Bayferrox 920 (FeOOH) + MgCO3 + ZnO → yellow 

2FeOOH → Fe2O3 + H2O; Fe2O3 + 0,2MgCO3 + 0,8ZnO → Mg0,2Zn0,8Fe2O4  + 

0,2CO2 

Bayferrox 316 (FeO·Fe2O3) + MgCO3 + ZnO → black 



 

2FeO·F

Bayferr

Fe2O3 +

Specul

Fe2O3 +

Pigmen

After gr

After g

liters d

105°C.

Magnif

Figure 

prepare

Magni

Figure 

prepare

 

Fe2O3 + ½

rox 130M (

+ MgCO3 +

arite MIOX

+ MgCO3 +

nts prepare

rinding has

rinding wa

istillate wa

 

ication 5,0

1 SEM ima

ed from α-

ification 3,0

2 SEM ima

ed from lam

O2 + 0,6M

(Fe2O3) + M

+ ZnO → M

X-Sp44 (lam

+ ZnO → M

ed in this w

s been don

as each pi

ater at 60°C

00X 

ages of the

Fe2O3 

000X 

ages of the

m-Fe2O3 

MgCO3 +2,4

MgCO3 + Z

Mg0,2Zn0,8 F

m. Fe2O3)

Mg0,2Zn 0,8

way were t

ne into ZrO

igment in 

C and 100

e morpholo

e morpholo

221 

4 ZnO → 3

ZnO → red

Fe2O4  + 0

+ MgCO3

Fe2O4  + 0

then fired

O2 containe

the evacu

0 ml of EtO

Magn

ogy of the 

Mag

ogy of the 

3Mg0,2Zn0

d 

0,2CO2 + C

+ ZnO → g

0,2CO2 + C

at the tem

er with ball

ation Büch

OH. Then t

nification 2

particles o

gnification 

particles o

0,8Fe2O4  +

CO2 

gray 

CO2 

mperature fo

s and EtO

hner funne

hey were d

20,000X  

f zinc ferrit

3,500X  

f zinc ferrit

+ 0,6CO2 

for a few d

H at 400 re

el, washed

dried at 80

te ZnFe2O

te ZnFe2O

egrees. 

ev./min. 

d with 2 

0°C and 

4 

4 



222 
 

Conclusion 

 The pigment which were prepared will be further investigated important 

physical and chemical properties (pH, conductivity, density, oil number, etc.), then 

will be used to formulate coatings and their preparation. The prepared coating will be 

applied to steel panels and glass panels, which will be displayed to physical-

mechanical tests. These tests include the determination of hardness, gloss and 

adhesion to glass panels and determination of resistance coating to mechanical 

damage to the stroke, bending and digging on steel panels for mechanical tests. Will 

also be performed accelerated corrosive tests, when the coating on steel panels 

exposed to the corrosive action of condensing chamber, salt chamber, SO2 chamber 

and other tests.  
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ANTICORROSION PROPERTIES OF EPOXIDE COATINGS BASED ON ION 
EXCHANGE PIGMENTS  

 

ANTIKOROZNÍ VLASTNOSTI EPOXIDOVÝCH POVLAKŮ NA BÁZI 
IONTOMĚNIČOVÝCH PIGMENTŮ 

 
Štěpán Obrdlík, David Veselý, Andréa Kalendová 

Institute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials, Faculty of 
Chemical Technology, University of Pardubice,Studentská 573, Pardubice, 532 10, 
Czech republic 

 
Summary 

This paper deals with synthesis ion – exchangeable pigment based on 
silicate, preparation of epoxide coatings and determination of anticorrosion 
properties. Wollastonite, member of silicates, combinated with calcium 
oxide should be used as ion - exchangeable pigment (IEP). Calcium/silica 
(Ca/Si) IEPs was synthesized by solid state reaction in first step, next 
physical properties were measured and based on these results epoxide 
coatings were formulated. IEP have been applied on low carbon steel 
panels. The anticorrosion effect of this non-toxic pigment on the protective 
properties of coatings has been tested by means of natural and 
accelerated corrosion tests (humidity, salt spray and SO2). Commercial 
pigment Shieldex AC5 was chosen as pigment for comparison.  
Keywords: ion-exchangeable pigment, coatings, corrosion  

 
 
1. Introduction 

Paints initially insulate a metal substrate from the water and oxygen required 

for environmental corrosion. However, all organic film-forming polymers are to a 

greater or lesser extent permeable. Although paint coatings have been used for 

centuries to protect metals against atmospheric corrosion, their protection 

mechanisms have not yet been fully explained and for many years have been the 

subject of controversy. 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 
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anion exchangers; thus, silica is used as a cation support and alumina for anions. So, 

calcium-exchanged silica[2,3], and cerium (III) and calcium(II) cation exchanged 

bentonites [4] have been incorporated as pigments in anticorrosive paints. 

Inorganic compounds, which are well known and are widely used for effective 

anticorrosive properties [6,7,8,9], were chosen to be put through investigation. They 

differ in amount of containing cations and anions, which participace on 

electrochemical processes [5]. 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 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. 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[1]. 

 

2. Experimental part 

2.1 Preparation and characterization of pigment 

IEPs were of repared by high - temperature synthesis based on reaction silicates  

with calcium oxide. Calcium carbonate and wollastonite (CaSiO3) were chosen as 

starting raw materials. First step was thermic analysis CaCO3 on CaO and CO2 after 

equation 1. Reaction proceeded in solid phase.  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. 
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2.2 Preparation of coatings 

Mixtures of pigment and filler were incorporated within resin based on epoxide by 

using the model formulation. The paint with commercial IEPs – Shieldex AC5 

(producer Grace, USA) was prepared as paint for comparison. The value of pigment 

volume concentration (PVC) was elect on 10 %. Both coatings posed equal value of 

PVC/CPVC at 0.3 (Q=30%), where CPVC is critical pigment volume concentration. 

The coatings were prepared using the dissolver dispermat equipment. The coating 

compositions were dispersed at 2500 rpm for 30 min. 

2.3 Corrosive tests 

The total anticorrosive efficiency was obtained by the creeps assessment according 

to the ASTM D 1654-92, substrate evaluation (ASTM D 610) and a degree of 

coatings’ blistering (ASTM D 714-87)[10]. The calculation of the overall anticorrosive 

efficiency is given in the following equation: 

3
AAA

A 321 ++
=  

where A, total anticorrosive efficiency; A1, a value of blistering; A2, a degree of 

substrate degradation; and A3, a value is the creep evaluation. 

 

3. Results  

3.1 Pigment properties 

For the particular pigments the following properties were measured: specific mass, 

linseed oil absorption, pH of aqueous leach and conductivity. The results are 

presented in tab.1  

Table 1. Summary of pigments properties 

Parameter wollastonite (20% CaO) Shieldex AC5 

specific mass [g/cm3] 3.29 2.75 

oil consumption [g oil/100 g of pigment] 36.65 46.21 

CPVC [%] 43.49 42.26 

pH factor of aqueous leach 12.37 9,72 

specific conductivity [�S/cm] 2830 163 
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SIKATIVY VHODNÉ PRO VYSOKOSUŠINOVÉ  
ALKYDOVÉ NÁTĚROVÉ HMOTY 

 
DRIERS SUITABLE FOR HIGH SOLIDS ALKYD PAINTS 

 
Jarmila Násadová 

Synpo, akciová společnost, Pardubice, Česká republika 
 

 

Summary 
Conventional solvent borne alkyds don’t correspond with 
recommendations of European institutions with regard to the content of 
volatile compounds due to high content of organic solvents.  This problem 
can be solved by the use of high solids alkyds. However, many of these 
binders have insufficient properties such as long drying, bad surface and 
also very low hardness. In recent years, new driers for high solids coatings 
have been developed. The latest type of Fe- based drier and less 
hazardous alternative of Co- drier based on boroacylate technology were 
used as suitable driers for high solids coatings.  
Key words: VOC, High solids binder, Cobalt drier, Boroacylate, Iron drier 

 

 

Úvod 

Legislativa nepřímo ovlivňuje výběr nátěrových hmot a podmínky pro jejich 

nanášení. Pro pracovníky v oboru nátěrových hmot je důležité znát nejen technickou 

a ekonomickou problematiku oboru, ale i legislativu, která stále výrazněji omezuje 

jejich možnosti a je jedním ze zdrojů, které určují směry dalšího vývoje. 

Vysokosušinové nátěrové hmoty jsou upřednostňovány z důvodu stále většího 

důrazu, který je kladen na obsah organických těkavých látek (VOC), uvolňujících se z 

nátěru během aplikace a vytvrzování. Při uvolňování organických těkavých látek z 

nátěrového povlaku dochází vlivem ultrafialového záření k jejich rozkladu. 

Rozštěpené molekuly těchto látek jsou velmi reaktivní a snadno reagují s 

průmyslovými exhalacemi a výfukovými plyny. O snížení množství VOC v nátěrových 

hmotách se snaží všichni čeští i zahraniční výrobci, neboť je v zájmu nejen ekologie 

ale i v ekonomických záměrech firem nezaostat za ostatními. 



230 

 

Alkydové pryskyřice patří mezi na vzduchu schnoucí lakařská pojiva založená 

na využití vysychavých a polovysychavých rostlinných olejů. Schopnost rostlinných 

olejů a lakařských pojiv připravených na jejich bázi reagovat s kyslíkem se nazývá 

autooxidace. Při této reakci přechází kapalné pojivo na zesíťovaný pevný elastický 

film. V lakařském průmyslu se této vlastnosti využívá za pomocí látek, které přenos 

kyslíku urychlují, tzv. sušidel neboli sikativů. Ačkoliv vysokosušinové alkydy jsou 

obdobné běžným rozpouštědlovým pojivům, vzhledem k jejich částečně odlišné 

chemické a fyzikální povaze vyžadují vysokosušinové nátěrové hmoty odlišný typ 

sikativu pro dosažení požadovaných lakařsko-technologických vlastností. 

Problematikou dlouhého zasychání a nízkých tvrdostí vysokosušinových nátěrových 

hmot se zabývá řada firem.  Vybrána a testována byla méně nebezpečná varianta 

kobaltnatého sikativu – založená na technologii boroacrylátu a nejnovější typ sikativu 

na bázi železa v kombinaci se sekundárními sikativy na bázi Zr, Sr, Ca, Bi a Al. 

Metody hodnocení nátěrů 

Prakticky každý organický povlak musí kromě dalších parametrů vykazovat 

soubor čtyř hlavních technologických vlastností povlaku. Jedná se o tloušťku, tvrdost, 

vláčnost povlaku a jeho přilnavost k podkladu. 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 
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Hodnocený systém: 

 Lak VSA-2:  

Vysokosušinový lak na bázi alkydu modifikovaného mastnými kyselinami talového a 

ricinenového oleje, obsah netěkavých složek 99,9 %.  

Sikativy: 

Co-sikativ – karboxylát,  směs Co+Zr+Ca 

CoB-sikativ - kobalt boroacylát 

Fe2-sikativ – nejnovější typ sikativu na bázi železa 

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%) 

Bi –sikativ na bázi bismutu (obsah kovu 24%) 

Al–sikativ na bázi hliníku (obsah kovu 8%) 

 

Výsledky experimentů a diskuse 

Byl sledován vliv náhrady Co-sikativu na průběh zasychání, hodnoty tvrdosti 

kyvadlem a mechanické vlastnosti laku připraveného na bázi vysokosušinového 

alkydového pojiva, naředěného na sušinu 80 % bezaromátovým rozpouštědlem 

Exxsol D40. Standardem pro hodnocení byl systém s doporučeným množstvím Co-

sikativu  (0,04 % kovu / sušinu pojiva) a antioxidantu MEKO (0,4 % hm. / formulaci 

laku). Tloušťka suchého filmu se pohybovala kolem 40 µm (Tabulka 1).  

 

Tabulka 1: Lakařsko-technologické vlastnosti laku obsahující Co-sikativ 

Zasychání nátěrů do stupně (doba) Tvrdost kyvadlem po dnech 
I II III IV 1d 7d 14d 28d 

5h 7,5h 2d >28d 7,6 7,6 8,2 11,8 
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Mechanické vlastnosti laku obsahující Co-sikativ byly vynikající : 

• Odolnost ohybu <3 mm 

• Odolnost úderu 100/100 cm  

• Odolnost hloubení >8mm  

Pouze přilnavost na kovový podklad byla nedostatečná - stupeň 5. 

Využití  Co- boroacylátu 

Jako vhodná alternativa Co-sikativu byla vybrána méně nebezpečná varianta 

kobaltnatého sikativu – kobalt boroacylát (CoB). V první fázi hodnocení byla 

provedena optimalizace dávkování CoB-sikativu. Zvyšování koncentrace sikativu 

nemělo žádný vliv na průběh zasychání. Stupně II bylo dosaženo rychleji než s Co-

sikativem, ale stupně III nebylo dosaženo ani po 28 dnech hodnocení (Tabulka 2). 

Pro komplexní lakařsko-technologické hodnocení se sekundárními sikativy byla 

vybrána taková koncentrace CoB-sikativu, při níž byly dosaženy srovnatelné hodnoty 

tvrdosti kyvadlem jako se standardem. Přídavek CoB-sikativu činil 0.25% hm. / 

sušinu pojiva, toto množství odpovídá koncentraci 0,045 % kovu. 

• Vliv sekundárních sikativů 

Byly hledány optimální kombinace primárního a sekundárních sikativů (Tabulka 2).  

CoB-sikativ v kombinaci se sekundárním Zr-sikativem nelze doporučit, 

zasychání do stupňů I a II bylo pomalejší než při použití samotného CoB-sikativu, 

hodnoty tvrdosti kyvadlem také nebyly pozitivně ovlivněny. Přídavkem dalšího 

sekundárního sikativu, na bázi vápníku, byl stupeň III dosažen během sedmi dnů a 

tvrdost kyvadlem po 28 dnech byla nepatrně vyšší. Významně lepší výsledky byly 

naměřeny při použití sekundárního Sr-sikativu. Díky této kombinaci bylo zasychání 

do stupně III rychlejší než s Co-sikativem a přídavkem Ca-sikativu byl po 7 dnech 

dosažen i stupeň IV. Hodnoty tvrdosti kyvadlem srovnatelné se standardem byly 

naměřeny pouze při využití Al-sikativu. Zasychání do stupňů I až III bylo významně 

rychlejší než s Co-sikativem. Mechanické vlastnosti (odolnost ohybu, úderu a 
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hloubení) byly u všech testovaných laků vynikající jako u standardu, obsahující Co-

sikativ. Přilnavost na kovový podklad náhradou sikativu ovlivněna nebyla. 

 

Tabulka 2: Vliv sekundárních sikativů v kombinaci s CoB sikativem 

LAK VSA-2 
SIKATIV CoB CoB 
Sekundární sikativ - Zr Zr+Ca Sr Sr+Ca Al 
(% hm. / sušinu pojiva) - 1,25 1,25/0, 1,5 1,5/0,5 3,75 
 
 
Zasychání nátěrů 
do stupně (doba) 
 

I 5,5h 7,5h 5h 5h 5h 3h 
II 5,5h 7-24h 7-24h 1d 7-24h 5h 
III >28d >28d 1d 7d 1d 5h 
IV >28d >28d >28d >28d 7d >28d 
V >28d >28d >28d >28d >28d >28d 

 
Tvrdost kyvadlem 
(%) 
po dnech zasychání 

1 7,5 7,6 7,3 8,6 8 7,8 
7 12,3 7,1 7,1 6,2 7,1 9,2 
1 12,6 7,3 7,4 6,1 6,8 12,1 
2 12,8 7,1 7,8 7 7,2 12,8 

 
Přilnavost (stupeň) 

7 5 5 5 5 5 4 
2 5 5 5 5 5 5 

Odolnost hloubení 
(mm) 

7 >8 >8 >8 >8 >8 >8 
2 >8 >8 >8 >8 >8 >8 

Odolnost úderu 
(cm) 

7 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10
2 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10 100/10

Ohybová zkouška 
(průměr trnu - mm) 

7 <3 <3 <3 <3 <3 <3 
2 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

 
 

Využití sikativu na bázi železa  

Nejnovější typ sikativu na bázi železa Fe2-sikativ byl testován ve třech 

koncentracích. Zvyšování množství přídavku sikativu mělo vliv na průběh zasychání, 

bylo však velmi pomalé. Stupně I bylo dosaženo nejdříve po pěti dnech při 

koncentraci 0,7 % hm. /sušinu pojiva. Hodnoty tvrdosti kyvadlem byly na počátku 

hodnocení vyšší než s kobaltnatým sikativem, ale postupně klesaly (Tabulka 3). 
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Tabulka 3: Optimalizace dávkování Fe2-sikativu 

LAK VSA-2 
SIKATIV Co Fe2 
Přídavek sikativu (% hm. / suš. pojiva) 5 0,5 0,7 0,9 
Přídavek sikativu (% kovu / suš. pojiva) 0,04 0,0004 0,0006 0,0008 
  
 
Zasychání nátěrů  
do stupně (doba) 
  

I 5h 10d 5d 7d 
II 7,5h 10d 5d 10d 
III 2d 10d 5d 10d 
IV >28d 10d 8d 10d 
V >28d >28d 8d >28d 

 

Tvrdost kyvadlem (%) 
po dnech zasychání 

1 7,6 - - - 
7 7,6 - 11,2 13,9 

14 8,2 8,9 8,7 9,5 
28 11,8 7,5 8 7,5 

 

Byl testován vliv přídavku sekundárních sikativů v kombinaci s Fe2-sikativem 

(Tabulka 4). Přídavek Sr-sikativu pozitivně ovlivnil zasychání hodnoceného laku. 

Průběh zasychání do stupňů I až III byl srovnatelný se standardem obsahující Co-

sikativ. Díky této kombinaci bylo dosaženo i stupňů IV a V. Tvrdosti kyvadlem byly na 

počátku hodnocení vyšší, ale postupně klesaly. Další urychlení průběhu zasychání 

bylo dosaženo zvýšením koncentrace Sr-sikativu z 2 na 3 %hm. /suš. pojiva. 

Přídavkem dalšího sekundárního sikativu na bázi vápníku došlo ke zvýšení hodnoty 

tvrdosti kyvadlem po 28 dnech, zlepšena byla také přilnavost na kovový podklad, 

dosáhla stupně 1. K urychlení zasychání přispěl také sikativ na bázi hliníku.  

V kombinaci s Fe2-sikativem byl průběh zasychání do stupňů I až III nepatrně 

pomalejší než s kobaltnatým sikativem, ale po sedmi dnech byl dosažen i stupeň IV. 

Mechanické vlastnosti (odolnost ohybu, úderu a hloubení) byly u všech testovaných 

laků vynikající jako u standardu. Přilnavost na kovový podklad byla výrazně lepší než 

s kobaltnatým sikativem, dosáhla stupně 1 nebo 2 (Tabulka 4). 
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Tabulka 4: Vliv sekundárních sikativů v kombinaci s Fe2 sikativem 
LAK VSA-2 

SIKATIV Fe2 Fe2 
Sekundární sikativ - Zr Bi Sr Sr Sr+Ca Al 
(% hm. / sušinu pojiva) - 1,25 1 2 3 3/0,5 3,75 

 
 
Zasychání nátěrů 
do stupně (doba) 
 
 
 

I 5d 5d 5d 7-24h 7-24h 7-24h 7-24h 

II 5d 5d 5d 1d 7-24h 7-24h 7-24h 

III 5d 5d 7d 2d 7-24h 1d 1d 

IV 8d 8d 8d 8d 3d 7d 7d 

V 8d 8d 8d 8d >28d >28d >28d 

Tvrdost kyvadlem (%) 
po dnech zasychání 
 
 

1 - - - 15 14,5 15,3 17,3 

7 11,2 9,8 9,8 9 9,4 10,7 8,7 

14 8,7 8 8,9 8,9 9,1 9,2 8,4 

28 8 7,4 8 7,9 7,7 8,9 8,4 

Přilnavost (stupeň) 
 

7 5 5 5 5 5 3 3 

28 2 2 2 2 2 1 1 
Odolnost hloubení 
(mm) 
 

7 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 

28 >8 >8 >8 >8 >8 >8 >8 
Odolnost úderu 
(cm) 
 

7 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100

28 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100

Ohybová zkouška 
(průměr trnu - mm) 

7 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

28 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

 

Závěr  

Hodnocení vybraných sikativů probíhalo v laku na bázi vysokosušinového 

alkydového pojiva. Pro komplexní hodnocení byla vybrána méně nebezpečná 

alternativa kobaltnatého sikativu kobalt boroacrylát (CoB). Tento typ sikativu lze 

doporučit pouze v kombinaci s vybranými sekundárními sikativy. Pouhé zvyšování 

koncentrace CoB-sikativu nemělo vliv na hodnocené vlastnosti laku – zasychání, 

tvrdost nebo mechanické vlastnosti. Jako optimální byla vybrána kombinace CoB-

sikativu se sekundárními sikativy na bázi stroncia a vápníku nebo  hliníku.  

Také druhý vytipovaný sikativ, na bázi železa, bylo nutné kombinovat se 

sekundárními sikativy. Bez přídavku sekundárních sikativů bylo zasychání velmi 

pomalé. Na druhou stranu z hodnocení vyplynulo, že ne všechny sekundární sikativy 

lze doporučit, přídavek Zr nebo Bi sikativu se na hodnocení vůbec neprojevil. Pro 
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nejnovější typ Fe2-sikativu je vhodná kombinace se sikativem na bázi stroncia a 

vápníku nebo hliníku.  
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ODPĚŇOVAČE, ODVZDUŠŇOVAČE A HYDROFOBNÍ ADITIVA 

 

DEFOMERS, DEAREATORS AND HYDROPHOBIC AGENTS 

SILICONI COMMERCIALE SPA 
 

Jaroslav Palcer 

Ace Trade spol. s.r.o., Česká republika 

 

 SILICONI COMMERCIALE Spa. byla založena v roce 1957 v severní Itálii, v 

oblasti Vicenza, v blízkosti Verony a Benátek. 

Kompletní chod firmy pak převzala v roce 1984 rodina CONTERNO (v dnešní době 

druhá generace) a integrovala firmu do skupiny společností v rámci holdingu 

CONTERNO. Od založení se firma SILICONI specializuje na výrobu chemikálií pro 

profesionální použití v různých průmyslových odvětvích, a díky investicím do 

výzkumných a výrobních zařízení, je SILICONI dnes evropským lídrem v produkci 

odpěňovačů, odvzdušňovacích a hydrofobních látek. 

SILICONI vyrábí kompletní sortiment silikonových odpěňovačů, bez 

silikonových odpěňovačů, odpěňovače na bázi minerálních olejů, ale také na bázi 

obnovitelných surovin. Do řady portfolia můžeme zařadit také silikonové emulze, 

hydrofobní a vodě odpudivá činidla, dále pak voskové emulze a silikonové směsi. 

Produkty mohou být navrženy ve formě emulze, ve směsi nebo v prášku v závislosti 

na systémech, do kterých by měly být použity. 

 

SILICONI se dnes intenzivně angažuje v klíčových odvětvích průmyslu, jako jsou: 

- nátěrové hmoty 

- domácí chemie, prací prostředky 

- ošetřování vody (městské a průmyslové čistírny odpadních vod) 

- stavebnictví 

- a mnoho dalších odvětví 

 

SILICONI expandovala do více než 54 zemích po celém světě. SILICONI řídí svoji 

činnost ze svého sídla a prostřednictvím svých poboček v Itálii: 
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SILICONI  díky každoročně rostoucímu obratu má v současnosti velmi ambiciózní 

strategii na posílení mezinárodní organizace a obchodní sítě. 

 

ODPĚŇOVAČE 

Pěna je tvořena vzduchovými bublinami, které se vytvářejí v tekutině, která 

obsahuje emulgátory. Jestliže se vzduchové bubliny vytvoří v čisté vodě během 

míchání nebo třepání, tak se vzduchové bubliny samovolně dostanou ven z vody, 

díky rozdílné hustotě. Vzduchové bubliny mají menší hustotu než voda. 

Pokud však voda obsahuje emulgátory, vytváří  "bariéru"  kolem vzduchových 

bublin, tím získávají větší stabilitu v systému a nedochází jednoduše k jejich 

samovolnému rozbití. 

Z tohoto důvodu je nutné použít odpěňovač. 

 

Pěna se může vyskytovat ve formě jako: 

MAKRO PĚNA: obvykle se tvoří na povrchu a poměrně snadno jí lze odstranit 

pomocí odpěňovače (ANTIFOAM). 

MIKRO PĚNA: vytvoří ji vzduchové a plynové bubliny stabilizované emulgátory. Jsou 

ve velikosti „mikro“ a obvykle zůstávají v systému, převážně u viskóznější kapaliny. 

Na odstranění mikro pěny jen nutné použít odvzdušňovač.  

 

SILICONI odpěňovače a odvzdušňovače jsou účinné v systémech na bázi vody, jako 

jsou: 

• Architektonické barvy 

• Fasádní barvy 

• Omítky 

• Nátěry na dřevo 

• Flexo a Roto inkousty 
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ARCHITEKTONICKÉ barvy 

SILICONI vyrábí širokou škálu bezsilikonových odpěňovačů na bázi minerálních 

nebo syntetických olejů, rostlinných olejů a silikonových pryskyřic a také aditiva pro 

výrobu silikonových nátěrových hmot. 

 

Mezi nejdůležitější odpěňovače patří: 

 ANTIFOAM WS 938 je bezsilikonový typ odpěňovače na bázi syntetických olejů a 

surovin, je vhodný pro vnitřní a venkovní emulzní barvy, lesklé a pololesklé systémy, 

omítky, vysoko sušinové systémy a mozaikové omítky. 

 

ANTIFOAM WS 360 je „nová generace“ odpěňovače ve formě vodní emulze. 

Jeho výhody jsou: 

1) snadné zapracování do vodných systémů 

2) více ekologicky šetrný výrobek 

3) finančně zajímavý 

 má vysokou účinnost v interiérových i exteriérových emulzních nátěrových hmotách, 

vhodný pro vysoko-sušinové systémy, lesklé i pololesklé barvy. 

 

ANTIFOAM WS 941 jedná se o tzv. „zelený výrobek“. Odpěňovač na bázi 

obnovitelných vstupních surovin, je vhodný pro vodné nátěrové hmoty, omítky a 

vysoko viskózní systémy. 

 

ESASIL ® 505 je silikonová pryskyřice pro výrobu silikonových vodě odpudivých 

nátěrových hmot. Neobsahuje žádné VOC, lze ji kombinovat s akrylátovým pojivem. 

Poskytuje vodě odolnost s dlouhodobou účinností. 

Ve vodou ředitelným nátěrovým hmotám lze zmínit následující výhody: 

• Vynikající vodě odpudivost a nesmáčivost povrchu, hydrofobní vlastnosti, 

zachování barevného odstínů, dlouhodobá účinnost po dobu minimálně 10 let 
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• Vysoká propustnost vodních par 

• Zvyšuje odolnost proti vodě, kyselým dešťům, proti znečištění. Zvyšuje odolnost 

  na povětrnosti proti slunečnímu UV záření. 

• V porovnání s běžnými organickými pryskyřicemi podporuje přilnavost k povrchu 

díky nízké molekulární hmotnosti silikonové pryskyřice. Proti běžným akrylátovým 

nátěrovým hmotám poskytuje vyšší odolnosti proti prasklinám a odlupování. 

 

ESASIL ® 600 je silikonové aditivum. 

Díky němu získá nátěrová hmota ve formulaci společně s ESASIL ® 505 tzv. 

„lotosový efekt“. Je bez obsahu VOC. ESASIL ® 600 poskytuje silikonovým 

nátěrovým hmotám následující výhody: 

• Vynikající vodě odpudivost, nesmočitelnost povrchu a hydrofobita (lotosový efekt) 

• Poskytuje vysokou propustnost vodních par 

• Zvyšuje odolnost proti vodě, kyselým dešťům, proti znečištění.  

Zvyšuje odolnost na slunci proti UV záření. 

 ESASIL ® 600 se používá také, jako přísada do formulací ve složení 

s cementem. Výsledkem je vynikající odpudivost vytvrzeného betonu proti kapalné 

vodě. Siloxanová část chemicky zreaguje s agregáty nebo s cementem, a tím 

vznikne hydrofobní efekt (cihly, kameny, dlažby atd.). 

 
STAVEBNICTVÍ  & KONSTRUKCE 
SILICONI vyrábí řadu odpěňovačů, odvzdušňovačů a hydrofobních prostředků pro 

stavební materiály: malta, cement, lepidla, vyrovnávací směsi, práškové barvy, 

emulzní barvy, omítky, lepidla, sádrové a omítkové výplně. 

 
Odpěňovače & Odvzdušňovače 
ANTIFOAM WSP2 je jedním z nejoblíbenějších práškových odpěňovačů. Je účinný 

také i jako prostředek pro odvzdušňování samonivelačních směsí.  

ANITIFOAM WSP 2 je bez silikonový práškový odpěňovač a byl vyvinut pro 

zamezení tvorby pěny a vzduchových bublin ve stavebních produktech jako, malty, 

betony, aplikace omítek, formulace sádrových omítek, přísada cementu a vápna jako 

plniva pro samonivelační beton, k získání systému s nízkým provzdušněním. Použití 
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odpěňovače ANTIFOAM WSP 2 v těchto případech umožňuje rychlý únik 

zapracovaného vzduchu vytvořeného během zapracování s vodou. 

 Aditivací suché směsi tak získáme omítky a samonivelační stěrky s nízkým 

indexem provzdušňění, které netvoří bubliny a umožní dosáhnout hladkou a 

konzistentní konečnou vrstvu. 

 
ANTIFOAM B30 je silikonový odpěňovač ve formě emulze, vyvinutý pro kontrolu 

tvorby pěny při použití směsi mezi SBR latexem, cementem a pískem, pro aplikace 

jako vrchní nátěr. 

Může být použit také jako odpěňovač pro horní vrstvu zateplovacího systému. 

 
HYDROFOBNÍ ČINIDLA 
ESASIL ® je značka hydrofobních látek a vodoodpudivých činidel vyráběných firmou 

SILICONI. 

Rozsah zahrnuje vodoodpudivá činidla pro fasády a omítky. 

ESASIL ® 300P je práškový hydrofobní prostředek na bázi silikon-siloxanu. Produkt 

je určen pro formulace vnějších omítek, malty nebo jiné záměsi obsahují vápno a 

cement. 

ESASIL ® 300P poskytuje: 

- Vynikající odpudivost proti vodě 

- Dlouhodobou účinnost 

- Zlepšuje pevnost v ohybu a pevnost v tahu 

- Zlepšuje pevnost na tlak a odolnost proti otěru 

- Snižuje výskyt vápenných výkvětů 

- Zajišťuje propustnost par 

 
ESASIL ® 200 je vodě odpudivý silan-siloxanový vodný prostředek. Určený 

k penetraci stavebních materiálů jako jsou: betonová zdiva, betonové panely 

obsahující vlákna, desky, cihlové zdivo, křemík-manganové vápnité cihly, přírodní 

nebo umělé kameny, stavební pilíře, omítky a nátěry, atd. Lze jej použít i jako 

základní nátěr pod exteriérové nátěry a je účinný i při aplikaci na vlhké podklady. 

 ESASIL ® 200 reaguje s atmosférickým vzduchem vytvářející vodě odpudivou 

bariéru, bez toho aniž by se vytvořila vrstva, která by bránila tzv. dýchání. 
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Impregnace zanechává póry a kapilárních kanálky stěn otevřené. Takto ošetřený 

materiál je vodě odpudivý, a zároveň umožňuje průchod plynu (CO2) a vodních par. 

 
NÁTĚROVÉ HMOTY NA DŘEVO 
 Ve vodných nátěrových systémech na dřevo je hlavním problémem k řešení, 

jak odstranit vzduch uvnitř povlaku a zároveň zachovat transparentnost nátěru. 

 V nátěrových systémů na dřevo se vyžaduje adtivace odvzdušňovacího činidla, 

které může odstranit vzduch uvnitř kapaliny. Součastně však musí být kompatibilní 

s celým systémem. V opačném případě máme problémy s netransparentností filmu. 

 
Odvzdušňovače 
 SILICONI vyvinula ANTIFOAM C 400 speciální odpěňovač na bázi organicky 

modifikované silikonové technologie, která to má vysokou účinnost jako 

odvzdušňovač a dobrou kompatibilitu s vodnými systémy pro aplikaci na dřevo. 

ANTIFOAM C 400 je vhodný pro transparentní nátěry na dřevo, jako jsou laky na 

parkety aplikované například válečkem. Zároveň funguje i v pigmentovaných systém. 

 
POVRCHOVÁ LÁTKY 
 SILICONI vyvinula SILCER 201 HDPE polyetylenovou voskovou emulzi za 

účelem zvýšení odolnost proti poškrábání povrchu laku na dřevo se zvýšením anti-

blokačního účinku a vyššího lesku. 

 

SILICONI SPA poskytuje celou řadu odpěňovačů a hydrofobních prostředků nejen 

pro výrobu architektonických nátěrových hmot, pro výroby ve stavebnictví a pro 

konstrukce. 

Pro více informací můžete navštívit naše webové stránky 

www.acetrade.cz 

www.siliconi.it 
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NAPÄTIA V TUHÝCH ORGANICKÝCH NÁTEROCH APLIKOVANÝCH NA 
DREVO 

POČÍTANÉ Z PRIEHYBU TELIES  POČAS NAVĹHANIA 
 
STRESS IN SOLID ORGANIC COATS APPLIED ON WOOD, CALCULATED 

FROM 
THE ELEMENT’S DEFLECTION DURING WETTING 

 

 
Jozef Kúdela, Mária Rešetková 
Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen, 
Slovenská republika 
 

Summary 
We investigated stresses developed in polyurethane varnish applied on 
the upper surfaces of beams made of beech wood. The stresses were 
evaluated from the body’s deflection during wetting. In the calculation were 
implemented several mathematical models working with the beam’s 
deflection. The calculated values exhibited differences among the 
individual models, so modification of the used equations is necessary.  
Key words: wetting, wood beams, surface treatment, polyurethane 
varnish, deflection, stresses   

 
 
Úvod  

 Častým defektom povrchovej úpravy dreva sú trhliny v nátere. Ich hlavnou 

príčinou sú napätia, ktoré môžu vznikať už pri vytvrdzovaní, resp. zasychaní 

náterových látok alebo v dôsledku vlhkostného, tepelného a mechanického 

namáhania systému drevo – tuhý náter [1–3]. Šírenie, resp. rozmiestnenie trhlín 

závisí predovšetkým od spôsobu namáhania a rozloženia napätí. Preto je potrebné 

poznať rozloženie a veľkosť týchto napätí v nátere. 

 Na stanovenie napätí v nátere sa používajú rôzne metódy [1–18]. Z citovaných 

prác vyplýva, že najviac používanou metódou na stanovenie napätí v náterových 

filmoch je metóda priehybu prúta (označovaná ako „oblúková metóda“).  

CORCORAN [4] na výpočet napätí v tuhých náteroch pre jednostranne votknutý 

prút (meranie priehybu na voľnom konci prúta) uvádza rovnicu: 
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V prípade merania priehybu v strede dĺžky prúta platí rovnica
             

                              

                        
 

)1(

)( 4

)1)((3

  4
2

1

1
2
0

3
1

f

f

l

hh Ed

hhhl

h Ed

μμ
σ

−

′+′
+

−′+′

′
=

                               
(2) 

kde d – priehyb telesa jednostranne votknutého prúta na jeho voľnom konci, d' – priehyb 

v strede telesa, E – Youngov modul pružnosti podkladu, Ef  – Youngov modul pružnosti 

náterového filmu, μ  – Poissonovo číslo podkladu, μf – Poissonovo číslo náteru, h1 – 

hrúbka podkladu, h' – hrúbka náterového filmu, l – dĺžka  telesa l0 – vzdialenosť podpier. 

 Tieto rovnice s určitými modifikáciami preberajú aj iní autori. Ak E >> Ef a h1>> h' 

druhý člen v rovniciach (1) a (2) možno zanedbať. Rovnice (1), (2) tak nadobudnú tvar 
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Autori v práci [2] na výpočet napätí použili rovnicu 

                                    )(3
  4

1
2

3
1

hhhl
h Ed

′+′
′

=σ                                                                     (5) 

V práci [11] autori počítali napätia v tuhom nátere z priehybu prúta podľa rovnice 
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Kde R je polomer zakrivenia nosníka a ostatné symboly sú rovnaké ako 

v predchádzajúcich vzťahoch. 

 Polomer zakrivenia  prúta sa vypočíta podľa rovnice 
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Mattox [13] zohľadňuje rozloženie napätí pod a nad neutrálnou osou prúta a napätia 

v nátere počíta podľa rovnice 
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kde h1 – hrúbka podkladu, h' – hrúbka náterového filmu, R – polomer zakrivenia, 

Yf – vzdialenosť od neutrálnej osi po náterový film, E – Youngov modul pružnosti 

podkladu, Ef – Youngov modul pružnosti náterového filmu. 

 Uvedené rovnice sa aplikovali na výpočet napätí v nátere počas vytvrdzovania 

náterovej látky, resp. na výpočet napätí v nátere počas tepelného namáhania. 

Náterová látka sa naniesla na kovový prúžok s presne definovanými vlastnosťami 

a experimentálne sa meral priehyb tohto prúžka. Keďže na adhéziu náteru 

k podkladu majú okrem vlastností náterovej látky vplyv aj vlastnosti podkladu 

a interakcie na fázovom rozhraní podklad – náterová látka, dá sa očakávať, že tieto 

interakcie náterovej látky s drevom budú iné ako s kovom. Teda aj tvorba napätí 

bude rozdielna [2]. Navyše „metóda kovového prúžka“ je nerealizovateľná na 

stanovenie napätí pri vlhkostnom namáhaní. 

 Cieľom tejto práce bolo experimentálne sledovať správanie sa dreveného 

prúta, jednostranne upraveného polyuretánovým lakom, počas navĺhania a otestovať 

vyššie uvedené modely na stanovenie napätí v náterovom filme. 

Materiál a metodika 

 Experimentálne práce boli realizované na bukovom dreve. Bukové drevo patrí 

k druhom dreva s vysokým napúčaním a zosychaním, preto aj namáhanie 

náterových filmov na tomto dreve bude výraznejšie. 

 Rozmery skúšobných telies a orientáciu vlákien sme volili tak, aby pri namáhaní 

počas navĺhania povrchovo upraveného telesa došlo k jeho priehybu. Skúšobné 

telesá rozmerov 120 × 10 × 6 (R × L × T) boli vyrobené z radiálnych dosiek – obr. 1a.  

          a) 

 
                                       b) 

                                   
Obr. 1 Skúšobné teleso; a) pred povrchovou úpravou, b) po povrchovej úprave. 

 
 Skúšobné telesá sme pred povrchovou úpravou klimatizovali na vlhkosť cca 7 %. 

Plochy boli pred nanášaním náterovej látky zľahka prebrúsené brúsnym papierom 

zrnitosti 180. Na povrchovú úpravu telies sme použili komerčne vyrábaný 
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polyuretánový lak. Lak bol nanesený na radiálnu plochu skúšobných telies (obr. 1b). 

V jednom prípade boli nanesené 2 vrstvy (priemerná hrúbka 167 μm) a v druhom 4 

vrstvy (priemerná hrúbka 217 μm).  

Opačná strana sa jemne natrela hydrofóbnym balzamom. Tento spôsob 

úpravy, rozmery telesa, orientáciu vlákien sme zvolili s cieľom, aby navĺhanie bolo po 

výške telesa rovnomerné. Rovnomerný transport mal zamedziť vzniku vlhkostnému 

spádu po výške telesa, ktorý by významne ovplyvnil priehyb prútov.  

 Po vytvrdnutí laku sa zmerala hrúbka telesa s náterom h a hrúbka náterového 

filmu h' pomocou ultrazvukového hrúbkomera PosiTector 200, z čoho sa potom 

stanovila hrúbka samotného telesa h1.Takto upravené a zmerané telesá boli vložené 

do špeciálne upravenej sklenenej nádoby,na dve podpery vzdialené od seba 100 mm. 

Súčasťou experimentálneho zariadenia ďalej boli: merací prístroj Imeco EDK 93 so 

štyrmi indukčnými snímačmi T501F na kontinuálne snímanie deformácie, analytické 

váhy, záložný zdroj a počítač. 

 

 
Obr. 2 Celková zostava experimentálneho zariadenia na sledovanie deformovania 
povrchovo upravených telies počas navĺhania: 1 – analytické váhy, 2 – merací prístroj 
Imeco EDK 93, 3 – kovový stojan, 4 – počítač, 5 – sklenená nádoba, 6 – sklenený 
stojan s rozpätím podpier 100 a 200 mm, 7 – indukčné snímače, 8 – ventilátor. 
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Výsledky a diskusia 

Proces navĺhania skúšobných telies uložených na dvoch podperách sa začal 

ihneď  po naliatí vody do nádoby. Požadovaná relatívna vlhkosť prostredia ϕ ≅ 100 % v 

celom objeme nádoby sa dosiahla približne za desať minút. Preto čas potrebný na 

vyrovnanie relatívnej vlhkosti vzduchu v nádobe vzhľadom na celú dĺžku procesu 160 

hodín môžeme zanedbať. Zmena vlhkosti telies s povrchovou úpravou a ich 

deformovanie (priehyb) počas procesu navĺhania je znázornená na obr. 3a, b a 4a, b.  

             a)                                                                 b) 

   
             c)                                                                 d) 

  
              e)                                                                 f) 

  
Obr. 3 Časový priebeh navĺhania, deformovania telies a napätí v náterovom filmoch 
počítaných podľa jednotlivých matematických modelov; c) podľa rov. 2, d) podľa rov. 
4, e) podľa rov. 5, f) podľa rov. 6. (priemerná hrúbka náterového filmu h´= 167 μm) 
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       a)                                                             b) 

   
              c)                                                               d) 

 
             e)                                                                 f) 

 
Obr. 4 Časový priebeh navĺhania, deformovania telies a napätí v náterovom filmoch 
počítaných podľa jednotlivých matematických modelov; c) podľa rov. 2, d) podľa rov. 
4, e) podľa rov. 5, f) podľa rov. 6. (priemerná hrúbka náterového filmu h´= 217 μm) 

 

Navĺhanie telies bolo najrýchlejšie v prvých fázach tohto procesu  a postupne sa 

spomaľovalo až do dosiahnutia rovnovážneho stavu (po bod nasýtenia vlákien, čo je 

cca 30 %). S narastajúcou vlhkosťou telies sa zväčšoval aj ich priehyb. Maximálny 

priehyb dosahovali telesá pri vlhkosti okolo 15 %. Ďalším zvyšovaním vlhkosti priehyb 

telies sa postupne znižoval, v prípade tenších filmov sa ustálil na hodnote cca 1 mm a 
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v prípade hrubších filmov bol priehyb nulový. Ďalší priebeh kriviek nad osou x u telies s 

hrubším náterom bol spôsobený zväčšením hrúbky telesa v dôsledku jeho napučania. 

Priebeh tvorby napätí v náterových filmoch počas navĺhania bol kvalitatívne 

podobný ako priehyb telies (obr. 3c–f, 4a–f). Náterový film bol vo všetkých prípadoch 

namáhaný na tlak hneď od začiatku procesu navĺhania. Tlakové napätia rástli 

s rastúcou vlhkosťou až po maximálny priehyb. S ďalším navĺhaním a postupným 

vyrovnávaním vlhkosti v telesách sa tlakové napätia zmenšovali. V prípade tenších 

filmov pretrvávali v tuhých filmoch tlakové napätia aj po dosiahnutí rovnovážnej 

vlhkosti.  

 Ako vidieť z obrázkov 3 a 4, napätia počítané podľa jednotlivých modelov sa 

významne líšili. Najvýraznejšie rozdiely boli pozorované pri najvyšších priehyboch. 

Tu vychádzali najvyššie hodnoty napätí počítané podľa rov. 2. Významne nižšie 

napätia (cca o polovicu sa dosiahli pri použití rov. 4 a 5. Rozdiel medzi napätiami 

počítanými podľa rov. 4 a 5 bol zanedbateľný.  Po dosiahnutí rovnovážnej vlhkosti sa 

rozdiely medzi napätiami počítanými podľa rov. 2  a rovníc 4 a 5 výrazne znížili. 

Z analýzy výsledkov vyplýva, že testované rovnice neposkytujú objektívne výsledky 

napätí v tuhých filmoch, pokiaľ je rozloženie vlhkosti po priereze prúta 

nerovnomerné, pretože s vlhkosťou sa významne menia mechanické vlastnosti 

dreva, a táto skutočnosť nie je v daných modeloch zohľadnená. Po vyrovnaní 

vlhkosti v celom objeme prúta dochádza aj k vyrovnaniu mechanických vlastností po 

jeho výške a v takomto prípade výsledky napätí počítané podľa rov. 2, 4 a 5 už 

dávajú reálnejšie výsledky.  

 Napätia vypočítané podľa rov. 6 vychádzajú rádovo nižšie ako 

v predchádzajúcich prípadoch (obr. 3f a 4f). Keďže odvodenie tejto rovnice nie je 

celkom jasné, vyžaduje si hlbšiu analýzu, aby sme mohli zaujať definitívne 

stanovisko. Tak isto napätia počítané podľa rov. 8 vychádzajú nereálne vysoké, preto 

ich v práci ani neuvádzame.   

  Ako vidieť z obr. 3 a 4 priehyb telies, ako aj napätia vo filmoch, sa vyznačovali 

vysokou variabilitou spôsobenou heterogenitou materiálu, s čím sa v prípade dreva 

musí počítať.  

 Výsledky tiež ukázali, že významný vplyv na deformovanie jednostranne 

povrchovo upraveného dreveného prúta má aj hrúbka náteru. Prúty s hrubším náterom 

sa menej deformovali a napätia tiež vychádzali vo všetkých prípadoch nižšie.  
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Závery 

 Na základe výsledkov a ich analýzy vyplýva, že napätia počítané z priehybu 

telies počas ich navĺhania podľa jednotlivých fyzikálno-matematických modelov 

uvedených v práci nezohľadňujú zmenu vlastností prúta počas tohto procesu a preto 

dávajú rozdielne výsledky. Ukázala sa preto potreba modifikovať tieto rovnice pre 

výpočet napäti v dôsledku vlhkostného namáhania.  

Poznámka: Tento príspevok je súčasťou APVV projektu „Modifikácia povrchových vlastností dreva 

a interakcie na fázovom rozhraní drevo – filmotvorná látka“. 
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VPLYV VYBRANÝCH FAKTOROV NA ODOLNOSŤ POVRCHOVEJ 
ÚPRAVY BUKOVÉHO DREVA PROTI ÚDERU  

 

AN INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON THE RESISTANCE TO 
SHOCK ON BEECH WOOD WITH COATINGS 

 
Gabriela Slabejová 
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov, Drevárska fakulta, Technická univerzita vo 
Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen, Slovenská republika 
 

Summary 
This article discusses the impact of selected factors on the resistance of 
the anti-strike. Selected factors are: mechanically worked surface of the 
wood, type of coating and film thickness of the coating. The experiment 
was evaluated fingerprints balls in three different finishes beech. 
Key words: beech wood, mechanical working of the surface wood, 
surface finishing , resistance to shock 

 
 

Úvod  
Povrchová úprava je technologický proces, pri ktorom sa výrobok esteticky 

a kvalitatívne zhodnocuje. Drevárske výrobky sú často povrchovo upravované 

náterovými látkami alebo moridlami. Moridlá zabezpečujú estetickú funkciu, náterové 

látky okrem estetickej aj ochrannú funkciu. Náterové látky ovplyvňujú 

pevnosť, tvrdosť prípadne elasticitu preinpregnovaných povrchových vrstiev dreva, 

ako aj celých tenkých drevných materiálov. Hrúbka preinpregnovanej vrstvy závisí od 

penetrácie náterovej látky, ktorú ovplyvňuje druh dreviny a opracovanie povrchu 

dreva. 

Pre dosiahnutie požadovanej povrchovej úpravy výrobkov, ktoré sú 

dvojrozmerne alebo až trojrozmerne tvárnené, je potrebné vybrať čo najvhodnejšie 

náterové látky a zároveň čo najkvalitnejšie pripraviť povrch výrobku pred nanášaním. 

Hodnotiť kvalitu povrchu dreva, ktoré je trojrozmerne tvárnené ohýbaním, pred 

povrchovou úpravou je veľmi náročné nie len na masívnom dreve, ale aj na plošných 

drevných materiáloch a hlavne na dreve rôzne modifikovanom. Kvalitu povrchu 

môžeme určiť na základe viacerých vlastností (geometrie povrchu, optických 

vlastností, fyzikálno-mechanických vlastností a chemických vlastností).  
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Problematikou povrchových vlastností dreva pri rôznom spôsobe 

mechanického opracovania sa zaoberali autori [2,3,4,7,8,12]. Vplyv opracovania 

povrchu dreva na proces lepenia sledovali autori [6,11]. Vplyv tepelnej úpravy dreva 

na fyzikálne vlastnosti a vlastnosti povrchu dreva hodnotili autori [5].  

Kvalitu povrchovej úpravy na základe vybraných vlastností hodnotili viacerí 

autori. Vplyv teploty a vlhkosti na náterové filmy UV žiarením vytvrdzujúce, 

stanovovali [1] na základe hodnotenia chemickej odolnosti, priľnavosti a tvrdosti. 

Vlastnosti polyuretánových náterových filmov na vodnej báze, ktoré boli vystavené 

urýchlenému stárnutiu UV žiarením, sledovali autori [10]. Hodnotili optické vlastnosti 

a fyzikálno-mechanické vlastnosti (odolnosť proti úderu a oderu) po pôsobení UV 

žiarenia na náter. Povrchovú tvrdosť a adhéziu náterových filmov po prirodzenom 

a urýchlenom stárnutí hodnotili autori [9].   

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť vplyv mechanického a termo-mechanického 

opracovania povrchu dreva a vplyv troch rôznych povrchových úpravách o troch 

hrúbkach náterového filmu, na odolnosť povrchovej úpravy proti úderu.   

 

Experimentálna časť 

V experimente boli použité skúšobné vzorky z buka lesného (Fagus sylvatica 

L.) s nasledovnými parametrami: rozmery - 100 mm x 100 mm x 4,5 mm, vlhkosť 8 % 

± 2 % a priemerná hustota pri nulovej vlhkosti ρ0 = 676 kg/m3. 

Povrch skúšobných vzoriek bol opracovaný nasledovnými druhmi 

mechanického a termo-mechanického opracovania: 

• Rezaním, 

• Brúsením (na pásovej brúske s brúsnym papierom so zrnitosťou číslo 60 

a následne s brúsnym papierom so zrnitosťou číslo 120), 

• Lisovaním (povrch vzoriek bol upravovaný v lise s dvomi vyhrievanými platňami, 

stlačenie bolo 30 %, čas lisovania 2 min, teplota lisovania 150 °C). 
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Tabuľka 1. Použité náterové látky. 

Ozn. Náterová látka Hrúbka 

Hrúbka vytvrdnutého náterového 
filmu 

Počet 
náterov 

Priemerná hrúbka 
[μm] 

S1 PUR-Strong  

H1 1 50 

H2 2 100 

H3 3 150 

S2 
Aqua-Step 

Professional 
30153 ff  

H1 1 40 

H2 2 70 

H3 3 100 

S3 Vosk - Naturnah 
hartwachs 

H1 1 60 

H2 2 80 

H3 3 100 

 
Skúšobné vzorky boli jednostranne povrchovo upravené nasledovnými náterovými 

látkami: 

PUR-Strong - vysokohodnotný polyuretánový priehľadný lak. Obsahuje kombináciu 

špeciálnych UV filtrov s veľmi vysokou ochranou voči svetlu, ktoré chránia drevený 

podklad a eventuálne použité moridlá pred predčasným žltnutím respektíve 

vyblednutím. 

Aqua-Step Professional 30153 ff  - vodouriediteľný lak na polyuretánovo- 

akrylátkopolymérovej-disperznej báze, ktorý sa voliteľne spracováva ako 

jednokomponentný alebo s pridaním tvrdidla ako dvojkomponentný lak. Tvrdidlo je 

roztok alifatického polyizokyanátu.  

Naturnah Hartwachs - tvrdý vosk neobsahujúci rozpúšťadlá, je na báze prírodných 

olejov a vosku. Vytvrdzovanie voskovej vrstvy prebieha za pomoci vzdušného 

kyslíka. 

Náterové látky boli nanášané pneumatickým striekaním na tangenciálno-radiálne 

plochy skúšobných telies v troch rôznych hrúbkach náterového filmu. 
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Na každej vzorke bolo urobených 5 meraní odolnosti povrchovej úpravy proti úderu. 

Podstatou skúšky bolo zistiť odolnosť povrchov proti poškodeniu pri dopade 

oceľového závažia o hmotnosti 500 g na oceľovú guľôčku o priemere 14 mm. 

Guľôčka bola položená na povrchovo upravených bukových vzorkách a závažie 

o hmotnosti 500 g sa púšťalo voľným pádom na oceľovú guľôčku z rôznych výšok 

(10 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm, 400 mm). Meral sa priemer odtlačku, 

ktorý spôsobila guľôčka, na ktorú dopadlo závažie a zároveň sme vyhodnocovali 

poškodenie povrchovej úpravy pomocou tabuľky intenzity zmien (Tab.2).  

 

Tabuľka 2.  Tabuľka intenzity zmeny poškodenia povrchovej úpravy. 

Stupeň  Intenzita zmien  

1 žiadne viditeľné zmeny 

2 žiadne trhliny v povrchu a stopa po údere je za ideálnych podmienok 
pozorovaná nepatrne viditeľná 

3 
ľahké trhliny na povrchu, obvykle jedna alebo dve kruhové po povrchu 
okolo, stopy po údere, trhliny nemusia vytvárať úplnú kružnicu len 
obvodové úseky 

4 ťažké praskliny obmedzené na stopu po údere 

5 trhliny siahajú mimo stopu po údere, popraskanie náteru 

 

Výsledky a diskusia 

Na povrchovej úprave S1 (PUR-Strong) boli prvé odtlačky guľôčky 

zaznamenané pri pádovej výške 100 mm a to na všetkých povrchoch a všetkých 

hrúbkach náterového filmu. Na povrchovej úprave S2 (Aqua-Step Professional 30153 

ff) boli prvé odtlačky pozorované už pri pádovej výške 50 mm, a to na povrchoch 

brúsených, pri všetkých troch hrúbkach náterového filmu. Na povrchovej úprave S3 

(Vosk - Naturnah hartwachs) boli pozorované odtlačky už pri pádovej výške 50 mm, 

na povrchoch brúsených, pri všetkých troch hrúbkach a na povrchoch rezaných pri 

hrúbke náterového filmu H1 a H2. Priemerné hodnoty priemerov odtlačkov guľôčky 
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na jednotlivých povrchových úpravách pri pádovej výške 400 mm, sú znázornené 

graficky na obr.1. Intenzita zmien vo všetkých prípadoch bola maximálne stupeň 2. 

Vplyv opracovania povrchu dreva, hrúbky náterového filmu a druhu povrchovej 

úpravy na veľkosť priemeru odtlačku guľôčky na povrchovej úprave sme vyhodnotili 

štatisticky 3-faktorovou analýzou rozptylu (tab.3). Všetky tri sledované faktory ako aj 

ich vzájomné interakcie majú štatisticky veľmi významný vplyv na veľkosť odtlačku 

guľôčky na povrchovej úprave pri páde závažia z výšky 400 mm.  

Vplyv opracovania povrchu dreva sa prejavoval pri všetkých troch sledovaných 

povrchových úpravách rovnako. Z grafu (obr.1) vidíme, že so zväčšujúcou sa 

hrúbkou náterového filmu klesá veľkosť priemeru odtlačku guľôčky po páde závažia, 

a to pri všetkých sledovaných povrchových úpravách. Výrazný vplyv na veľkosť 

odtlačku guľôčky na povrchovej úprave má opracovanie povrchu dreva. Najmenší 

priemer odtlačku guľôčky po páde závažia bol na povrchoch lisovaných a najväčší na 

povrchoch brúsených (obr.2). Pri porovnaní jednotlivých sledovaných povrchových 

úprav, najmenšie priemery odtlačkov guľôčky boli na povrchovej úprave S3 (Vosk - 

Naturnah hartwachs) na povrchoch lisovaných. Môžeme konštatovať, že opracovanie 

povrchu bukového dreva lisovaním zvýši odolnosť povrchu s náterovým filmom proti 

pádu závažia na guľôčku, v porovnaní s povrchmi opracovanými brúsením 

a rezaním.  

Vplyv hrúbky náterového filmu sa prejavil pri všetkých troch povrchových úpravách 

(obr.3). Na povrchových úpravách S1 (PUR-Strong) a S2 (Aqua-Step Professional 

30153 ff) došlo k výraznejšiemu zmenšeniu priemeru odtlačku guľôčky pri zmene 

hrúbky náterového filmu z H2 na H3. Na povrchovej úprave S3 (Vosk - Naturnah 

hartwachs) došlo k výraznému zmenšeniu priemeru odtlačku guľôčky už pri zmene 

hrúbky náterového filmu z H1 na H2. 
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Obrázok 1. Priemery odtlačkov po guľôčke na jednotlivých povrchových úpravách 
s rôznym opracovaním povrchu dreva ( L – lisovaný povrch, R – rezaný povrch, B – 
brúsený povrch) a s rôznou hrúbkou náterového filmu (H1, H2, H3) pri pádovej výške 
400 mm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Obrázok 2. Závislosť veľkosti priemeru odtlačku guľôčky na opracovaní povrchu pre 
jednotlivé povrchové úpravy pri pádovej výške závažia 400 mm. 
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Obrázok 3. Závislosť veľkosti priemeru odtlačku guľôčky na hrúbke náterového filmu 
pre jednotlivé povrchové úpravy, pri pádovej výške 400 mm.  

 
Tab.3 Analýza rozptylu. 

 
súčet 
štvorcov 

stupne 
voľnosti

rozptyl F test hladina 
významnosti p 

Absolútny 
člen 3276 1 3275,74 655148 0,000
Opracovanie 
povrchu 138,2 2 69,091 13818 0,000
Hrúbka 
náter. filmu 6,693 2 3,346 669,3 0,000
Druh 
povrchovej 
úpravy 1,581 2 0,791 158,1 0,000
Opracovanie 
– hrúbka 0,385 4 0,096 19,3 0,000
Opracovanie 
- druh 7,83 4 1,957 391,5 0,000
Hrúbka - 
druh 0,685 4 0,171 34,3 0,000
Oprac. – 
hrúbka – 
druh 0,404 8 0,05 10,1 0,000

Chyba 0,54 108 0,005     
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Na obr.4 vidíme vplyv interakcie všetkých troch sledovaných faktorov na veľkosť 

odtlačku guľôčky. Vplyv opracovania povrchu dreva s určitým druhom povrchovej 

úpravy pri troch hrúbkach náterového filmu. Graf na obr.4 nám opäť potvrdzuje, že 

najmenšie odtlačky po guľôčke boli zaznamenané na lisovaných povrchoch 

s povrchovou úpravou S3 (Vosk - Naturnah hartwachs) a hrúbkou náterového filmu 

H3. Povrchové úpravy S1 (PUR-Strong) a S2 (Aqua-Step Professional 30153 ff) 

s náterovým filmom hrubím H3, na lisovaných povrchoch, dosahovali v priemere 

porovnateľne veľké odtlačky gúľôčky ako na lisovaných povrchoch s povrchovou 

úpravou  S3 (Vosk - Naturnah hartwachs) a hrúbkou H1.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obrázok 4. Závislosť veľkosti priemeru odtlačku guľôčky na opracovaní povrchu, pre 
jednotlivé povrchové úpravy a jednotlivé hrúbky náterového filmu. 

 

Záver 

Cieľom práce bolo štúdium vplyvu mechanického a termo-mechanického 

opracovania povrchu dreva na troch rôznych povrchových úpravách o troch rôznych 

hrúbkach náterového filmu, na odolnosť povrchovej úpravy proti úderu. Analyzovali 

sa veľkosti odtlačkov po guľôčke na povrchových úpravách bukového dreva na 

tangenciálnych plochách. Sledovala sa závislosť veľkosti odtlačku na: druhu 

mechanického a termo-mechanického opracovania, náterovej látke a rôznych 
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hrúbkach náterového filmu.  Na základe zvolených experimentov a štatistického 

vyhodnotenia nameraných hodnôt, sme dospeli k nasledovným záverom: 

• termo-mechanická úprava povrchu bukového dreva pred povrchovou úpravou, 

spôsobí povrchové zhustenie dreva, a tým zvýši tvrdosť a odolnosť proti úderu 

povrchovo upravených výrobkov v porovnaní s povrchmi brúsenými a rezanými. Bolo 

by vhodné porovnať termo-mechanicky upravené povrchy rovné s už 3D tvárnenými 

a zároveň termo-mechanicky upravenými, 

• z vybraných povrchových úprav, povrchová úprava S1 (PUR - Strong) 

odolávala pádom závažia na guľôčku do pádovej výšky 100 mm, pričom povrchové 

úpravy S2 a S3 len do výšky 50 mm. Povrchová úprava S1 potvrdila všeobecný 

trend, že PUR náterové látky vytvárajú dobre odolný náterový film proti fyzikálnym 

a mechanickým vplyvom. Z komplexných požiadaviek na povrchovú úpravu ďalej 

vyplýva potreba experimentálne stanoviť elasticitu náterových filmov rôznych 

povrchových úprav, pretože vrstvovité materiály ako aj 3D tvárnené výrobky, môžu 

byť dynamicky namáhané, a preto  si nevyžadujú len výbornú povrchovú tvrdosť, ale 

aj dostatočnú elasticitu povrchovej úpravy,    

• z pohľadu veľkosti odtlačku po guľôčke pri pádovej výške 400 mm, najmenšie 

priemerné odtlačky sa zaznamenali na povrchoch lisovaných s povrchovou úpravou 

S3 (Vosk - Naturnah hartwachs). Zvýšenú odolnosť proti úderu zabezpečila 

interakcia faktorov, zhustený povrch, hrúbka náterového filmu a elasticita náterového 

filmu vytvoreného voskom. Spomínaná elasticita náterového filmu, dáva nám do 

pozornosti práve tento druh náterových látok, ktoré by mohli byť vhodné na 

povrchovú úpravu výrobkov 3D tvárnených  a zároveň pri používaní dynamicky 

namáhaných.   
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Summary 

The paper deals with assessment of duplex and triplex coating systems 
using Zinga as base coating. Zinga is corrosive resistant zinc-filled coating 
containing in its dry layer more than 96% pure zinc. There was evaluated 
corrosive resistance of Zinga and duplex and triplex coating systems. The 
paper presents also evaluation of abrasive wear resistance of selected 
duplex coatings. 

Key words: corrosive resistance, zinc-filled coating, duplex and triplex 
coating systems 

 

 

Úvod 

Dlhodobá korózna ochrana oceľových výrobkov a tým aj ich vysoká životnosť 

je podmienená vysoko účinným technologickým postupom, ktorých sa  táto úprava 

realizuje ako aj použitím kvalitnej antikoróznej ochrany. 

Na základe zákonov termodynamiky je zrejmé, že korózia kovov je samovoľný 

prirodzený jav, ktorý nemožno v reálnych prevádzkových podmienkach strojných 

súčiastok a zariadení vylúčiť. Profesionálnym prístupom pri návrhu protikoróznej 

ochrany je však možné tento proces výrazne spomaliť. To pomáha zvýšiť 

bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky a minimalizovať náklady na opravy a renovácie 

zariadení [1, 2]. 

Korózna aktivita kovov sa v určitom rozmedzí ich potenciálov mení. Existujú 

oblasti rýchleho rozpúšťania kovu ale aj oblasti jeho stability - imunity, pasivity. 

Korózna aktivita závisí od charakteru kovu a prostredia, v ktorom sa nachádza. 

Elektrochemická ochrana spočíva v tom, že sa kovu vnúti potenciál, pri ktorom sa 

výrazne zníži jeho korózna rýchlosť, t.j. kov sa dostáva do imúnneho alebo 
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pasívneho stavu. Zmena potenciálu k zápornejším hodnotám, posúva kov do stavu 

imunity, teda do pozície katódy – hovoríme o katódovej ochrane. Posunom k vyšším 

potenciálovým hodnotám je možné niektoré kovy posunúť do pasívnej oblasti - 

hovoríme o anódovej ochrane. Z hľadiska rozsahu použitia protikoróznej ochrany 

najvýznamnejšia je katódová ochrana ocele obetovanou anódou – zinkom [5 - 7]. 

Zinok sa aplikuje na oceľ rôznymi technológiami – žiarovým zinkovaním 

ponorom do roztaveného zinku, galvanickou cestou alebo žiarovým nástrekom 

plameňom. Výsledkom snahy kombinovať pasívnu bariérovú ochranu a aktívnu 

katodickú ochranu je celá škála náterových hmôt obohatených zinkovým prachom 

rozptýleným vo vhodnej spojivovej báze. Obsah zinkových častíc v takýchto 

formuláciách sa pohybuje okolo 55-67%, teda na hranici, kritickej objemovej 

koncentrácie pigmentu, čo závisí tiež od tvaru zinkových častíc (sférický zinok, 

lamelárny zinok). Výnimočným náterovým systémom z tejto skupiny zinkom plnených 

náterových hmôt je náterová hmota Zinga. 

Zinga obsahuje elektrolytický zinok s čistotou 99,995% bez najmenšieho 

obsahu olova či kadmia. Jeho obsah v živicovej spojivovej báze je tak vysoký, že po 

zaschnutí náter pozostáva z 96% z čistého zinku. V koróznom prostredí sa na 

povrchu tejto náterovej hmoty tvorí vrstva zinkových solí, ktorá tvorí bariéru proti 

ďalšej korózii. Okrem toho je pomocnou bariérou aj špecifické živicové spojivo. 

Silné stránky náterovej hmoty Zinga je možné zhrnúť nasledovne: 

 Jednozložkový náterový systém 

 Jednoduchá a bezpečná aplikácia (štetcom, striekaním) priamo v 

teréne 

 Dá sa aplikovať ako renovácia poškodených žiarovo zinkovaných 

povrchov 

 Nie je senzitívna na nedokonale pripravený povrch (nie je nutné 

tryskanie, stačí odstrániť uvoľnené korózne produkty), mierna korózia podkladu ani 

zvýšená vlhkosť alebo mráz pri aplikácii nie je na závadu 

 Plochy ošetrené náterom Zinga je možné kedykoľvek opakovane 

renovovať Zingou bez rizika separácie jednotlivých vrstiev, pretože už vo veľmi 

krátkom čase dochádza k ich dokonalej integrácii. 
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 Zingový náter má sivú – zinkovú farbu, je možné ho mechanicky leštiť a 

docieliť kovový vzhľad výrobku 

 Ak je požiadavka na konkrétny farebný odtieň konštrukcie, môže sa 

Zinga aplikovať ako základný náter pod ďalšie vrstvy náteru s rôznou spojivovou 

bázou (duplexné, triplexné náterové systémy), čím sa zvýši životnosť náterového 

systému až 2,5 krát [3, 4]. 

 Zinga má výbornú priľnavosť k oceli, je veľmi flexibilná, preto odoláva 

praskaniu v dôsledku tepelných dilatácií podkladu, alebo mechanického poškodenia 

abráziou či úderom 

 Katodická ochrana náteru Zinga pôsobí aj pri lokálnom mechanickom 

poškodení povrchu v celej hrúbke povlaku. 

Uvedené vlastnosti náteru Zinga predurčujú túto výnimočnú náterovú hmotu, 

ktorú z hľadiska zloženia ani nie je možné porovnávať s inými zinkom plnenými 

náterovými hmotami, na najnáročnejšie aplikácie určené do najagresívnejších 

koróznych atmosfér (C4, C5-I, C5-M): mosty, zvodidlá, stĺpy elektrického vedenia, 

pilóty, nosníky, rúry, silá, lode, morské bóje atď. (obr.1). 
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Obr. 1 Príklady aplikácie náteru Zinga 

 

Experimentálny program 

V snahe overiť niektoré deklarované vlastnosti náterovej hmoty Zinga UN 

1263 bolo realizovaných niekoľko experimentov. Náterová hmota Zinga bola 

aplikovaná na oceľové skúšobné vzorky (S235JRG2), ktoré boli predtým 

predupravené tryskaním na Sa 2 ½ (abrazivo - hnedý korund). Hrúbka suchého 

náteru bola 70 µm. Vzorky boli opatrené skúšobným rezom až k podkladovému kovu 

(obr.2) a exponované v prostredí s celkovou kondenzáciou vlhkosti so simulovanou 

priemyselnou atmosférou s obsahom SO2 (označenie KK), a pre účely aplikácie 

v blízkosti pozemných komunikácií boli exponované aj ponorom v 5% roztoku 

posypovej soli NaCl a ekologického posypového materiálu Solmag S.  

 

Obr. 2 Tvar a rozmery skúšobných vzoriek s narušením celistvosti náteru 
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Vzhľad skúšobných vzoriek s náterom Zinga a okolie rezu sú uvedené na obr. 3. 

   

   

KK 5% NaCl 5% Solmag S 

Obr. 3 Vzhľad skúšobných vzoriek s náterom Zinga a detail okolia rezu po 21-dňovej 

expozícii v uvedených prostrediach 

 

Z obr.3 je zreteľné utesnenie skúšobného rezu produktmi korózie zinku, k 

podkorodovaniu z miesta rezu ani k prekorodovaniu cez povlak nedošlo. 

Ochranná účinnosť duplexného a triplexného povlaku bola overená na 

nasledujúcich náterových systémoch: 

Duplexný povlak: Zinga + Sika Poxicolor Primer HE NEU (hrúbka základného 

náteru 70 µm, hrúbka vrchného náteru: 50 µm, celková hrúbka 120 µm) 

Triplexný povlak: Zinga + Sika Poxicolor Primer HE NEU + BARIL PoluRan Duro 

Vite (hrúbka základného náteru 70 µm, hrúbka druhej vrstvy: 50 µm, hrúbka tretej 

vrstvy 80 µm, celková hrúbka 200 µm) 

 

Charakteristika náterových hmôt: 

Sika Poxicolor Primer HE NEU 

- Dvojzložkový základný náter na oceľ a pozinkované plochy na báze 

epoxidových živíc s nízkym obsahom rozpúšťadiel 

BARIL PoluRan Duro Vite 
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- Dvojzložkový pololesklý univerzálny polyuretanový náter na báze hydroxyl 

akrylátu a mastných izokyanátov s vysokým obsahom sušiny 

 

Vzhľad skúšobných rezov po expozícii v uvedených koróznych prostrediach je 

uvedený na obr.4 a 5. 

   

   

KK 5% NaCl 5% Solmag S 

Obr. 4 Vzhľad skúšobných vzoriek s duplexným povlakom a detail okolia rezu po 21-

dňovej expozícii v uvedených prostrediach 

   

   

KK 5% NaCl 5% Solmag S 

Obr. 5 Vzhľad skúšobných vzoriek s triplexným povlakom a detail okolia rezu po 21-
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dňovej expozícii v uvedených prostrediach 

Na základe výsledkov koróznych testov (obr.3-5) je možné konštatovať, že 

všetky skúšobné vzorky (základný náter Zinga, duplexné i triplexné povlaky) sú bez 

prejavov korózie v okolí skúšobného rezu. Na duplexnom povlaku exponovanom 

v 5% roztoku NaCl sa objavili osmotické pľuzgiere na celej ploche vzorky.  

Oteruvzdornosť náterových systémov so Zingou bola overená skúškou 

oteruvzdornosti voľne padajúcim abrazívom v zmysle STN 67 3083. Hodnotený bol 

duplexný povlak: základný náter Zinga, vrchný náter s obsahom kaučuku BODY 

GARD. Priemerné hodnoty hrúbok náteru Zinga boli 38,3 μm a výsledného 

náterového systému 99,7 μm. Princíp skúšky spočíval v abrazívnom namáhaní 

povlaku abrazívom, ktoré voľne padalo na povlak pod uhlom 45° z výšky 25 mm nad 

povlakom z násypky tvaru lievika. Odolnosť náteru bola vyjadrená hmotnosťou 

abrazíva v kg potrebného k definovanému rozrušeniu náteru, vzťahujúceho sa na 1 

μm jeho hrúbky. Ako abrazívo bol použitý hnedý korund zrnitosti 1,2 mm. Hmotnosť 

jednej dávky abrazíva bola 1 kg. Skúšobné vzorky s uvedeným náterovým systémom 

boli hodnotené pred koróznou skúškou a po expozícii v koróznom prostredí (dva 

a štyri týždne). Odolnosť náteru proti opotrebeniu voľne padajúcim abrazívom bola 

vyjadrená vzťahom: 

  
 

 
   (1) 

kde m - je hmotnosť aplikovaného abrazíva [kg] 

a d - je priemerná hrúbka vrchného náteru v mieste dopadu abrazíva [μm]. 

Pri hodnotení odolnosti náterového systému proti opotrebeniu voľne 

padajúcim abrazívom bolo možné pozorovať opotrebenie vrchnej vrstvy náteru, 

obr.6. Veľkosť a tvar stôp po dopade padajúceho abrazíva sa menila v závislosti od 

dĺžky expozície vzoriek v koróznom prostredí. Pri pozorovaní povrchu došlo vplyvom 

padajúceho abrazíva k odstráneniu vrchnej vrstvy. Z výsledkov vyplýva, že odolnosť 

náterového systému proti oderu sa vplyvom pôsobenia korózneho prostredia 

zhoršovala úmerne s dĺžkou expozície vzoriek v danom prostredí, tab.1. 
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a)                                        b)                                        c) 

Obr.6 Stopy po dopade abrazíva na povrchu vzoriek: a) bez pôsobenia korózneho 

prostredia, b) po 14 dňoch, c) po 28 dňoch v koróznom prostredí 

 

Tab.1  Odolnosť náteru proti padajúcemu abrazívu 

Stav vzoriek Odolnosť náterového systému  

povlak neexponovaný v koróznom prostredí 0,13045 

po 14 dňoch v koróznom prostredí 0,10380 

po 28 dňoch v koróznom prostredí 0,08631 

 

Uvedený povlak bol podrobený aj modifikovanej skúške, kedy bolo abrazívo 

pri dopade na povrch náteru mechanicky urýchľované. Tento proces erozívneho 

opotrebenia bol simulovaný v procese tryskania  pri použití hnedého korundu ako 

abrazíva. Pri simulovaných skúškach erozívneho opotrebenia dochádzalo k 

odlupovaniu čiastočiek náterového systému o rozmere cca 2 mm, obr.7a. 

Charakteristika stôp po dopade abrazíva závisela od orientácie dopadajúcich zŕn 

abrazíva. V prevažnej miere dochádzalo len k odlúpnutiu vrchného náteru. Pri 

vzorkách, ktoré boli v koróznom prostredí 14 dní, dochádzalo na niektorých miestach 

až k odlúpnutiu náteru na podklad. V mieste dopadu abrazíva boli pozorované trhliny 

v povlaku, ktoré sa šírili do okolia, obr.7b. Na vzorkách exponovaných 28 dní            

v koróznom prostredí bolo pozorované väčšie množstvo trhliniek a pod odlúpnutým 

povlakom boli napriek lokálne obnaženému podkladovému kovu viditeľné len 

ojedinelé stopy korózie, obr.7c. 
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a)                                        b)                                           c) 

Obr.7 Vzhľad povrchu vzoriek v mieste dopadu abraziva (zv.50x): a) bez pôsobenia 

korózneho prostredia, b) po 14 dňoch, c) po 28 dňoch v koróznom prostredí 

Záver 

Z hodnotenia koróznej odolnosti duplexných a triplexných povlakov vyplýva, 

že aktívnu protikoróznu úlohu v nich plní práve základný náter (Zinga). Zinga bráni 

korózii v mieste porušenia povlaku pri jej samostatnej aplikácii ako aj pri jej aplikácii 

pod duplexné a triplexné povlaky. Má výbornú priľnavosť pre celý rad vrchných 

náterov. Druhá a tretia vrstva sa v týchto systémoch správa len ako pasívna bariéra, 

prípadne plní estetickú funkciu. 

Na základe výsledkov skúšok odolnosti náterového systému proti opotrebeniu 

voľne padajúcim a mechanicky urýchleným abrazívom je možné konštatovať, že 

základný náter Zinga účinne chráni oceľový podklad aj v prípade, že vrchný náter je 

lokálne poškodený a to aj vtedy, keď je lokálne porušený aj samotný základný náter. 

Je to spôsobené tým, že korózne produkty zinku majú väčší objem ako je objem 

zinku spotrebovaný pri ich vzniku, čo spôsobuje utesnenie miestnych porušení 

povlaku. 

 Experimentálne získané výsledky poukazujú na skutočnosť, že antikorózny 

systém na báze zinku Zinga UN 1263 výborné a dlhodobo chráni oceľový základ v 

koróznych agresívnych atmosférach, rovnako aj vo vlhkých a chemicky zaťažených 

znečistených podmienkach soľami. Veľmi dobre a dlhodobo chráni materiál v 

podmienkach trvalého kontaktu so sladkou vodou, znečistenou vodou, morskou 

vodou a to aj pri trvalom ponore.  
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 Výborné výsledky sa dosahujú v kombinácii so systémami na princípe 

katodickej ochrany obetovanou anódou, nakoľko Zinga preberá ich funkciu. 

Experimenty poukázali na skutočnosť, že hodnotený náterový systém má vysokú 

odolnosť voči mechanickým nárazom, predovšetkým v podmienkach abrazívneho 

namáhania, povrch je možné leštiť bez zhoršenia kvality systému alebo straty jeho 

účinnosti.  Vzhľadom k vysokému obsahu zinku je možné systém využiť ako výbornú 

náhradu metalizácie zinkom alebo žiarového pozinkovania.  

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu KEGA č. 059TUKE-4/2012. 
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ADHÉZIA TUHÝCH FILMOV POLYURETÁNOVÉHO LAKU K DREVU S 
RÔZNOU ROVNOVÁŽNOU VLHKOSŤOU 

 

ADHESION OF SOLID FILMS OF POLYURETHANE VARNISH TO WOOD 
WITH DIFFERENT EQUILIBRIUM MOISTURE CONTENT 

 
Jozef Kúdela 
Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen, 
Slovenská republika 
 

Summary 
Beech wood with different equilibrium moisture content was surface-
treated with polyurethane varnish. The influence of wood moisture content 
within the bound-water range on intermolecular forces acting in the wood – 
solid coating system and primarily influencing the system stability was 
evaluated. From the mean values of the free surface energy of wood and 
free surface energy of the solid coating, we determined the values Wa of 
adhesion of coating material to wood substrate after its hardening. The 
results show that the adhesion of a coating material to wood is the result of 
interactions between polar and non-polar forces on the phase boundary 
wood – coating material and that these interactions are to a high extent 
controlled by the chemical composition of the coating material and by the 
moisture content of the wood substrate. The calculated adhesion work 
values Wa and cohesion work values WC1 and WC2 are compared with the 
results of mechanical loading in tension of the whole examined system.  
Key words: adhesion, polyurethane varnish, beech wood, equilibrium 
moisture content 
 
 

Úvod 

 Kvalita povrchovej úpravy dreva náterovými látkami (NL) je podmienená 

chemickým zložením použitých typov týchto látok, vlastnosťami podkladu a interakciami 

medzi drevom a danými NL. Pod pojmom interakcie dreva s NL rozumieme:  

– interakcie nenasýtených silových polí na fázovom rozhraní dreva s náterovými 

látkami, 

− sekundárne pôsobenie celého radu činiteľov vyplývajúcich zo špecifických 

vlastností konkrétnych náterových látok ako aj podkladu. 
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 Pri štúdiu interakcií na fázovom rozhraní dreva s NL sa venuje pozornosť 

dvom základným systémom: 

– systému tuhá látka – kvapalina, 

– systému dvoch tuhých látok odlišných fyzikálnych a chemických vlastností. 

 Prvý systém je aktuálny pri štúdiu fázového rozhrania dreva s náterovými 

látkami v stave nanášania. Interakcie povrchových síl, ku ktorým na fázovom 

rozhraní s drevom v tomto prípade dochádza, sa prejavujú predovšetkým v zmáčaní 

a rozprestieraní sa náterovej látky po povrchu podkladu. Toto štádium je v súvislosti 

s morfologickými vlastnosťami dreva určujúce pre veľkosť kontaktného povrchu 

dreva s náterom ako aj pre rovnomernosť náteru [1–3]. Štúdium procesu zmáčania 

dreva náterovými látkami je neoddeliteľnou súčasťou pri objasňovaní adhézie týchto 

látok k podkladu [1, 4].  

 K vytvoreniu systému drevo – tuhý náter dochádza po vytvrdnutí, resp. 

zaschnutí náterovej látky na povrchu podkladu. Vychádzame z predpokladu, že vznik 

a stabilita tohto systému sú primárne podmienené interakciami nenasýtených 

silových polí na fázovom rozhraní dreva s tuhým náterom a kohéziou základných 

zložiek systému [3, 5]. Aj v tomto prípade pôsobí celý rad sekundárnych činiteľov, 

vplývajúcich na stabilitu tohto systému. Jedným z takýchto činiteľov je aj vlhkosť 

podkladu. 

 Cieľom práce bolo stanoviť vplyv vlhkosti dreva na adhéziu tuhého náteru k 

drevu pomocou interakcií povrchových síl na fázovom rozhraní a porovnať dosiahnuté 

výsledky so skutočným stavom v systéme pomocou mechanického namáhania. 

 

Materiál a metodika 

 Na experimentálne práce bolo použité bukové drevo a komerčne vyrábaný 

polyuretánový lak (PU). Skúšobné telesá boli klimatizované na rôzne rovnovážne 

vlhkosti (tab. 1). Tangenciálny povrch telies o rozmeroch 15 × 15 [mm] bol upravený 

mikrotomom.  
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Tab. 1 Hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu a zistené hodnoty rovnovážnej 

vlhkosti bukového dreva nad nasýtenými roztokmi solí 

 
Nasýtené roztoky 
solí 

Relatívna  
vlhkosť 
vzduchu 

Rovnovážna vlhkosť dreva 

predpokladaná skutočná 
% % % 

NaOH                     7  1,94  2,22 
MgCl2  . 6 H2O       33  6,60  6,92 
K2CO3 . 2 H2O       43  8,37  8,58 
NaNO2                    66 12,22 12,16 
KNO3                          93 20,41 21,40 
CuSO4 . 5 H2O       98 29,51 28,14 

 Voľná povrchová energia bukového dreva o rôznej rovnovážnej vlhkosti γS1 

a jej disperzný a polárny podiel γS1
d a γS1

p sa stanovili podľa metodiky popísanej v práci 

[6] a tuhých filmov podľa metodiky uvedenej v práci [5]. 

 

 Pri hodnotení systému drevo – tuhý náter práca je predovšetkým zameraná na 

vyhodnotenie interakcií nenasýtených silových polí na fázovom rozhraní a určenie 

kohézie základných zložiek systému. Vychádzalo sa z teórie popísanej v práci [5]. 

Stanovila sa voľná povrchová energia na fázovom rozhraní drevo – tuhý náter  γS1S2 

podľa rovnice 

   
2
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⎠
⎞

⎜
⎝
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d
SSS γγγγγ ,                              (1) 

kde d
S1γ  a p

S1γ  je disperzná a polárna zložka voľnej povrchovej energie dreva, d
S 2γ  a 

p
S 2γ  je disperzná a polárna zložka voľnej povrchovej energie tuhého náteru.  

Práca adhézie tuhého náteru k drevu Wa sa stanovila podľa rovnice 

   p
S

p
S

d
S

d
SaW 2121 22 γγγγ += .                                                       (2)   

 Kohézia dreva sa hodnotila na základe práce kohézie WC1 stanovenej 

z experimentálne určených hodnôt voľnej povrchovej energie dreva γS1 podľa rovnice       

   11 2 SCW γ=                                                                                (3) 
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Kohézia tuhého náteru sa hodnotila na základe práce kohézie WC2 vypočítanej 

z experimentálne určených hodnôt voľnej povrchovej energie tuhého náteru γS2 

podľa rovnice 

                       22 2 SCW γ= .                                                                               (4)       

 Skutočný stav systému drevo – tuhý náter sa experimentálne overoval na 

skúšobných telesách rozmerov 30 × 30 × 20 [mm]. Po klimatizovaní telies na 

požadované rovnovážne vlhkosti sa na tangenciálne plochy sa štetcom naniesol  

polyuretánový lak v niekoľkých vrstvách, aby sa dosiahla optimálna hrúbka 70 µm 

suchého náteru doporučená výrobcom. Po nanesení laku na telesá sa tieto uložili 

späť  klimatizovať do daného prostredia až kým náter nevytvrdol. 

 Po vytvrdnutí filmov sa stabilita systému drevo – tuhý náter testovala 

prostredníctvom mechanického namáhania v ťahu kolmo na fázové rozhranie dreva 

s tuhým náterom. Po každej vykonanej mechanickej skúške sa zisťovalo miesto, 

v ktorom došlo k porušeniu systému drevo – tuhý náter. Toto bolo hodnotené vizuálne 

a pomocou elektrónového rastrovacieho mikroskopu. Každý súbor obsahoval 30 telies. 

 

Výsledky a diskusia 

 Pri štúdiu systému drevo – tuhý náter sa vychádzalo z predpokladu, že jeho 

vznik a stabilita sú primárne podmienené interakciami nenasýtených silových polí na 

fázovom rozhraní dreva s tuhým náterom a kohéziou základných zložiek systému. Pri 

hodnotení interakcií nenasýtených silových polí daného systému bola aplikovaná 

teória popísaná v prácach [2, 3].      

 Priemerné hodnoty voľnej povrchovej energie PU laku v kvapalnom a tuhom 

stave, ich disperzné a polárne zložky, spolu s ďalšími štatistickými charakteristikami 

sú uvedené v tab. 2. Možno konštatovať, že po vytvrdnutí PU laku sa jeho voľná 

povrchová energia zvýšila približne dvojnásobne v porovnaní s kvapalným stavom. 

Uvedené zvýšenie voľnej povrchovej energie je podmienené predovšetkým 

niekoľkonásobným zvýšením jej polárnej zložky, zatiaľ čo zmena disperzného 

podielu bola relatívne malá. 

 Pri porovnaní výsledkov voľnej povrchovej energie tuhého náteru s povrchovou 

energiou bukového dreva [7] sa ukázalo, že γS2 je približne o 23 % nižšia ako γS1 
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bukového dreva o vlhkosti 0 %. S rastúcou vlhkosťou sa tieto rozdiely zmenšovali, pri 

vlhkosti nad 20 % už nebol potvrdený významný rozdiel medzi energiami. Pri vlhkosti 

okolo 28–30 % bola zaznamenaná vyššia voľná povrchová energia PU laku. Pomer γS2
d 

/γS1
d bol pri nižších vlhkostiach vyšší než 1, s rastúcou vlhkosťou sa tieto rozdiely 

vyrovnávali a okolo vlhkosti 28–30 % boli prakticky zanedbateľné. Na druhej strane 

pomer polárnych zložiek γS2
p /γS1

p bol presne opačný. Rozdiely v polarite povrchu 

susedných fáz naznačujú, že ani po prechode náterových látok z kvapalného do tuhého 

skupenstva nedôjde k úplnému nasýteniu silových polí na fázovom rozhraní s drevom. 

 

Tab. 2 Voľná povrchová energia polyuretánového laku v kvapalnom a tuhom stave 

2Lγ a 2Sγ  a ich disperzný a polárny podiel [3] 

Kvapalný stav γL2 s γL2
d s γL2

p s n 
[mJm–2]  

27,14 0,64 24,39 0,42 2,65 0,22 20 
 
Tuhý stav 

γS2 s γS2
d s γS2

p s n 
[mJm–2]  

54,13 3,06 30,25 0,66 23,88 3,56 60 
 
 Z priemerných hodnôt voľnej povrchovej energie bukového dreva [7] a tuhého 

náteru bola stanovená adhézia PU laku k drevu po vytvrdnutí Wa (tab. 3). V danej 

tabuľke je uvedený i výsledok interakcií síl nepolárnej a polárnej povahy Wa
d a Wa

p  

na fázovom rozhraní bukové drevo – tuhý PU lak. V tabuľke 3 sú tiež uvedené 

hodnoty kohézie bukového dreva WC1 a kohézie tuhého náteru WC2.  

 Výsledky pre prácu adhézie v tab. 3 dokumentujú, že adhézia PU laku k drevu 

je výsledkom interakcií nepolárnych a polárnych síl na fázovom rozhraní dreva 

s náterovou látkou, ktoré sú ovplyvnené vlhkosťou podkladu. Pri porovnaní hodnôt 

práce adhézie PU laku v kvapalnom skupenstve k bukovému drevu s hodnotami Wa 

(tab. 3) sa ukázalo, že v priebehu zasychania sa adhézia PU laku k drevu zvýšila. Je 

to v súlade aj s výsledkami uvedenými v prácach [2, 3, 5]. Toto zvýšenie je 

podmienené predovšetkým interakciami polárnej zložky voľnej povrchovej energie 

susedných fáz. 

 Zvýšenie adhézie PU laku v priebehu vytvrdzovania je sprevádzané znížením 

voľnej povrchovej energie na fázovom rozhraní s podkladom 21SSγ  (tab. 4). Hodnoty 
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21SSγ  sú relatívne nízke a v dôsledku nenasýtenej polárnej zložky voľnej povrchovej 

energie dreva majú prevažne polárny charakter. Disperzný podiel γS1S2
d, ktorý je 

výsledkom nenasýtenej disperznej zložky voľnej povrchovej energie tuhého náteru, je 

rádovo nižší a je prakticky zanedbateľný.  

 

Tab. 3 Priemerné hodnoty práce adhézie na fázovom rozhraní dreva s tuhým 

náterom Wa a jej disperznej a polárnej a zložky Wa
d a Wa

p, kohézia dreva WC1 

a kohézia náteru WC2 

Náterová látka Vlhkosť Wa Wa
d Wa

p WC1 WC2 
[mJm−2] 

 
 
Polyuretánový 
 lak 

2,22 119,48 53,73 65,75 138,41  
108.26 

6,92 117,70 54,83 62,87 134,76 
8,58 118,92 54,47 64,45 136,01 

12,16 118,20 55,20 63,01 133,49 
21,40 109,69 59,43 50,26 111,28 
28,14 105,96 60,60 45,30 103,75 

 

Tab. 4 Voľná povrchová energia dreva s tuhým náterom γS1S2
  a jej disperzná  

a polárna zložka γS1S2
d a γS1S2

p 

Náterová látka Vlhkosť 
dreva 

γS1S2 γS1S2
d γS1S2

p 
[mJm–2] 

 
 
 
Polyuretánový 
 lak 

2,22 3,767 0,379 3,388 
6,92 2,655 0,266 2,390 
8,58 3,218 0,301 2,917 

12,16 2,666 0,232 2,433 
21,40 0,752 0,009 0,066 
28,14 0,060 0,000 0,060 

 

Pre vlhkostný rozsah 2–21% platí 

   WC1 > Wa > WC2.                                                           (5) 

S rastúcou vlhkosťou sa rozdiely medzi jednotlivými veličinami zmenšovali a pri 

vlhkosti nad 20 % boli rozdiely najmä medzi Wa a WC2 nepatrné a približne platí 

   WC1 ≅ Wa ≅ WC2.                                                                                        (6) 
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Pri vlhkosti okolo 28–30 % priemerné hodnoty kohézie polyuretánového laku boli 

mierne vyššie ako jeho adhézie k bukovému drevu. Adhézia PU laku k bukovému 

drevu bola ale mierne vyššia ako jeho kohézia. Teda platí, že  

            WC2 > Wa > WC1 .                                               (7) 

 

 Za predpokladu, že stabilita systému drevo – tuhý náter je podmienená 

výlučne kohéznymi silami základných zložiek a adhéziou na ich fázovom rozhraní, 

tak v prípade platnosti nerovnosti (5) sa náterový film javí ako najslabší článok 

systému. Pri mechanickom namáhaní systému by malo dochádzať k porušeniu v 

nátere. V prípade platnosti rovnosti (6) je pravdepodobnosť miesta porušenia (tuhý 

film, drevo, fázové rozhranie) rovnaká a bude to závisieť tiež od ďalších náhodných 

vplyvov. Je celý rad morfologických a fyzikálnych vlastností susedných fáz, ako napr. 

geometria povrchu, viskozita náterových látok a ich penetrácia do podkladu, rôzne 

stavy napätosti v systéme, atď. [4, 8–11], s ktorými je potrebné v reálnych systémoch 

počítať. Hoci tieto činitele považujeme za sekundárne, môžu významne skresliť 

výsledok interakcií povrchových síl a ovplyvniť fázové rozhranie dreva s náterovými 

látkami, čo sa môže negatívne odraziť aj na stabilite systému drevo – tuhý náter. 

Spoločné pôsobenie primárnych a sekundárnych činiteľov v systéme drevo – náter 

má v konečnom dôsledku vplyv na finálnu kvalitu povrchovej úpravy.  

 V prípade platnosti nerovnosti (7) je najslabším miestom podklad. To 

znamená, že pri mechanickom namáhaní systému na ťah by malo dochádzať ku 

kohéznemu porušeniu v podklade. Tieto rozdiely sú však malé a vzhľadom na 

variabilitu daných veličín môže byť pravdepodobnosť porušenia tak v podklade, v 

nátere ako aj adhézne porušenie. 

 Potrebné je však zdôrazniť, že pod pojmom „kohézia dreva“ rozumieme 

kohéziu ideálnej kompaktnej drevnej substancie, t.j. drevnej substancie bez pórov 

a pod kohéziou náteru rozumieme zase kohéziu voľných tuhých filmov. 

 Aby sme mali reálny obraz o skutočnom stave systému drevo – tuhý náter 

a poznali dôsledky vplyvu sekundárnych činiteľov na daný systém je potrebné 

porovnať vypočítané hodnoty práce adhézie Wa a práce kohézie WC1 a WC2 po 

kvantitatívnej aj kvalitatívnej stránke s výsledkami mechanického namáhania celého 

systému na ťah. Výsledky mechanických skúšok sú uvedené v tab. 5.  
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 Ako vyplýva z výsledkov uvedených v tab. 5, v rozsahu vlhkosti 2–12 % 

hodnoty pevnosti v ťahu testovaného systému sú nevýznamné. Ďalším zvyšovaním 

vlhkosti podkladu je trend pevnosti systému klesajúci. 

 Pri mechanickom namáhaní systému bukové drevo – PU film v rozsahu 

vlhkosti 2–12 % dochádzalo vo väčšine prípadov k porušeniu v nátere blízko 

fázového rozhrania. Boli pozorované aj prípady, keď dochádzalo k čiastočnému 

porušovaniu v podklade, čo je v zhode s vyššie uvedenými výsledkami práce adhézie 

a kohézie náterového filmu a podkladu.   

 

Tab. 5 Základné štatistické charakteristiky pevnosti v ťahu systému drevo – tuhý náter 

Základné 
štatistické 

charakteristiky 

Vlhkosť bukového dreva   [%] 
2,22 6,92 8,58 12,16 21,40 28,14 

σ [MPa] 4,26   4,90 5,99 4,28 3,60 3,44 
s  [MPa] 1,27 0,99 1,23 1,25 0,76 1,46 
n 30 30 30 30 30 30 
Miesto porušenia B A, B A, B A, A-B A-B, B B 

Poznámka: A – porušenie v podklade, B – porušenie v laku, A–B – porušenie medzi 
podkladom a lakom 
 
 
 V porovnaní s nitrocelulózovým a vodou riediteľným lakom [12] sa PU lak 

ukázal ako najstabilnejší. Priemerné hodnoty pevnosti systému bukové drevo – PU 

lak v rozsahu vlhkosti 2–12 % sa pohybovali v rozmedzí 4,3–6.0 MPa, čo je 2–3 krát 

menej ako je ťahová pevnosť bukového dreva v radiálnom smere [13] a tieto hodnoty 

boli tiež nižšie než bola pevnosť tuhého voľného filmu. Preto je potrebné zodpovedať 

na otázku, prečo dochádzalo v tomto prípade ku kohéznemu porušeniu v nátere. 

Uvedenú skutočnosť možno objasniť špecifickým charakterom fázového rozhrania 

dreva s náterovými látkami a dejmi, ktoré sprevádzajú prechod náterovej látky 

z kvapalného do tuhého skupenstva. Zásadný význam z tohto pohľadu má zvýšenie 

kohézie náteru, ale aj adhézie k podkladu. Kohézne sily medzi makromolekulami 

náterového filmu sa snažia zvýšiť jeho súdržnosť. Adhézne sily pôsobia v opačnom 

smere, s cieľom zvýšiť priľnavosť náteru k drevu. Súčasne dochádza ku kontrakcii 

náteru. Výsledkom je vznik vnútorných napätí v nátere, ktoré môžu viesť k defektom – 

najčastejšie vo forme trhlín [14]. Tieto sa vyskytujú predovšetkým v blízkosti fázového 
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rozhrania v tzv. „kritických miestach“ ako sú napr. veľké lumeny ciev, defekty vo 

filmoch, atď. Trhliny sa na týchto miestach postupne šíria ďalej a znižujú kohéziu filmu. 

 V prípade vyšších vlhkostí (nad 20 %) experimentálne výsledky potvrdili, že  

k porušeniu môže dochádzať tak v nátere ako aj v podklade, pričom boli pozorované 

aj adhézne porušenia. Vyššia vlhkosť dreva má negatívny dopad na stabilitu systému 

drevo – tuhý náter. 

 

Závery 

 Výsledky práce adhézie dokumentujú, že adhézia PU laku k drevu je 

výsledkom interakcií nepolárnych a polárnych síl na fázovom rozhraní dreva 

s náterovými látkami a tie sú ovplyvnené vlhkosťou podkladu. Vypočítané hodnoty 

práce adhézie Wa a práce kohézie WC1 a WC2 boli po kvantitatívnej aj kvalitatívnej 

stránke porovnané s výsledkami mechanického namáhania celého systému na ťah. 

Bola zistená dobrá korelácia medzi výsledkami. K významnému zníženiu stability 

dochádzalo pri vlhkosti nad 20 %. 

 

Poznámka: Tento príspevok je súčasťou APVV projektu „Modifikácia povrchových vlastností dreva 

a interakcie na fázovom rozhraní drevo – filmotvorná látka“. 
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VLIV ZÁPORNÝCH IONTŮ NA REDUKCI EMISÍ VOC Z NÁTĚROVÝCH 
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INFLUENCE OF NEGATIVE IONTS TO REDUCE VOC POLLUTANTS OF 

COATINGS  
 
Zdeněk Muzikář, Jaroslav Svoboda, Petr Čech 
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republika 
 

Summary 
The paper deals with problems of influence negative ions to VOC emited 
out of selected coatings in test chambre. 
Key words: Ions, VOC, emissions 

 

 

1 Úvod 

Prostředí interiéru, kde tráví člověk většinu času, je znečišťováno různými 

znečišťujícími látkami. Mezi významné látky znečišťující ovzduší patří organické 

těkavé látky (VOC) emitované např. nábytkem (především novým), koberci, 

záclonami a dalšími dekorativními prvky v interiéru. Tyto látky vyvolávají civilizační 

nemoci a je tedy přirozená snaha omezovat jejich negativní vliv na lidský 

organismus. Jednou z cest, jak lze redukovat emitované VOC v ovzduší, je jejich 

odstraňování pomocí atmosférických záporných iontů. Uvedenou problematikou se 

zabývá tento příspěvek. 

2 Atmosférické ionty 

Ovzduší, které nás všude kolem obklopuje, ať už v exteriéru nebo v interiéru, 

je neustále více či méně ionizováno. Znamená to, že ovzduší obsahuje určité 

kvantum volných atmosférických iontů. Čím více je ovzduší znečištěno, tím více se 

počet lehkých iontů, které jsou pro člověka tak žádoucí a potřebné, mění na střední a 

těžké ionty a tím vlastně tyto ionty zanikají. Lidé, kteří jsou citliví na změny počasí, 

vnímají měnící se koncentrace vzdušných iontů. Reagují např. bolestmi hlavy, 

kloubů, příp. změnami nálady, poruchami spánku a celkovou únavou organismu. 
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2.1 Základní charakteristiky atmosférických iontů  

Atmosférické ionty jsou elektricky nabité molekuly, části molekul či molekulární 

shluky, které vznikají ionizací plynných složek atmosféry. K ionizaci vzduchu je 

potřebná ionizační energie. Na zemském povrchu působí její zdroje neustále, proto 

je v přírodě ovzduší v každém okamžiku ionizováno. Ovzduší elektricky neutrální se 

v přírodě nevyskytuje vůbec. Na tento stav je člověk dlouhodobě adaptován. Pro 

pocit pohody v daném prostředí je určitý počet atmosférických iontů nezbytný.  

2.2 Dělení iontů 

Ionty se dělí dle polarity a dle hmotnosti.  

Dle polarity na ionty: 

 kladné - představitelem v přírodě jsou ionty dusíku 

 záporné - představitelem jsou ionty kyslíku a vodní páry 

Tato skutečnost je dána složením atmosféry, která obsahuje 78% dusíku, 21% 

kyslíku a zbytek - asi 1% - tvoří vodní pára a ostatní plynné látky. Ionizační děj 

probíhá neustále (tvorba i zánik iontů) a trvá cca 10-6 sekundy. 

Dle hmotnosti na ionty:  

 lehké - shluky 10 - 30 molekul plynů vysoké pohyblivosti, životnosti několika 

sekund, neustále vznikající. Z hlediska biologického působení na člověka patří k 

nejdůležitějším.  

 střední - shluky stovek molekul s životností několika stovek hodin.  

 těžké - shluky až tisíců molekul, životnost až týdny, obsahují zpravidla 

"kondenzační jádro", tj. částice prachu, kouře či dýmu, čím těžší je kondenzační 

jádro, tím rychlejší je zánik těžkého iontu. 

Proto lze říci, že čím více je ovzduší znečištěno, tím více lehkých a pro člověka 

žádoucích iontů se mění na střední a těžké ionty a tím vlastně dochází k jejich 

zániku. Z toho vyplývá, že vlastně počet lehkých iontů je ukazatelem čistoty vzduchu. 

Tohoto jevu se využívá při umělé ionizaci vzduchu (tj. při použití ionizátoru), kdy 

dochází k tomu, že více iontů "obalí" více nečistot, vzniknou tak těžké ionty, které 

díky větší hmotnosti rychleji sedimentují a vzduch se tak čistí.  
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2.3 Zánik iontů 

K zániku iontů dochází tak, že se setkají dva ionty opačného náboje, vymění si 

elektron nebo elektrony a stanou se z nich dvě elektricky neutrální částice. K tomuto 

procesu dochází jak v ovzduší, tak na pevných površích a stejně tak je tomu i ve 

venkovním nebo vnitřním prostředí budov. 

3 Umělá ionizace vzduchu 

V současné době se již na trhu objevují různé bytové ionizátory. Jsou to tzv. 

generátory iontů, které produkují buď ionty obojí polarity, nebo jsou konstruovány tak, 

aby kladné ionty byly ihned zachyceny v přístroji a do ovzduší se dostali pouze ionty 

záporné. Tedy jen ty, které jsou z biologického hlediska působení na člověka 

potřebné a žádoucí. Tyto přístroje pracují na různých principech.  

První skupinu tvoří tzv. ionizátory s koronovým výbojem. Emitorem iontů je kovová 

jehla, která je umístěna tak, aby se vytvořené lehké záporné ionty snadno šířily do 

vzdušného prostoru. Kovový emitor vyžaduje občasnou údržbu neboť se na jeho 

hrotu natavují nečistoty z ovzduší, hrot se tupí a produkce iontů klesá.  

Druhou skupinu tvoří ionizátory s uhlíkovým vláknem. Ty v současné době 

představují nejnovější způsob produkce lehkých záporných iontů. Jejich emitor je 

tvořen vlákny z čistého uhlíku. Při stálém výkonu neprodukují škodliviny a nevyžadují 

prakticky žádnou údržbu.  

4 Zařízení pro sledování vlivu záporných iontů na VOC emitované 
z nátěrových hmot 

Schopnosti záporných iontů snižovat obsah škodlivin v ovzduší bylo využito při 

konkrétních pokusech, kdy byl sledován vliv záporných iontů na koncentraci 

vybraných VOC ve zkoumaném ovzduší. 

Pro sledování vlivu záporných iontů na VOC bylo zkonstruováno speciální zkušební 

zařízení. V tomto zkušebním zařízení je ovzduší nejdříve znečištěno daným 

množstvím vybrané nátěrové hmoty resp. ředidla a následovně je toto znečištěné 

prostředí vystaveno působení záporných iontů emitovaných jejich zdrojem. 

Koncentraci emitovaných záporných iontů lze zjišťovat pomocí speciálního 

iontoměru. Stupeň znečištění ovzduší ve zkušebním zařízení je hodnocen pomocí 
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plynového chromatografu, který analyzuje kvalitu ovzduší bezprostředně po 

znečištění a potom po působení definované koncentrace záporných iontů.  

 

Zkušební zařízení se skládá z následujících jednotlivých přístrojů a zařízení: 

• Zdroj záporných iontů 

• Iontoměr 

• Ventilátor 

• Teploměr s vlhkoměrem 

• Čerpadlo s odběrovými trubičkami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1 Zkušební zařízení       Obr.2 Ionizátor 

 

Zařízení pro analýzu hodnoceného ovzduší: 

• Plynový chromatograf s termální desorpcí 

5 Metodika a postup práce. 

Pro zjišťování vlivu záporných iontů na VOC emitované z nátěrových hmot byla 

použita následující metodika a postup práce: 
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1. Znečištění prostoru zkušebního zařízení o objemu 0,25 m3  definovaným 

množstvím nátěrové hmoty nebo ředidla 

2. Odstranění misky se znečišťující  látkou 

3. Homogenizace znečištěného zkušebního prostředí ventilátory  

4. Odebírání vzorku znečištěného ovzduší ze zkušebního prostoru před jeho 

ionizací  

5. Ionizace prostředí zkušebního prostoru  

6. Odebírání vzorku ovzduší ze zkušebního prostoru po ionizací  

7. Analýza odebraných vzorků ovzduší ze zkušebního prostoru v plynovém 

chromatografu. 

8. Vyhodnocení výsledků 

 

Jako znečišťující nátěrové hmoty byly použity následující nitrocelulózové laky: 

• Lak nitrocelulózový základní C 1036  

• Lak nitrocelulózový vrchní lesklý C 1037  

• Ředidlo do nitrocelulózových laků C 6000 

 

Naměřené koncentrace iontů v jednotlivých fázích jejich měření ve zkušebním 

zařízení: 

• Neznečištěné prostředí bez ionizace: cca. 0 záporných iontů/cm3 

• Neznečištěné prostředí s ionizací:  15000-17000 záp. iontů/cm3 

• Znečištěné prostředí bez ionizace:  2700 kladných iontů/cm3 

• Znečištěné prostředí po ionizaci:   7000 záporných iontů/cm3 

 

 U vybraných VOC uvedených v tabulkách č. 1 a 2 došlo ke značnému poklesu 

jejich koncentrace v prostoru zkušebního zařízení. Jedná se o tyto VOC: ethylacetát, 

benzen, 1-methoxypropan-2-ol, toluen, hexanal, n-butylacetát, ethylbenzen, m,p-

xylen, styren (u ředidla došlo k nepatrnému nárůstu koncentrace), o-xylen. U VOC 
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uvedených v tabulce č. 3 došlo k poklesu koncentrace stejných VOC jako v tabulkách 

č. 1 a 2 s výjimkou hexanalu a benzenu.    

Ostatní látky byly identifikovány v malém množství a došlo u nich buď k malému 

nebo žádnému poklesu koncentrace působením záporných iontů. 

 

6 Výsledky měření a jejich diskuze 

 

Tabulka č.1 Emise VOC ředidla C 6000. 

Ředidlo C 6000 C 6000 
Způsob měření před ionizací po ionizaci 

VOC [μg.m-3] [μg.m-3] 
Ethyl acetát 17807,0 12592,1 

Benzen 111,0 79,1 
1-Methoxy-2-Propanol 4,4 1,9 

Pentanal 0,0 0,0 
Trichlorethylen 0,1 0,1 

Toluen 5856,5 2849,5 
Hexanal 8,4 5,8 

Tetrachlorethylen 0,2 0,2 
n-Butyl acetát 28,2 23,3 
Ethylbenzen 20,9 7,2 
m,p-Xylen 49,2 19,6 

Styren 0,7 0,9 
o-Xylen 5,1 2,5 

Butoxy-Ethanol 3,1 3,0 
α-Pinen 1,1 1,4 

Camphen 0,0 0,0 
3-Ethyl-Toluen 1,8 2,0 
4-Ethyl-Toluen 0,4 2,1 

1,3,5-Trimethyl-Benzen 0,1 0,1 
β-Pinen 1,1 1,1 

2-Ethyl Toluen 0,3 0,3 
Myrcen 1,1 1,2 

1,2,4-Trimethyl-Benzen 1,4 1,4 
α-Phellandren 0,3 0,3 

3-δ-Caren 0,3 0,3 
1,2,3-Trimethyl-Benzen 0,3 0,3 

Limonen 43,1 54,0 
γ-Terpinen 1,4 1,6 

Bornyl Acetát 0,0 0,0 
  

Suma 23948,1 15652,0 

TVOC 19868 12818 
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Tabulka č.2 Emise VOC základního nitrocelulózového laku C 1036 
Nátěrová hmota C 1036 C 1036 
Způsob měření před ionizaci po ionizaci 

VOC [μg.m-3] [μg.m-3] 
Ethyl acetát 86,6 39,8 

Benzen 2,2 2,0 
1-Methoxy-2-Propanol 0,6 0,4 

Pentanal 0,5 0,5 
Trichlorethylen 0,0 0,0 

Toluen 1808,5 947,0 
Hexanal 6,2 2,9 

Tetrachlorethylen 0,5 0,4 
n-Butyl acetát 106,6 69,5 
Ethylbenzen 2,8 1,4 
m,p-Xylen 9,4 4,6 

Styren 2,0 1,2 
o-Xylen 1,6 0,9 

Butoxy-Ethanol 1,0 0,7 
α-Pinen 0,9 0,6 

Camphen 0,0 0,0 
3-Ethyl-Toluen 1,1 0,8 
4-Ethyl-Toluen 0,2 0,2 

1,3,5-Trimethyl-Benzen 0,0 0,0 
β-Pinen 1,1 1,1 

2-Ethyl Toluen 0,2 0,2 
Myrcen 0,0 0,0 

1,2,4-Trimethyl-Benzen 0,7 0,6 
α-Phellandren 0,0 0,0 

3-δ-Caren 0,3 0,2 
1,2,3-Trimethyl-Benzen 0,2 0,1 

Limonen 8,9 9,6 
γ-Terpinen 0,4 0,5 

Bornyl Acetát 0,0 0,0 
   

Suma 2043,0 1085,7 

TVOC 2553 1235 
 

7 Závěr 

Provedená měření prokázala, že působením záporných iontů dochází ve 

zkušebním zařízení k poklesu koncentrace VOC látek emitovaných vybranými druhy 

nátěrových hmot, které byly do něj umístěny. Speciální zkušební zařízení umožňuje 

definovat exaktně podmínky hodnocení vlivu záporných iontů na vybrané VOC látky 

a současně umožňuje stanovit koncentraci záporných iontů ve zkušebním prostoru. 

Výzkumné práce budou pokračovat s dalšími druhy nátěrových hmot. 
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Tabulka č.3 Emise VOC vrchního nitrocelulózového laku C 1037. 
Nátěrová hmota C 1037 C 1037 
Způsob měření před ionizaci po ionizaci 

VOC [μg.m-3] [μg.m-3] 
Ethyl acetát 819,1 496,4
Benzen 0,8 3,3
1-Methoxy-2-Propanol 0,5 0,4
Pentanal 1,7 1,1
Trichlorethylen 0,0 0,0
Toluen 733,9 685,0
Hexanal 4,3 7,7
Tetrachlorethylen 0,1 0,1
n-Butyl acetát 5196,4 4282,6
Ethylbenzen 2057,8 1589,9
m,p-Xylen 2121,9 1660,7
Styren 33,8 25,6
o-Xylen 982,6 703,7
Butoxy-Ethanol 1,4 1,1
α-Pinen 0,5 0,3
Camphen 0,0 0,0
3-Ethyl-Toluen 2,4 1,9
4-Ethyl-Toluen 0,7 0,6
1,3,5-Trimethyl-Benzen 0,1 0,2
β-Pinen 3,9 3,4
2-Ethyl Toluen 0,6 0,5
Myrcen 0,0 0,0
1,2,4-Trimethyl-Benzen 2,0 1,6
α-Phellandren 0,0 0,0
3-δ-Caren 0,3 0,2
1,2,3-Trimethyl-Benzen 0,4 0,3
Limonen 4,0 3,2
γ-Terpinen 0,0 0,0
Bornyl Acetát 0,0 0,0
   
Suma 11969,8 9470,3

TVOC 16995 14268
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Summary 
The paper deals with the modes of filiform-corrosion initiation and 
evaluation thereof under nonpigmented organic coatings based on various 
binder bases. The filiform corrosion is a special-type atmospheric 
corrosion, which broadens below the organic coatings. An important factor 
for broadening the filiform corrosion involves also the barrier or chemical 
resistance of the organic coating.  

Key words: filiform corrosion, organic coating, zinc powder, specularite 
 
 

Introduction 

The development and usage of new, steadily improved systems of surface protection 

is affected by a series of factors, among which the most important ones are the 

effects on environment and economics of surface treatment procedures.[1] Just the 

problems connected to the anticorrosive protection of metals lead us to the region 

connecting the corrosion engineering to the surface protection by organic coatings.[2] 

In the past a series of papers was devoted to investigating the corrosion processes of 

metals alone without any respect to this surface protection by organic coating films. 

On the contrary another series of papers was directed to the organic coating alone 

from the polymer matrix, pigment, and filler points of view, with respect to 

combination of individual components of coatings, the physical and chemical 

properties thereof.[3] It is evident that a future task will concern investigation of the 

corrosion processes running not at an unprotected metal, but in the system, where 

the metal will be fitted with organic protective film or with several layers of protective 
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coats. A further shift in knowledge will be, therefore, conditioned by understanding 

and describing the processes running at the surface under the coating film.[4] At 

present it is possible to gather some knowledge to several points, concerning the 

corrosion processes under an organic coat. 

The filiform corrosion a specific manifestation of corrosion attack running under a 

coating film.[4] The filaments formed by the corrosion products have really various 

shapes, from the nodular ones to very fine sharply limited filaments. The filament 

width varies from 0.005 to 0.5 mm. The filaments can grow at a velocity of up to 1 

mm/day. The conditions of formation of the filiform corrosion at the steel substrate 

and also at the galvanized steel substrate fitted with a coating material film rest on 

the steady exposure to the relative humidity of 70-85 % under simultaneous 

contamination of the substrate metal with soluble salts. At a really high value of 

humidity or at the exposure to a water medium the filament corrosion passes to the 

corrosion case of more general nature, and the thread character is lost. 

Properties of filiform corrosion 

The filiform corrosion[5] is a kind of electrochemical atmospheric corrosion, which 

broadens under an organic coating accross the metallic substrate surface in the form 

of orientedly growing filaments, which do not intersect each other anywhere. The 

filiform corrosion was also observed under oxidic layers covering the surface of 

appropriate metal. The steel, aluminum, and magnesium and the alloy substrates are 

attacked.[15-17] The corrosion appears at the so-called weak coating places. These 

places comprise namely unsufficient-thickness places of coating at the edges, local 

reduction of the coating thickness and mainly the mechanical damages of the 

coating, exposing the substrate part such as scratches or large pores. This kind of 

corrosion appears at specific conditions, which can be collected in the following 

manner:[4,18] : sufficiently high relative atmospheric humidity (65-95%) at laboratory 

temperature, sufficient permeability of water vapor through the coating, stimulation by 

impurities such as sulfur dioxide, sulfates, chlorides, acetates, presence of coating 

defects, as especially mechanical damages, pores, air bubbles, salt crystals, or dust 

particles,  and presence of oxygen in the atmosphere. 

Other factors, such as temperature, substrate nature and pretreatment thereof, kind 

of impurity in the atmosphere, value of adhesion and permeability for water vapor, 
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relative humidity value, thickness and kind of coating affect the nature and velocity of 

corrosion of that kind. 

Description of filaments 

The corroded surface is characterized by the form of filaments, which grow alongside 

by each other of a defective coating place, whereat they originated. The filament 

itself  consists of a head and a body. The head is an active corrosion cell and moves 

at the surface and contains  the concentrated electrolyte. A gellike amorfous 

membrane consisting of hydrated corrosion products separates the head from the 

body.[4] The trace itself contains the dried out rust. The filament head consists of a 

front and a backward part. The front side is an anode, whereas the backward part 

and head vicinity are of cathodic nature. The pH value at the filament front depends 

on the substrate kind and fluctuates from 1 to 4. The head rear is basic, and some 

sources report pH value up to 12. The filament widths vary approximately in a range 

from 0.1 to 1 mm and lengths from 2 to 30 mm and more. 

Filament growth 

A complete description of the filiform-corrosion mechanism is regrettably not known. 

Nevertheless, there are no doubts that the filiform corrosion starts with the 

appearance of an osmotic blister at the coating defect. The blister such formed (a 

corrosion cell) starts moving in time. It is not quite clear, wherein this movement has 

its cause. The possible explanation is the action of osmotic pressure in the head or 

transformation of corrosion products connected with changes in molar volumes. The 

head movement is, however, conditioned by a loss of the coating adhesion to the 

substrate in the direction of filament head movement. Literature reports two possible 

mechanisms of the coating delamination in case of this corrosion kind:[5,19] The so-

called anodic and cathodic mechanisms. In both the cases the delamination is 

caused by hydroxyl ions appearing at the cathodes. The difference is that, which 

cathode is the main source of hydroxyl ions. The anodic mechanism ascribes the 

main role to the cathode situated in the rear head of the filament, the cathodic 

mechanism is ascribed to the cathodes in vicinity of that head. A series of authors 

propose the cathodic mechanism for the filiform corrosion at steel surface and the 

anodic one to the aluminum corrosion case.[4,20,21] 
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Experimental  

The present work aimed at the initiation of filiform corrosion at comparing the stability 

of various organic coating kinds, applied to the substrates of varying composition 

(steel, aluminum) and pretreatments, to this corrosion kind. Further the effect of 

pigmentation of the coating, relative humidity, nature of initiation ions, and coating 

thickness on the filiform corrosion parameters was further sought.  

Methods of initiation 

In this work four kinds of artifitial initiation of filiform corrosion were tested. The 

metallic samples were fitted with a coating and following the drying out thereof (3 

weeks); closely prior to initiation, fitted with a scratch down (cut) to the metal in a 

length of about 5 cm. With all the following methods the filiform corrosion was 

initiated by exposing the system to a medium containing the corrosion stimulators 

and followed by placing it in certain humid atmosphere. 

Method with acetic acid (Method 1 according CSN 673106) 

The metallic samples covered with an organic coating and fitted with cuts reaching 

down to the metal were submerged in an aqueous solution containing: sodium 

chloride (NaCl) 50 g/l, concentrated acetic acid 10 ml/l, and hydrogen peroxide 30% 

5 ml/l for 1 hour (the aluminum ones for 6 h). After being removed from this solution 

they were placed in an atmosphere of relative humidity adjusted to 81% for 28 days 

at 23 oC.  

Method with hydrochloric acid (Method 2 according DIN 65472) 

The samples were placed in a medium of vapor above 32% hydrochloric acid (HCl) 

for an hour and afterwards exposed to an atmosphere of relative humidity of 80% 

and at 40 oC for 28 days. 

Method with neutral salt spray fog (Method 3 according CSN EN ISO 4623) 

The samples were exposed at first to the neutral salt fog (5%) medium for an hour 

and subsequently to the condensation chamber medium of relative humidity 100% 

and a temperature of 40 oC for 28 days. 

Method of immersion in the solutions of natrium chloride, bromide, sulfate or 

thiosulfate as effect of the initiation ion kind (Method 4) 



293 
 

The samples were submerged in the solutions of natrium chloride (NaCl), bromide 

(NaBr), sulfate (Na2SO4) or thiosulfate at mass concentrations of 0.1 g salt/l for 30 s. 

After being removed they were dried with filter paper at places outside cuts, 

ventilated for 15 min and introduced into the chamber of a similar arrangement as in 

Method 1.  

Description of the tests performed 

The steel and aluminum panels were used as substrates. The steel was ground by 

an abrasive paper and degreased prior to application. With aluminum two 

pretreatment methods were used: on the one hand pickling in an acid medium and 

subsequent grinding, on the other pickling in a soda (Na2CO3) solution. Various kinds 

of organic coatings without any content on pigments (only binders alone or binders 

with a siccative content) were applied onto thus pretreated surfaces. Methods 1, 2, 

and 3 were used for the initiation. With the samples a scope of filiform corrosion 

(CSN EN ISO 4623) and coating thickness and with the binders the permeability 

values for water vapor (μ) and adhesion (Cross-cut test ISO 2409, Pull-of test for 

adhesion ISO 4624) from the substrates tested were evaluated. The aim consisted in 

comparing the efficiency of individual initiation methods and determining the effect of 

binder and substrate types and the substrate pretreatment effect on the manifestation 

of filiform corrosion. For studying the behavior of filiform corrosion under various 

organic coatings several tests were performed and the following binder types were 

tested: polystyrene, chlorinated rubber, two component (2-C)-solvent epoxy resin, 2 -

C water-reducible epoxy resin, one component (1-C) polyurethane, epoxyester resin, 

alkyd resin, silicone resin, aqueous polyurethane emulsion, and aqueous alkyd 

emulsion. 

Effect of relative humidity on the filiform-corrosion manifestation: the samples coated 

with one component (1-C) polyurethane were exposed to the initiation by the Method 

2 and positioned in atmospheres of relative humidity 55, 63, 75, and 81% at 23 oC for 

30 days. After ending the test the scope of filiform corrosion, the coating thickness 

and the maximum and minimum widths of filaments were determined (CSN EN ISO 

4623). 

Effect of the coating thickness on the filiform-corrosion manifestation: on to the 

samples the two component (2-C) epoxy resin was deposited in various thicknesses, 
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and the filiform corrosion was initiated by the Method 2. 

Effect of the zinc-powder pigmentation on the filiform-corrosion manifestation: paints 

containing zinc pigment were prepared from 2-C epoxy resin, one component 1-C 

polyurethane and epoxyester binder with a pigment volume concentration (PVC) 

value of 50, 55, and 60% (Figure 3). Filiform corrosion was initiated by the Method 1. 

Effect of pigment showing a lamellar structure on the filiform-corrosion manifestation: 

for the pigmentation of 1-C polyurethane and epoxy resin the ferric mica was used 

and the pigment volume concentration (PVC) values were adjusted to 0, 10, and 

20%. The filiform corrosion was initiated by the Method 2. 

Effect of the initiation ion kind on the filiform corrosion scope: this test was performed 

at steel samples fitted with a 1-C polyurethane coating. The initiation was performed 

by the Method 4; as initiation ions sodium chloride, sodium bromide, sodium sulfate 

and sodium thiosulfate being used. Figure 1 presents scannin electrone microscopic 

(SEM) photo of filament under coating based on 1-C polyurethane.  

 

Figure 1. SEM photo of filament under coating based on 1-C polyurethane. 

Conclusion 

The binders were ordered by the surface size attacked by filiform corrosion. This 

order depends on the nature of substrate and the pretreatment thereof and further on 

the kind of initiation method used. The highest resistance values were observed in all 
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cases of the substrates and the pretreatments thereof using by the silicone, 

polystyrene and chlorinated-rubber coatings. The relative humidity value showed the 

effects on the filiform corrosion parameters. With the growing relative-humidity value 

also the width and length of corroded  filaments showed rising. Method 3 (positioning 

at 100% relative humidity) did not initiate this kind of corrosion, what confirmed the 

statement that at the relative humidity values higher above 96% this kind of corrosion 

passes to blistering.In case of 2-C solvent epoxy resin the increasing coating 

thickness at steel surface entailed reduction of the filliform corrosion scope. This 

coating showed the highest barrier capacities of all tested binders. The coatings 

pigmented with zinc powder at steel and aluminum substrates showed an excellent 

resistances to filiform corrosion. The ion kind affected as the scope of corroded 

surface so as the density of filaments along the section. The most effective initiator 

was sodium thiosulfate. Under the coatings of 1C polyurethane pigmented with ferric 

mica no filiform corrosion was observed. In case of high solid epoxy resin the filiform 

corrosion was initiated and manifested the dependence of PVC value of ferric mica 

on the scope of corroded surface and filament density alongside the section. 

  

2-C epoxy resin based coat steel,  1-C PUR resin based coat   

Figure 2.Photographic presentation of testing the filiform corrosion (clear coat). 
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       PVCZn =0%        PVCZn=15%      PVCZn=55% 

Figure 3.Photographic presentation of testing the filiform corrosion (1-C PUR resin 
based coat pigmented by zinc powder)   
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Summary 
The increase of the resistance to infections can be achieved by low-
density polyethylene  (LDPE) surface treatment by substances containing 
antibacterial groups such as triclosan and chlorhexidine. This research 
has examined the impact of selected antibacterial substances immobilized 
on LDPE via poly acrylic acid (PAA) grafted on LDPE by low- temperature 
barrier discharge plasma. This surface treatment led to inhibition of 
Escherichia coli and Staphylococcus aureus adhesion; the former is 
causing intestinal disease, peritonitis, pneumonia, and septicemia. 
Key words: adhesion, antibacterial compounds, contact angle, discharge 
plasma, low-density polyethylene, multistep modification, surface free 
energy 

 
 
Introduction 

LDPE is widely used in biomedical applications, e.g. in catheters production in 

coronary angioplasty as well as in medical and pharmaceutical industry [1, 2]. Many 

kinds of infection resulting from application of this medical polymer represent main 

clinical complication [3]. Antibacterial surface modification is controlled by physical-

chemical interactions between bacteria and polymer surface. This treatment has 

several advantages, because it does not influence the bulk properties of polymer, 

antibacterial agents are not released from polymer volume, and the technique is 

relative simple and effective. Triclosan [4, 5] and chlorhexidine [6] shows straight, 



298 
 

steady, broad-spectral antibacterial efficiency and very low clinical toxicity in clinical 

tests. This treatment in combination with plasma can affect significantly biochemical 

and physical properties of LDPE [3] by following multistep of physicochemical 

approach [7]. In the first step, formation of functional groups on the polymer surface 

is necessary via plasma species created by DCSBD generator [8 - 10].  In the 

second step, an end-functionalized polymer brush is formed on polymer surface via 

radical graft polymerization of AA, which is anchored on plasma treated surface. 

Finally, biomolecules are immobilized on this pre-treated surface, whereby carboxyl 

groups of AA are activated and ready to provide the immobilization sites. 

Experimental 

Materials 

LDPE BRALEN FB 2-17 foils: Slovnaft MOL (Slovakia), containing no processing 

additives, the thickness of LDPE film was 20 μm, density = 0.918 g·cm-3, mass flow 

rate (MFR at 190 °C, 2.16 kg) = 2 g per 10 min, Vicat softening temperature = 96 °C. 

This type of LDPE is suitable for food contact. The product complies with Food 

Contact Regulations and the grade is suitable for manufacturing of pharmaceutical 

packing-product. 

Triclosan (5-Chloro-2-(2,4dichlorophenoxy)phenol): Irgasan, C12H7Cl3O2, Fluka 

Analytical (Italy), white powder, Assay ≥ 97.0 % (HPLC), Mr = 289.54 g·mol-1, ash ≤ 

0.1 %, melting point = 56-58 °C. Chlorhexidine (N',N'''''-hexane-1,6-diylbis[N-(4-

chlorophenyl):imidodicarbonimidic  diamide, C22H30Cl2N10, Aldrich Chemistry (Spain), 

white powder, Assay = 98 %, Mr = 505.46 g·mol-1, melting point = 134 °C. Acrylic 

acid (propenoic acid): C3H4O2, colorless liquid, Acros Organics (Belgium), Assay = 

99.5 %, extra pure, stabilized by 180 to 220 pm Monomethyl Ether of Hydroquinone 

(MEHQ), Mr = 72.06 g·mol-1, flash point = 48 °C, density = 1.050 g·cm-3, boiling point 

= 139 °C. 

Treatment by DCSBD plasma 

The LDPE foil activation was carried out by DCSBD equipment developed at 

Comenius University (Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, 

Physics and Informatics) in Bratislava under dynamic conditions at atmospheric 

pressure and room temperature. The schematic representation with description of 

this system is given in Scheme 1. The treatment was performed at following settings: 
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power supply = 200 W, plasma treatment time = 15 s, in air atmosphere and all 

samples were treated on both sides. 

Grafting by PAA 

Immediately after plasma treatment the LDPE foil was immersed into 10 volume % 

aqueous solution of AA for 24 h at 30°C in order to initiate of radical graft 

polymerization of AA onto activated surface of LDPE foil. This solution contained also 

0.1 wt. % sodium metabisulfite as a relevant reductant to inhibit AA 

homopolymerization. After AA polymerization PAA brushes were created onto LDPE 

surface that are suitable for binding antibacterial agents. After removing the samples 

from the solution the grafted foils were washed in deionized water for 5 min at 30°C 

in an ultrasonic bath for removal weakly bound PAA and unreacted AA species on 

the surface LDPE. 

Antibacterials immobilization 

LDPE grafted by PAA was immersed at 4°C for 6 hours into 0.1 w/v % aqueous 

solution of EDAC that acts as an activator of carboxyl groups. The mechanism of 

activating carboxyl groups by EDAC is described in Scheme 2 where O-acylisourea 

is produced and it has possibility to react with reducing agents. The sample pre-

prepared by such way was then immersed into solution of triclosan and 

chlorhexidine. The former solution was prepared as 2 w/v % solution of triclosan in 

absolute ethanol and the latter as 2 w/v % solution of chlorhexidine in 70 v/v % 

isopropanol aqueous solution for 24 h at 30°C in an oven. Moreover the coated 

LDPE by chlorhexidine was then yet immersed into 1 w/v % aqueous solution of 

glutaraldehyde overnight at 4°C to better immobilization of chlorhexidine onto the 

surface via cross-linking. The antibacterial treated samples were thoroughly washed 

and then dried for 24 h at room temperature to constant weight. 

Methods of surface measurements  

The wettability of LDPE treated by multistep process via PAA plasma grafted and 

Antibacterials immobilization were carried out by the measurement of contact angle 

using sessile drop technique using Surface Energy Evaluation system (SEE system 

with CCD camera, Advex Instruments, Czech Republic). The adhesive properties, 

namely peel strength (force per unit width) of adhesive joint of antibacterial treated 

LDPE by triclosan and chlorhexidine via DCSBD to poly(2-ethylhexyl acrylate) 
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deposited onto polypropylene foil (with 15 mm width), were carried out by 

measurements of 90o peel test at a rate of peel 10 mm per minute using 100 N 

universal INSTRON 4301 dynamometer (England). In Vitro bacterial adhesion and 

biofilm experiments were performed using gram-positive (S. aureus 3953) and gram-

negative (E. coli 3954). The circular shape specimens (d ≈ 8mm) were cut from the 

pristine and modified LDPE samples. So called agar diffusion plate (inhibition) test 

was performed for antibacterial activity evaluation of tested substrates. The polymer 

samples were washed in ethanol and dried in laboratory conditions. The substrates 

prepared by such a way were placed on agar plate inoculated by bacterial 

suspension. The bacterial suspension volume was 100 µl for all samples. Bacteria 

concentration was 107 units·ml-1 and incubation time was 24 h at the temperature 37 

°C. After that, inhibition zone diameter was measured in 5 directions and average 

value was calculated. 

Results and Discussion 

The graphic changes of contact angles of testing liquids caused by antibacterial 

treatment are shown in Fig. 1. The water contact angle (θw) of untreated LDPE 

(sample 1) achieves the highest values from the all samples because it is polymer 

with hydrophobic and chemical inert surface. θw significantly decreased after plasma 

effect of the sample 2 when different functional groups were introduced on to the 

surface formed from plasma species and therefore the treated surface acquired more 

polar or hydrophilic character. The highest decrease of the contact angle was 

observed in case of surface covered by polyacrylic acid (PAA) (sample 3) which 

corresponds to its hydrophilic character. Also Triclosan (sample 4) and chlorhexidine 

(sample 5) immobilization led to θw decrease. For investigation of other 

physicochemical parameters of the treated surface Lifshitz-Van der Waals/acid-base 

(LW/AB) theory was used, which allows to obtain γtot and its components such as 

non-polar LW (γLW) and polar AB (γAB) components. LW indicates the total dispersive 

Lifhitz-Van der Walls interaction and AB refers to the acid-base or electron-

acceptor/electron donor interaction according to Lewis. LDPE belongs to group of 

low-energy polymeric materials and therefore γtot of sample 1 achieves very low 

values which correspond with difficulties during processing, such as dyeing, printing 

and bonding (low adhesion). This can be removed by plasma treatment of LDPE 

when γtot can significantly increases as in the case of sample 2. The largest increase 
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of γtot and γAB was observed for sample 3 due to highest polarity in comparison with 

other samples as a result of polar oxygen groups presence. Sample 4 and 5 showed 

the similar increase of surface free energy values thereby confirming the increase in 

wettability. 

 

 
Figure 1. Contact angle vs. surface treatment and vs. testing liquid; 1- untreated 

LDPE; 2 - plasma-treated; 3 - AA grafted; 4 - triclosan coated; 5 - chlorhexidine 

coated. 

 
The results of peel strength measurements of adhesive joint to poly(acrylate) are 

shown in Fig. 2. Surface free energy changes are closely related to adhesion 

between two materials in contact. Therefore, the increased wettability resulted in an 

increase of adhesion strength of adhesive joint to more polar poly(acrylate). But 

adhesion depends not only chemical composition and chemical nature of the surface 

but also on surface morphology (roughness). The rougher is the surface the lower is 

the adhesion and vice versa. Thus, adhesion is a complex parameter consisting of 

several related chemical and physicochemical properties. Therefore, in the case of 

sample 3 even though the surface energy reaches its highest value the peel strength 

is less than for sample 4 and 5. Cross-linking occurred in sample 5 (via 
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glutaraldehyde) is another factor that contributes to the increase in the adhesion 

strength. 

Table 1 shows inhibition zone area results. The inhibition zone area was calculated 

as sample surface area deducted from total area of inhibition zone. The results show 

that untreated (sample 1), plasma treated (sample 2) as well as acrylic-acid grafted 

sample (sample 3) does not report any antibacterial activity against both Escherichia 

coli and Staphylococcus aureus strains. The sample coated with triclosan (sample 4) 

does meet expected antibacterial requirements. The average inhibition zone for gram 

– negative Escherichia coli strain is of 115.1 mm2 and for gram – positive 

Staphylococcus aureus 493.1 mm2. These values prove antibacterial activity of 

prepared layers as well as confirm XPS measurement. Similar results were obtained 

for chlorhexidine coated samples (sample5). The average inhibition zone value of 

42.2 mm2 was calculated for Escherichia coli and 288.1 mm2 for Staphylococcus 

aureus strain. It is worth mentioning, that both antibacterial agents are more active 

against gram – positive bacteria. Finally, triclosan coated samples show better 

results among both antibacterial substances used. 

 
 
Figure 2. Peel strength vs. surface treatment; 1- untreated LDPE; 2 - plasma-treated; 

3 - AA grafted; 4 - triclosan coated; 5 - chlorhexidine coated. 
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Table 1.  Inhibition zone area measurement 

LDPE 
 

Inhibition zone (mm2) Average value 
(mm2) 

1 2 3  
Escherichia coli     

Sample 1 0 0 0 0 

Sample 2 0 0 0 0 

Sample 3 0 0 0 0 

Sample 4 105.8 118.3 121.2 115.1 

Sample 5 40.2 43.8 42.5 42.2 

Staphylococcus 
aureus     

Sample 1 0 0 0 0 

Sample 2 0 0 0 0 

Sample 3 0 0 0 0 

Sample 4 475.0 496.3 507.9 493.1 

Sample 5 286.4 279.3 298.5 288.1 

 
*sample 1: untreated LDPE; sample 2: plasma-treated; sample 3: AA grafted; 
sample 4: triclosan coated; sample 5: chlorhexidine coated. 

 
Conclusions 

This work was aimed at examining the impact of selected antibacterial agents, 

namely triclosan and chlorhexidine bound to the surface of LDPE. DCSBD plasma 

leads to an increase of the surface free energy by introducing characteristic oxygen 

groups to LDPE surface. DCSBD plasma generator as activator of LDPE surface was 

used for efficient binding of acrylic acid and for its transformation to polymeric form 

by radical polymerization. Thus bounded acrylic acid created polymer brushes on the 

polymer surface, that was capable of physical forces bind antibacterial agent’s 

effective manner. The presence of triclosan and chlorhexidine was confirmed by 

different surface analysis techniques. Moreover the antibacterial effect of such 

treated LDPE film was proven by in vitro bacterial tests against E. coli and S. aureus 

when adhesion of bacteria was effective diminished. 
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POUŽITIE AFM NA ZISŤOVANIE VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ TUHÝCH 
ORGANICKÝCH NÁTEROV APLIKOVANÝCH NA DREVE 

 

AFM USED IN STUDY OF SELECTED PROPERTIES OF SOLID ORGANIC 
COATINGS APPLIED ON WOOD 
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Summary 
This work discusses selected properties of two types of solid coatings 
(polyurethane and water- based) investigated in two forms: coatings 
applied on spruce wood surface and free films applied on glass. These 
properties were studied at micro and nano-scales, with the aid of an 
atomic force microscope (AFM). The differences in the properties between 
the coatings and free films showed that the properties of solid coatings 
were affected by the substrate properties. The results indicate that the 
final properties of the coatings significantly depended on the substrate – 
coating interaction during the curing. 
Key words: polyurethane lacquer, water-based lacquer, spruce wood, 
AFM, modulus, surface topography, dissipation energy, adhesion force, 
roughness 

 
 

Úvod 
 Kvalita povrchovej úpravy dreva náterovými látkami (NL) je podmienená 

chemickým zložením použitých látok, vlastnosťami podkladu a interakciami medzi 

drevom a danými NL. Pod pojmom interakcie dreva s NL rozumieme interakcie 

nenasýtených silových polí na fázovom rozhraní dreva s náterovými látkami a 

sekundárne pôsobenie celého radu činiteľov vyplývajúcich zo špecifických vlastností 

konkrétnych náterových látok ako aj vlastností podkladu [1]. Podľa citovaných prác, aj 

vznik a stabilita systému drevo – tuhý náter sú primárne podmienené interakciami 

nenasýtených silových polí na fázovom rozhraní dreva s tuhým náterom a kohéziou 

základných zložiek systému. Tieto interakcie majú tiež spätný dopad na vlastnosti 

tuhého náteru, ktorý sa formuje počas jeho vytvrdzovania, resp. zasychania [2,3]. Preto 
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je potrebné poznať dopad týchto interakcií na vlastnosti tuhého náteru aplikovaného na 

konkrétny podklad.  

 Jednou z možností štúdia vlastností tuhého náteru aplikovaného na konkrétny 

podklad je mikroskopia atómových síl (AFM). 

 Cieľom tejto práce bolo experimentálne overiť možnosti merania vybraných 

vlastností tuhých filmov náterových látok pomocou AFM a zistiť dopad interakcií na 

fázovom rozhraní drevo – náterová látka na tieto vlastnosti.   

 

Teoretický rozbor 

 Mikroskopia atómových síl využíva možnosť merania silovej interakcie hrotu s 

povrchom materiálu na mikro- až nano-úrovni [4]. Hrot, ktorý osciluje nad povrchom, je 

ovplyvňovaný príťažlivými a odpudivými silami v závislosti od jeho vzdialenosti od 

povrchu a v závislosti od toho, či sa k povrchu približuje alebo sa od povrchu odďaľuje. 

Nová technika PeakForce QNM využívajúca technológiu PeakForceTapingTM 

umožňuje rýchle mapovanie vlastností povrchu (topografia povrchu, deformácia 

spôsobená hrotom, modul pružnosti, disipatívna energia a adhézna sila, drsnosť, atď.).  

 Hrot, ktorý sa približuje k povrchu, je najprv pritiahnutý atraktívnou silou (obr. 1). V 

ďalšej fáze sa hrot „dotkne“ povrchu a ten mu začne klásť odpor. Hrot spôsobí 

deformáciu povrchu, ktorej veľkosť je rádovo v nm. Po dosiahnutí nastavenej sily sa hrot 

začne postupne vracať od povrchu. Sila začne klesať, až dosiahne záporné hodnoty, 

vďaka príťažlivému vplyvu povrchu. Minimálna dosiahnutá sila sa nazýva adhézna sila 

povrchu, alebo aj adhézia. Maximálna prítlačná sila a sila adhézie sa pohybujú rádovo v 

nN. Postupne sa hrot vzďaľuje ďalej  od povrchu a v dostatočne veľkej vzdialenosti od 

povrchu, kde už nepôsobia príťažlivé sily povrchu, sila nadobudne nulovú hodnotu. 
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Obr. 1 Závislosť zaťažujúcej sily od vzdialenosti hrotu od povrchu. 

 Táto interakcia hrotu s povrchom sa využíva pri výpočte modulu pružnosti [5]. 

Z lineárneho priebehu retrakčnej silovo-deformačnej krivky (hrubá čiara na obr. 1) sa 

stanoví smernica a pomocou DMT modelu (Derjaguin–Muller–Toporov)    

    ( )30
*43 ddREFF adh −=−                   (1) 

sa vypočíta redukovaný modul E*, ktorý závisí od Poissonovho čísla materiálu μs a hrotu 

μtip, a modulov pružnosti materiálu Es a hrotu Etip podľa nasledovnej rovnice 
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tip

s

s
EEE

22

*

111 μμ −
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−
=           (2) 

V rovnici (1) F – Fadh  predstavuje rozdiel sily na hrote a maximálnej adhéznej sily, R je 

polomer špičky hrotu a d – d0 je deformácia na povrchu vzorky.  

 Modul pružnosti hrotu je väčšinou výrazne vyšší v porovnaní s modulom 

pružnosti testovaného povrchu,  preto môžeme druhý člen v rovnici (2) zanedbať. 

Poissonove čísla materiálov na mikro-úrovni nie sú známe, preto mnohé publikácie 

uvádzajú iba redukovaný modul pružnosti. Z rozdielu kriviek je tiež možné určiť celkovú 

disipatívnu energiu potrebnú na zatlačenie hrotu do povrchu a na jeho uvoľnenie.  

 Okrem týchto vlastností je možné na meranom povrchu určovať ďalšie 

topografické vlastnosti týkajúce sa štruktúry povrchu – drsnosť povrchu, vodivosť, 

magnetické pole, Tg teplotu, atď. 
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Materiál a metodika 

 Radiálne plochy smrekového dreva boli povrchovo upravené polyuretánovým 

lakom a vodou riediteľným lakom (PUR a V). Plochy telies sa pred povrchovou 

úpravou ručne prebrúsili brúsnym papierom 180. Po prvom nánose sa plochy opäť 

prebrúsili brúsnym papierom č. 240. Potom sa na telesá naniesli ešte tri nánosy, takže 

priemerná hrúbka PUR-laku po vytvrdnutí bola 152 μm a V-laku 98 μm. Dané laky sa 

naniesli tiež na sklo  získali sa voľné filmy. 

Na povrchoch tuhých náterových filmov aplikovaných na drevo ako aj na 

povrchoch l voľných tuhých filmov sa zisťovali pomocou AFM nasledovné vlastnosti: 

redukovaný modul pružnosti, maximálna adhézna sila, deformácia a drsnosť. 

Vlastnosti sa vždy merali na ploche 10 × 10 µm s hustotou merania 512 × 512 px. 

Pred samotným meraním sme hrot TAP150A štandardne kalibrovali, pričom 

sme určili citlivosť deformácie na tvrdom povrchu kremíka (E = 70 GPa) a tuhosť 

nosníka pomocou Sadlerovej metódy [6]. Polomer zakrivenia sme určili pomocou 

nepriamej metódy na referenčnej vzorke polystyrénu (E = 2,7 GPa). Zaťažujúca sila 

hrotu (setpoint) bola nastavená konštantne na 9 nN. 

Na meranej ploche sme  vyhodnocovali tiež drsnosť povrchu tuhých filmov pomocou  

strednej aritmetickej odchýlky Ra a strednej kvadratickej odchýlky Rq dané rovnicami 
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Na šikmej ploche meraného povrchu dostávame  skreslené výsledky, pretože 

nie sú zabezpečené referenčné podmienky potrebné pre meranie modulu, preto 

údaje merané na povrchu so sklonom väčším ako 30° boli pri vyhodnocovaní 

drsnosti odstránené. Uhol sklonu sa určil pre každý snímaný bod pomocou 

gradientov na topografii povrchu. 
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Výsledky a diskusia 

 Výsledné hodnoty modulov pružnosti, adhézie a deformácie namerané na 

lakoch sú uvedené v tab. 1. Vzhľadom  na rozsah výberových vzoriek výsledky majú 

skôr informatívny charakter, no i napriek tomu, poskytujú zaujímavé informácie. 

Ukázali sa rozdiely medzi modulmi pružnosti tuhých filmov a voľných filmov.  PUR- 

laky ako aj V-laky na dreve dosahovali vyššie hodnoty modulov pružnosti (obr. 2).  

Pri adhézii už neboli výsledky také jednoznačné, hoci sila priľnavosti na povrchu náteru, 

ktorý bol nanesený na sklo, bola vo všeobecnosti vysoká (obr. 3). Meranie deformácii na 

povrchu zistilo vysokú variabilitu. Poskytuje však určitú informáciu o tvrdosti povrchu laku, 

keďže sa do neho zatláča hrot konštantného priemeru konštantnou silou. 

 

Tab. 1 Experimentálne výsledky sledovaných vlastností  

 
Modul Adhézia Deformácia 

Priemer Var Priemer Var Priemer Var 

PUR-1 2609 20,5% 5,78 4,0% 0,26 110,9% 

PUR-2 1938 38,0% 8,91 24,6% 3,94 18,5% 

PUR-3 1493 3,5% 9,09 2,5% 1,80 28,4% 

PUR-2 1450 3,5% 8,87 7,2% 2,29 49,7% 

Vod-1 1955 9,6% 3,98 10,1% 1,02 34,8% 

Vod-2 1984 4,3% 6,82 9,8% 0,22 23,0% 

Vod-3 1378 7,2% 8,40 2,4% 4,33 17,7% 

Vod-4 1292 7,8% 5,24 10,6% 1,89 7,9% 
 
 
Vplyv podkladu sa významne prejavil tiež na drsnosti povrchu lakov (obr. 4). Významne 

vyššia drsnosť bola pozorovaná na povrchu lakov aplikovaných na drevo, čo bolo zvlášť 

výrazné v prípade V-laku.  To potvrdzuje,  že interakcie vodou riediteľného laku na 

povrchu dreva sú výraznejšie a viac sa odrážajú na samotnej štruktúre laku.  
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Obr. 1 Priemerné hodnoty modulu pružnosti na povrchu laku so štandardnou 

odchýlkou priemerov 
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Obr. 2 Priemerná adhézna sila na povrchu laku so štandardnou odchýlkou priemerov 
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Obr. 3 Stredná  aritmetická odchýlka (Ra) a stredná kvadratická odchýlka (Rq) 

(pre všetky obr. platí: 1,2 – povrch laku aplikovaného na dreve – vzorky1 a 2 laku, 3 – povrch voľného 

filmu, 4 – rubová strana voľného filmu – od skla) 

 

 

Mapovanie vlastností po priereze laku – smerom od povrchu dreva k vonkajšiemu 

povrchu laku (obr. 6) tiež ukázali, že vlastnosti (modul pružnosti, adhézna sila 

a deformácia ) nie sú po priereze tuhého filmu konštantné, čo je v súlade s prácou 

[2], kde sa uvádza že štruktúra náteru po jeho vytvrdnutí sa po priereze mení. Tieto 

výsledky poskytujú dôležité informácie pre štúdium stability systému drevo – tuhý 

náter. Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že najslabšie miesto v našom prípade bude 

v podklade (jarné smrekové drevo). Tieto výsledky podporujú teóriu adhézie tuhých 

filmov k drevu [1], čo potvrdzujú aj výsledky mechanických skúšok priľnavosti. 
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Obr. 6 Schematické 

znázornenie zmeny 

štruktúry a vlastností 

tuhého náterového filmu 

po priereze 

 

 
 
 

Záver 

Experimentálne výsledky mikroskopie atómových síl ukázali, že danou metódou je 

možné získať dôležité informácie o štruktúre a vlastnostiach tuhých filmov náterových 

látok nielen na povrchu, ale v celom jeho objeme. Tieto poznatky pokladáme za 

dôležité pre pochopenie interakcií dreva s NL a stability tohto systému ako aj ich spätný 

dopad na štruktúru a vlastnosti náteru po jeho vytvrdnutí  

 

Poznámka: Tento príspevok je súčasťou APVV projektu „Modifikácia povrchových vlastností dreva 

a interakcie na fázovom rozhraní drevo – filmotvorná látka“. 
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VPLYV VYBRANÝCH FAKTOROV NA DRSNOSŤ POVRCHU 
OSIKOVÉHO DREVA 

 

AN INFLUENCE OF SELECTED FACTORS ON THE ASPEN WOOD 
SURFACED ROUGHNESS 

 
Gabriela Slabejová 
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov, Drevárska fakulta, Technická univerzita vo 
Zvolene, T.G. Masaryka 24, 960 53, Zvolen, Slovenská republika 

 
Summary 

When evaluating the quality of surface treatment it is vital to get familiar 
with the wood geometry, namely its roughness. This article discusses the 
influence of selected factors on surface roughness of aspen wood . 
Selected factors are: mechanically worked surface of the wood and wood 
fiber direction. In the experiment was evaluated arithmetic deviation of the 
profile - the Ra parameter for surfaces milled, grinded and pressed.   
Key words: aspen wood, mechanical working of the surface wood, surface 
roughness,  

 
 
Úvod 

Drsnosť povrchu vrstvovitých materiálov ako aj tenkých drevných materiálov je 

jeden z faktorov, ktorý významne vplýva na kvalitu povrchovej úpravy. Výslednú 

drsnosť povrchu výrobku z vrstvovitých materiálov, ktorý je povrchovo upravený 

náterovými látkami, ovplyvňuje kvalita náterovej látky, technológia nanášania a 

opracovanie povrchu. Drsnosť povrchu dreva, vlnitosť a odchýlka od celkového 

geometrického tvaru sú odchýlky geometrie povrchu. Drsnosť a vlnitosť môžeme 

merať na rovinných nábytkových dielcoch ako aj na ohýbaných a 3D tvárnených. 

Zložitejšie je stanovenie odchýlky od celkového geometrického tvaru pri ohýbanom 

nábytku, kedy sú dielce dvojrozmerne alebo až trojrozmerne tvárnené.  

Drsnosť povrchu dreva je daná morfológiou povrchu dreva a spôsobom opracovania 

povrchu. Táto charakteristika má veľmi významný vplyv na voľbu, aplikáciu a 

životnosť povrchovej úpravy [2].  

Problematikou povrchových vlastností bukového dreva pri rôznom spôsobe 

mechanického opracovania sa zaoberali autori [9,10,12]. Drsnosť povrchu bukového 
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dreva a osikového dreva pri rôznych spôsoboch mechanického a termo-

mechanického obrábania (rotačným hladením) analyzovali autori [5]. Najčastejšie 

autori [4,6,7] vo svojich prácach analyzujú z pohľadu drsnosti povrchy brúsené. 

Hodnotením povrchovo upraveného povrchu bukového a borovicového dreva 

z pohľadu drsnosti sa zaoberal autor [1]. V práci prezentoval objektívne aj 

subjektívne hodnotenie povrchu dreva upraveného rozpúšťadlovou náterovou látkou 

a vodou riediteľnou náterovou látkou.  

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť vplyv mechanického a termo-mechanického 

opracovania povrchu osikového dreva na drsnosť povrchu. Vyhodnocovali sme vplyv 

rôzneho opracovania povrchu dreva a vplyv smeru vlákien na drsnosť povrchu. 

Experimentálna časť 

V experimente boli použité skúšobné telesá z osiky (Populus alba L.) 

s nasledovnými parametrami: rozmery - 100 mm x 150 mm x 22 mm, vlhkosť 8 % ± 2 

% a priemerná hustota pri nulovej vlhkosti ρ0 = 420 kg/m3. 

Povrch vzoriek bol opracovaný nasledovnými spôsobmi: 

• frézovaním (na zrovnávacej a hrúbkovacej frézke), 

• brúsením (na pásovej brúske s brúsnym papierom so zrnitosťou 60, následne 

s brúsnym papierom so zrnitosťou 120), 

• termo-mechanicky - lisovaním (povrch vzoriek bol upravovaný v lise s dvomi 

vyhrievanými platňami, pri teplote 140 °C za čas 2 min, 6 min, 10 min, merala sa 

veľkosť stlačenia (Tab. 1).)  

Zmenu kvality povrchu po mechanickom opracovaní a po termo-mechanickej úprave 

sme sledovali na radiálno-tangenciálnych a tangenciálnych plochách v pozdĺžnom 

a v priečnom smere vzhľadom na drevné vlákna. Drsnosť sme merali kontaktným 

profilometrom POCKET SURF s polomerom snímača nerovnosti r = 0,005 mm. 

Zisťovali sme strednú aritmetickú odchýlku posudzovaného profilu Ra [μm]. 
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Tabuľka 1. Lisovacie režimy.  

Lisovacie režimy Čas Teplota Stlačenie [mm] 

L1 2 min. 140 °C 1 ± 0,05 

L2 6 min. 140 °C 1 ± 0,05 

L3 10 min. 140 °C 1 ± 0,05 

 

Výsledky a diskusia 

Namerané hodnoty boli automaticky zaznamenávané do počítača za pomoci softvéru 

DRSNOSŤ a následne vyhodnocované matematicko-štatistickou analýzou 

v softvérovom programe STATISTICA.  

Hodnoty strednej aritmetickej odchýlky Ra sme štatisticky vyhodnotili 2-faktorovou 

analýzou rozptylu. Sledovali sme vplyv jednotlivých faktorov ako aj vzájomnú 

interakciu týchto dvoch faktorov: mechanické opracovanie povrchu dreva (1), smer 

vlákien (2).  

Zo základnej tabuľky analýzy rozptylu (Tab. 2) je zrejmé, že faktory smer vlákien 

a spôsob opracovania majú na charakteristiku Ra štatisticky veľmi významný vplyv, 

avšak vplyv interakcie týchto dvoch faktorov je štatisticky málo významný. Významný 

vplyv jednotlivých faktorov na drsnosť povrchu dreva uvádzajú vo svojich prácach 

aj autori [1,11].  

Vplyv mechanického a termo-mechanického opracovania na drsnosť povrchu 

osikového dreva je graficky znázornený na obr.1.  

Z grafu na obr.1 vidíme, že najnižšie priemerné hodnoty charakteristiky Ra po 

mechanickom a termo-mechanickom opracovaní povrchu dreva boli namerané na 

plochách lisovaných. Náš predpoklad, že plošne lisované povrchy budú dosahovať 

najnižšie hodnoty Ra z porovnávaných povrchov sa potvrdil. Namerané hodnoty 

charakteristiky Ra potvrdili výsledky a tvrdenia iných autorov v prácach [3,5], že 

povrch termo-mechanicky upravený lisovaním dosiahne nižšie hodnoty drsnosti ako 

povrch upravený frézovaním či brúsením s brúsnym papierom so zrnitosťou 120.  

 

 



316 
 

Tabuľka 2. Základná tabuľka analýzy rozptylu pre charakteristiku drsnosti Ra. 

  
Súčet 
štvorcov 

Stupne 
voľnosti Rozptyl F-test 

Hladiny 
významnost
i pri F-teste  
p 

{1} 
opracovanie 54.2 4 13.6 7.9 0,000*

{2} smer 
vlákien 

512.
6 1

512.
6

299.
6 0,000*

opracovanie
* smer 16.9 4 4.2 2.5 0,043*
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Obrázok 1. Priemerná stredná aritmetická odchýlka Ra nameraná na povrchoch 
osikového dreva rôzne mechanicky a termo-mechanicky opracovaných. 

 

Faktor „smer vlákien“ má štatisticky veľmi významný vplyv na drsnosť povrchu dreva 

(tab.2). Je všeobecne známe, že drevo práve z dôvodu svojej štruktúry nadobúda 

vyššie hodnoty drsnosti v smere kolmom na drevné vlákna ako v smere 

rovnobežnom s vláknami. Merania charakteristiky Ra v pozdĺžnom aj priečnom smere 
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potvrdili tvrdenia autorov [3,5,8,10], že anatomický smer má na povrchové vlastnosti 

dreva (t. j. aj drsnosť povrchu) veľmi významný vplyv. 

Každým typom opracovania povrchu dreva, dosiahneme z pohľadu drsnosti 

kvalitatívne iný výsledný povrch v smere drevných vlákien a iný v smere kolmom na 

drevné vlákna (obr.2). Výsledky meraní potvrdili tvrdenie autorov [10], ktorí 

analyzovali povrchy frézované, brúsené, ale aj upravované mikrotomom 

a hydronožom, že rozdielne mechanické opracovanie povrchu dreva má veľmi 

významný vplyv na drsnosť povrchu. My sme na rozdiel od autorov [10] analyzovali 

povrchy frézované, brúsené a lisované.  

 

 

Obrázok 2. Priemerná stredná aritmetická odchýlka Ra nameraná na povrchoch 

osikového dreva rôzne mechanicky a termo-mechanicky opracovaných, v pozdĺžnom 

a priečnom smere vzhľadom na drevné vlákna. 

 

Záver  

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť vplyv mechanického a termo-mechanického 

opracovania povrchu osikového dreva na drsnosť povrchu. Vyhodnocovali sme vplyv 

rôzneho opracovania povrchu dreva a vplyv smeru vlákien na drsnosť povrchu. Na 
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základe zvolených experimentov a štatistického vyhodnotenia nameraných hodnôt, 

sme dospeli k nasledovným záverom: 

• termo-mechanickou úpravou dreva, ktorá je vhodná na 3D tvárnenie tenkých 

drevných materiálov, ako aj na výrobu vrstvovitých materiálov, dosiahneme nižšiu 

drsnosť povrchu ako pri frézovaní a brúsení brúsnym papierom o zrnitosti 120, čo je 

najčastejšie používaná technológia predprípravy povrchu pred nanášaním 

náterových látok, 

• termo-mechanickou úpravou povrchu nezabezpečíme zjednotenie veľkosti 

drsnosti v pozdĺžnom aj priečnom smere. Aj po povrchovom lisovaní je vplyv smeru 

vlákien na drsnosť povrchu významný a drsnosť naprieč vlákien je vyššia ako pozdĺž 

vlákien. Predpokladáme, že práve 3D tvárnením tenkých drevných materiálov sa 

môže drsnosť povrchu zvýšiť, a to vplyvom vznikajúcich mikrotrhliniek, ktoré je 

následne potrebné eliminovať vhodnou povrchovou úpravou. 
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Summary 
Paper describes possibility determination of paitt film propertis by atomic 
force micriscopy. Efficiency of pait film additives by AFM were studied.  
Key words: atomic force microscopy, paint, organic coating,, fim forming, 
dispergation, floculation, sedimentation 

 
 

Dnes již jen stěží může být nějaký lakařský systém bez aditiv. Zvláště moderní 

vodou ředitelné nátěrové hmoty, které chrání životní prostředí nebo nátěrové hmoty 

„high solids“ jsou nemyslitelné bez mnoha látek  s povrchovou aktivitou. Ve většině 

případů jsou poruchy nátěrového filmu způsobeny povrchovým napětím. Tuhé 

povrchy mají velmi složitou stavbu. Jejich atomy si zachovávají polohu, ve které byly 

v okamžiku, když se povrch vytvořil. U kovů se vyskytují nejrozmanitější typy 

uspořádání a vazeb povrchových atomů, které dodávají rozličným dílům povrchu 

různé chemické vlastnosti. Dokonce i v případě, že kov je celkem krystalický, skládá 

se jeho povrch z rozmanitých úseků; stěny, hrany a úhly se od sebe liší svými 

vlastnostmi, což jasně vynikne při moření. Avšak povrch průmyslových kovů je ve 

skutečnosti mnohem složitější. Je to nakupení drobných krystalů a jejich úlomků 

uprostřed amorfní látky, úlomky krystalů zase tvoří výstupky, prohlubeniny a trhliny. 

Pečlivým leštěním kovu se dosáhne toho, že struktura jeho povrchu se přiblíží 

struktuře povrchu kapaliny. Všechny trhliny a póry ovšem nelze odstranit ani 

nejpečlivějším leštěním.  

Spojení filmu s tuhým povrchem závisí na velikosti povrchu tuhého tělesa, 

připadající na 1 cm2 vnějšího povrchu filmu, protože vnitřní povrch filmu, tj. povrch, 

přiléhající k tuhému tělesu, se blíží svou velikostí pokrývanému povrchu. Skutečný 
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povrch kovů a jiných materiálů je vlivem pórů a trhlin mnohem větší než povrch 

viditelný pouhým okem (než povrch makroskopický). I na dobře opracovaném 

povrchu kovu vidíme pod mikroskopem, že je celý pokryt póry a trhlinami. Trhliny na 

povrchu tuhého tělesa mohou být nejrůznějšího původu. Některé se tvoří při vzniku 

krystalů tuhého tělesa, jiné jsou způsobeny deformací již hotových krystalů, jiné 

vznikly vlivem okolního prostředí. Mohou mít mikroskopické rozměry a pak lze se 

zřetelem k trhlinám přibližně mluvit o specifickém povrchu tuhého tělesa čili o 

skutečném povrchu, připadajícím na 1 cm2 povrchu makroskopického. Vazba atomů 

v kovu (vazba kovová) poskytuje představu o stejnoměrném rozdělení elektronové 

hustoty mezi ionty. Atomy většiny filmotvorných látek jsou spolu v molekule vázány 

vazbou kovalentní. V takovém případě se mezi dvěma atomy utvoří vazby z 

elektronových dvojic, které náležejí k oběma atomům a vážou je. Kromě „pravých“ 

kovalentních vazeb se mezi jednotlivými nasycenými molekulami vyskytují tzv. 

koordinační vazby, tj. vazby mezi sdruženými molekulami. Taková forma vazby 

nabývá významu pouze u silně polárních sloučenin, obsahujících na příklad 

hydroxylové skupiny. Molekuly filmotvorné látky jsou spolu spojeny van der 

Waalsovou vazbou. Na obrázku 1 jsou schematicky znázorněny čtyři typy vazby. 

Vazba atomů v kovu (vazba kovová) poskytuje představu o stejnoměrném rozdělení 

elektronové hustoty mezi ionty. Často se také vyskytuje iontová vazba, při níž 

elektrony přecházejí od kovového atomu, z něhož se stává kladně nabitý ion (kation), 

k atomu nekovu, který se stává záporně nabitým iontem (aniontem). Elektronová 

hustota mezi oběma ionty, jak je zřejmé z obrázku, klesá na nulu. Elektrostatická 

přitažlivost mezi nabitými částicemi se zmenšuje velmi rychle, zvětšuje-li se 

vzdálenost mezi molekulami, ale při malých vzdálenostech nabývá velkých hodnot. 

Všechny druhy vazeb mají ve stejnorodé látce přímý vliv na její fyzikální vlastnosti, 

zvláště na pevnost, a obyčejně se nazývají „koheze“.  

 

iontová kovalentní van der Waalsova kovová 

Obr.1 Typy chemické vazby  
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Vzájemné působení filmotvorné složky a povrchu tuhého tělesa 

Toto působení může mít povahu jak fyzikálně-chemickou nebo chemickou, tak 

i povahu mechanickou. Smáčení způsobuje, že na povrchu tuhého tělesa probíhají i 

četné jiné pochody, především se tam zvětšuje koncentrace nejpolárnějších molekul 

filmotvorných látek - nastává adsorpce. Polární molekuly, adsorbované na povrchu 

tuhého tělesa, se orientují v určitých směrech k povrchu.  

Přeměna tekuté filmotvorné látky v tuhé skupenství, nehledě na mechanizmus 

této přeměny, stabilizuje adsorbované a orientované molekuly, tvořící specifickou 

mezní vrstvu, která má u krycích filmů výjimečně důležitou úlohu. Adsorbované 

molekuly mezní vrstvy, jež jsou spojovacím článkem mezi povrchem tuhého tělesa a 

veškerou hmotou tuhého filmu, jsou svázány s molekulami tohoto filmu 

mezimolekulární soudržností - kohezí. Souvisí tedy smáčení, adheze kapaliny 

(zejména velikost okrajového úhlu), velmi těsně s adhezí pevného filmu. 

Přilnavost je způsobena silami různé povahy. U nátěrových hmot nastává 

přilnavost na ploše, která závisí na struktuře kovového povrchu a na přítomných 

nečistotách, které izolují povrch kovu před stykem s filmotvornou složkou a tedy před 

smáčením. Na příklad při plochém smáčení, když jsou v kovu hluboké póry a 

kapiláry, do nichž lak nepronikne, bude se přilnavost vyskytovat jen na vyčnívajících 

místech povrchu.  

Vliv práškových pigmentů, plniv a aditiv na vlastnosti povrchu nátěrového filmu 

Látky usnadňující dispergaci pigmentů patří mezi nejvýznamnější aditiva. 

Přídavkem dispergačních aditiv se zkracuje doba dispergace a zlepšuje se stabilita 

pigmentové pasty. Vedle vlastních dispergačních činidel se používají i smáčedla, 

která usnadňují smáčení tuhé fáze kapalinou. Typ smáčedla a jeho množství 

adsorbované na povrchu pigmentu má značný vliv na vlastnosti vznikající 

pigmentové disperze. Za vhodné minimální množství smáčedla se považuje taková 

koncentrace v disperzi, při které se vytvoří adsorpční rovnováha a povrch tuhé fáze 

je pokryt minimálně monomolekulární vrstvou smáčedla. Takové disperze nejsou 

stabilní a mohou tvořit tvrdé pigmentové usazeniny. V přítomnosti přebytku smáčedla 

dochází v adsorpčních vrstvách na povrchu pigmentu ke změnám v orientaci 

polárních skupin a jednotlivé částice tvoří flokuláty. Ve směsi pigmentů může dojít k 
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velkém specifickém povrchu a samozřejmě v neposlední řadě i přítomnost povrchově 

aktivních látek.  

Odpěňovací aditiva 

Tvorba pěny v nátěrové hmotě je vždy nežádoucí. Může vznikat již během 

přípravy nátěrové hmoty a to pak vede k tomu, že obaly s nátěrovou hmotou 

nemohou být optimálně naplněny. Může také vznikat při vypouštění dispergačních 

nádob, avšak největší problémy s pěnou vznikají při vlastní aplikaci nátěrové hmoty. 

Pěna nezpůsobuje jen optické vady na nátěru, ale především snižuje ochrannou 

funkci povlaku.V nátěrových hmotách je pěna definována jako jemně rozptýlený plyn 

(obvykle vzduch) v kapalině. Charakteristickým znakem takovéto pěny vedle dalších 

fyzikálních vlastností je extrémně vysoký ohraničující povrch mezi plynem a 

kapalinou.  

Mikroskopie atomárních sil (AFM)  

Již při měření povrchů metodou STM se ukazovalo, že zde působí parazitní 

síla mezi hrotem a měřeným povrchem (vyjma elektrostatické), která způsobuje 

přitahování či odpuzování hrotu a tím mění skutečnou vzdálenost hrotu od vzorku 

(měří se totiž vzdálenost, která odpovídá napětí na piezokeramice v příslušném 

směru). Mezi sondou (hrotem) a vzorkem vždy působí nějaké síly, při malých 

vzdálenostech především van der Waalsovy, Pauliho odpudivé a čistě elektrické (je-li 

přivedeno napětí nebo působí-li náboje). Tyto síly způsobují přitahování nebo 

odpuzování hrotu, které je relativně snadno měřitelné. Prostorová závislost těchto sil 

pak umožňuje mapování topografie vzorku. Výhodou metody je možnost měřit i 

nevodivé vzorky, protože není třeba průchodu proudu.  

 
Příklady aplikací AFM pro oblast pigmentovaných nátěrů 

 Studium povrchu nátěrových filmů, morfologie a velikosti částic pigmentů 

(otázky tvaru a velikosti částic, stupně pigmentace v nátěrovém filmu) 

 Studium zasychání nátěrových filmů 

 Studium průběhu procesu dispergace 

 Studium kvality nátěrového filmu (tzv. pomerančová kůra), porozity, vad, 

dalších defektů 
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 Studium kvality dispergačních prostředků 

 Studium kvality odpěňovacích aditiv 

 

Ukázky techniky AFM pro stanovené vady nátěrů:  

 

Výsledky AFM systému podklad -pigmentace filmu=10% OKP, vodná 

alkydová disperze - pomerančová kůra 

 

 

Studium kvality dispergačních prostředků: film s obsahem dispergátoru  
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Studium kvality odpěňovacích prostředků  

 

 

Studium zasychání nátěrových filmů 
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Studium výskytu bleskové koroze u pigmentovaných vodných disperzí 

 

Poděkování 

Práce vznikla za podpory projektu MPO FR-TI3/455. 
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STUDY OF THE COATINGS LIFE MADE UP OF POWDERED 
PAINTCOAT SUBSTANCES  

 

ŠTÚDIUM ŽIVOTNOSTI NÁTEROV VYTVORENÝCH Z PRÁŠKOVÝCH 
PLASTICKÝCH HMÔT 

 
Dagmar Draganovská, Daniel Jankura 
Katedra technológií a materiálov, SjF TU Košice, Slovenská republika 

 
Summary 

Corrosion protection is the most important roles of organic coatings, when 
its quality is directly related to surface pre-treatment. The contribution has 
summarized the results of the research focused on the study of particular 
characteristics of the coatings life made up of powdered paintcoat 
substances – adhesion, bending angle and corrosion resistance. The 
coatings were applied by electrokinetic application on blasted steel 
surface.   
Key words: coating, pre-treatment, blasting, micro-geometry, bend angle, 

thickness, adhesion 
 
 
Introduction 

Coating of texture materials is one of the most frequent surface protections of 

materials against corrosion. It results from their relatively high protection effect, 

application technology and economic factors. Protective function of these coatings is 

complex and relates with membrane qualities, with selective ions permeability of 

various sizes and charges. This function is also affected by the important factor – 

material condition which is coated i.e. its quality and purity. 

 Also paint coats created from powdery plastic substances fall into the area of 

ecologically harmless paint coats substances. Protective qualities of these coatings 

are dependent on chemical character of used material and its resistance against 

aggressive elements of the environment. Corrosion environmental diffusion into 

coating, the change of coating structure caused by absorbing and diffusion 

processes and the coating thickness is decisive for a protection period of service. 

Alike to paint coats the protection efficiency is dependent on a basic material surface 

quality which must eliminate the possibility of corrosion under the coating. From 
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stated reason it is necessary that these coatings will be applied on technically pure 

and seemly pre-treated surface of a basic material.  

From several possible means of basic material surface pre-treatments a 

technology of blasting comes into the front by which it is possible to prepare surface 

of required quality – surface expurgation as well as securing of suitable micro-

geometry before subsequent coating process. [1,2,3] 

The basis of powdery paint coating substances 

 Powdery paint coating substances are made in the form of very soft powder 

with average value of grain size 40-50 µm. After the application on pre-modified 

metal substratum it is necessary to warm up deposited material in a furnace for the 

purpose of achieving compact coating. 

 The most of powdery paint coating substances is a mixture of resin (e.g. 

polyester, epoxide), curing tanner, and tanner for flow regulation, catalyzer, 

pigments, fillers and others whereby resin creates the basis in which all others 

materials are dispersed. That created mixture is not soluble in the water in practice. 

Likewise the most of other components, creating powdery substance, is also not very 

much or practically not soluble. 

Ecological and economical advantages of powdery paint coatings substances 

 Toxicological studies of these types point to the reality that the most of the 

powdery coatings is considered for internal material. Powdery coating substances do 

not contain any solvents what allows their immediate application without additional 

activities as in the case of wet coatings e.g. paint thinning, immixture, glutinosity 

setting and alike. In contrast to wet coatings where the proportion of dry matter to 

solvent is in the most of the cases 50:50 while for powdery paints is practically 100 

per cents proportion of dry matter. As powdery paints are rather hygroscopic already 

at their production there comes to water molecule capture from surrounding 

atmosphere and that is why the real proportion of dry matter is approximately 99.5 

per cents. From the environmental point of view a considerable emission reduction of 

elusive organic material and other dangerous noxious agents plays an important role 

during production and using of powdery coatings. 

 Their main ecological advantages are: 
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Fig.1Blasted surface by steel round 
shot, granularity 0,71 mm, REM 
analyse 

‐ they do not contain solvents, 

‐ they have 100 per cents adamant proportion, 

‐ pigments are without dangerous heavy metals (lead, cadmium), 

‐ minimum of waste material (practically non-waste technology), 

‐ their recycling system and simple powdery waste disposal.   

Besides of evident technical, physical and ecological advantages powdery coating 

substances are interesting also from economic point of view. Among elemental 

advantages of powdering belongs: 

‐ one-layer application – for powdery coatings it is possible to apply required 

layer only by one operation, 

‐ saving of energy – in spite of that it is necessary to fire powdery coatings at 

the temperatures from 180 to 200 degrees of Celsius, the total energy 

consumption for powdery coatings is by a long chalk lower that for ordinary 

wet coatings. The whole process contains: raw stocks production, energy 

consumption during application (dry and fire process) and material 

consumption, 

‐ material utilization – efficiency of powdery coatings is almost 100 per cents 

because powdery paint is recycled, is without emissions and an omissible 

amount of waste is created. 

Methodology of experimentation and evaluation 
 For experimental purposes of stating tipped coatings qualities from powdery 

coatings substances – adhesion, bending angle and protective efficiency of coatings 

in condensation chamber steel plate was 

used as a basic material S235JRG2, 3 

mm thickness.  

The samples were blasted by 

mechanical blasting machine type Di-2 

and a steel granulate was used as a 

blasting tool with the size dz = 0,71mm. 

The surface appearance after the blasting 

is documented by fig.1. 
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Fig. 3 Bending test scheme 

 Corro – coat PE-F – is a powdery paint-coat substance which base is created 

by a mixture of polyester resins, inorganic and organic pigments, fillers and 

additives. 

Thicknesses of individual oaint-coat systems were measured on a device 

DIGI-DERM 179 fy Mitutoyo, Japan. All the coating systems were fulfilling 

requirements for average thicknesses within the value interval which are 

recommended by a producer and were achieving values in the range 86 -191μm.  

Within the frame of experimental work sessions the following was judged: 

1. the angle of coating bend. For stating of resistance by the bend a brittleness test 

STN EN ISO 7438 (42 04 01) was used. A sample with coating was located by test 

coating outwards from the bending thorn and was the subject to plastic deformation 

during the bending process, the 

principle of bending is visible on pic.3. 

The bending test was realized on a 

hydraulic compactor ZD 40 made by a 

company VEB Leipzig. The bending 

process was finished in the moment of 

a visible rift show up in the bending 

place and the bending angle α was 

measured. Measured values of the 

bending angle are stated in Table 1. 

 

Tab. 1 Average value of bend angle 

Coating type Coating thickness 
average [µm] 

Bend angle 
[o] 

Corro - zinc 97 + Corro - coat 
MX 95 218 

Corro - zinc 97 + Corro - coat 
PE-F 228 120 

Corro - coat MX 116 134 
Corro - coat PE-F 129 157 

 

A slightly higher plasticity was discovered by the experiments, evaluated by 

achieved bend angle to coating violation, for coatings Corro- Coat PE – F as well as 
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for Corro- Coat MX. This fact was also manifested for paint-coating systems with the 

same base coating Corro – Zinc 97. 

2. Protective efficiency of coatings in the environment of aggressive atmosphere with 

a content of sulfur dioxide was evaluated by a simulated test in condensation 

chamber in terms of STN 03 8130 with a synthetic violation of the system entirety by 

a cross  cut. This violation, allowing the atmosphere access to the surface of the 

base substratum, was chosen by the reason of a pore simulation in the coating. The 

extent of corrosion along the cut and the extension of corrosion waste products under 

the coating in the surrounding of cut were evaluated. 21 days were chosen duration 

period of the test. The appearance of the samples after the exposure is on fig. 4 - 7. 

  Individual paint-coat systems showed essential difference in the resistance 

expressions against the corrosion environment. On the samples with paint-coat 

system the first expressions of sub-corroding in the form of spot corrosion waste 

products pending 14 days of the exposure in a condensation chamber, the other 

extension of corrosion aggression was very moderate. No changes of the hue were 

recorded by a visual for any paint-coat system with the base coating. At the test end, 

i.e. after 21st day of the corrosion strain in the condensation chamber, the extent of a 

corrosion aggression was in the interval 6-8 per cents of the cut. 

  

Fig. 4 Sample appearance after 
exposure in condensation chamber, 
coating type MX 
  

Fig. 5 Sample appearance after exposure 
in condensation chamber, coating type 
PE-F 
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application the set was put into a furnace for the purpose of coating substance glued. 

After the toughening the coating system was cut up to the base material along the 

whole roller perimeter. The set was placed into the tear-off machine and was the 

subject to a tensile load. The test result is tensile tension, needed for the disruption of 

the weakest inter-phase (an adhesion fracture) of the test set. The both types of 

fractures might occur during the test. 

 The fractures are characterized by the levels:  

A – a cohesion fracture in the under-layer, 

A/B – an adhesion fracture between the under-layer and the base coating, 

B – a cohesion fracture of the base coating, 

B/C – an adhesion fracture between the first and the second coating, 

C – a cohesion fracture of the second coating. 

 On the basis of implemented experiments it is possible to state that the 

coating system Z+MX as well as Y+PE-F showed a cohesion fracture of the C type, 

the coating system MX and PE-F the cohesion fracture of the B type. From the 

verified coating the biggest tear-off tension was showed by the coating system Z+PE-

F. The average values of the tear-off tension are listed in the Table 2. 

 

Tab. 2 Values tear off tension 

Coating type Average values tear off tension 
[MPa] 

corro zinc 97 + corro coat MX 19,8 
corro zinc 97 + corro coat PE-F 10,13 

corro coat MX 15,7 
corro coat PE-F 12,93 

 

b) the adhesion stated by a grid method according to norm STN 67 30 85. 

 In this part of the experiment the initial state of the coating system adhesion 

was compared with the adhesion measured after 21 days of the samples exposure in 

the condensation chamber. 
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 The fundamental difference was found during the synthetic violation in 

connection with the coatings of tested coating systems, exposed in an aggressive 

environment of the condensation chamber. For the coating without the base there 

came to the extension and growth of corrosion waste products in the place of 

mechanical violation what was expressed by a partial scale off of the coating. 

When monitoring of the coating bend angle of evaluated coatings the coating 

system Corr - Zinc 97 + Corro - Coat PE-F, for which higher values of bending angles 

without coating violation were achieved, appeared moderately more suitable. 

 From the stated facts it is possible to say the conclusion that the 

experimentally verified coatings are resistant towards the corrosion under the 

condition of observance the coatings production technological parameters, in the first 

place their minimal thickness. 
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Summary 
Organic coatings containing inorganic pigments were formulated on the 
epoxyester resin binder. Inorganic pigments from a group of nontoxic 
anticorrosion pigments were tested and compared with a chromate 
pigment. Coatings containing inorganic anticorrosion pigments were 
exposed to corrosion tests in a SO2, salt spray atmopsheres and to a test 
according to Machu and Schiffman. It was ound that environment-friendly 
pigments achieve better anticorrosion efficiency than toxic chromate 
pigment.. 
Keywords: anticorrosion efficiency, pigment, ferrite, silicate, 
polyphosphate, PVC, coating, 

 
 

Introduction 

From the toxicological point of view, anticorrosion pigments can be divided in 

two groups – toxic and nontoxic [1]. The first category includes pigments that provide 

very efficient anticorrosion protection yet their ecological and toxicological properties 

are inappropriate [2]. The other category comprises pigments that have quite 

effective anticorrosion properties and that are ecologically and physiologically 

harmless [3]. The toxic pigments include especially lead-bearing pigments and 

chromate pigments containing Cr6+. It is mainly the lead-bearing pigments that are 

not currently used in paints [4-7]. 

Experimental 

Pigments:  Hydrated zinc phosphate, basic hydrated zinc phospho-molybdate, 

calcium hydrogenphosphate, zinc phosphate modified with the zinc salt of 5-
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nitroisophthalic acid, hydrated strontium-aluminum polyphosphosilicate, zinc-

aluminum polyphosphate, calcium metaborate, calcium ferrite, strontium chromate, 

calcium boron silicate, titanium dioxide.  

Formulation of paints  

An epoxy ester resin WorléeDur D 46 was used as a binder to study the effect 

of anticorrosion pigment concentration on the protective efficiency of the paint. All the 

paints under preparation were pigmented to reach a contact pigment component 

content. The volume concentration of the pigment in each paint was determined to be 

the following (1-2): 

Y    X    %] [vol. PVC   %] [vol. PVC    PVCsum
2TiO.. +=+= pigmanticorr  (1) 

0.80    
CPVC

Y    X    
CPVC

 PVC
     

sum.

sum. =
+

==Q  (2) 

PVC  - volume concentration of pigment [vol.%], CPVC  - critical pigment volume 

concentration [vol.%], Q – formulation quotient  

In other words, each paint containing a certain amount of an anticorrosion 

pigment was added with such an amount of inert titanium dioxide to obtain the final 

quotient of PVC/CPVC = 0.8. Based on these assumptions, dispersion in a pearl mill 

was applied to prepare paints with an anticorrosion pigment content of 0, 5, 10, 15, 

20, 25, 30, 35, and 40 vol. %. A paint with an anticorrosion pigment PVC of 0 % 

contained only titanium dioxide.  

Accelerated corrosion test in atmosphere with a SO2 content and with 
condensing water steam  

In this test, corrosion processes are accelerated in an environment with 

condensing humidity and SO2 (0.03 g SO2/dm3) at 35oC. This test identifies the 

efficiency of anticorrosion paints.  

Accelerated cyclic corrosion test in the mist of the 5% solution of sodium 
chloride and at 100 % humidity  

This test is based on the alternating effects of the mist created by spraying the 

sodium chloride solution (5 % of the weight of NaCl) in an environment with 100% 

humidity.   
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Accelerated cyclic immersion test against lower corrosion according to Machu 
and Schiffman 

This test determines the surface of the paint around the cut where adhesive 

power was lost. The test takes place in cycles: 16 hours immersion in a corrosion 

solution at 37oC, 8 hours drying at 23oC (24 hours= 1 cycle). The corrosion 

environment is provided by a solution consisting of sodium chloride 50 g, acetic acid 

100 ml, and hydrogen peroxide 5 ml whose volume is added with distilled water to 

reach 1,000 ml.  

Method of evaluating the look of the paint ad the degree of corrosion after 
corrosion tests  

The evaluation of corrosion tests employed standardized procedures and 

assessed the following: creation of blisters on the paint surface and near the cut 

ASTM D 714-87, average cut failure ASTM D 1654-92, degree of corrosion of the 

base metal under the paint ASTM D 610-85. 

Results and discussion 

 The weight loss of the tested steel panels exposed to aqueous pigment 

extracts depends on a pigment’s ability to inhibit corrosion processes (for instance, 

by the passivation of steel surface). In these tests, the most conclusive criterion for 

the evaluation of the inhibition properties of pigments is the relative corrosion loss of 

steel related to the loss of steel in pure water.  

Exposure in a condenser chamber (1,300 continuous hours) provided the results of 

the overall anticorrosion efficiency of paints in dependence on the volume 

concentration of the anticorrosion pigment. Various pigment paints were exposed to 

a salt-spray cabinet for 1,260 hours in parallel. The effect of PVC of the anticorrosion 

pigment on the overall anticorrosion efficiency was studied as well. Over a time of 

five cycles, the paints were exposed to the environment of a corrosion test according 

to Machu and Schiffman. 
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Table 1 Results of the determination of steel corrosion loss in the aqueous extracts of 

pigments (Km – corrosion loss per surface unit, X – corrosion loss related to a blind 

test in pure water). 

Pigment Km [g.m-2] X [%] 
Blind test (distilled water) 46.486 100.00 
Zinc phosphate  41.700 89.70 
Zinc phosphomolybdate  49.169 105.77 
Calcium hydrogenphosphate  1.941 4.17 
Zinc phosphate modified with organic corrosion 
inhibitor 

0.499 1.07 

Strontium-aluminum polyphosphosilicate  9.099 19.57 
Zinc-aluminum polyphosphate  58.272 125.35 
Calcium metaborate  60.339 129.80 
Calcium ferrite  50.478 108.59 
Strontium chromate  15.279 32.87 
Calcium boron silicate  0.919 1.98 
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Figure 1. Dependence of the anticorrosion efficiency of the paints on zinc phosphate 
concentration(• condenser chamber,  salt-spray cabinet, o test according to Machu 
and Schiffman). 
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Figure 2. Dependence of the anticorrosion efficiency of the paint on zinc 

phosphomolybdate concentration (• condenser chamber,  salt-spray cabinet, o test 

according to Machu and Schiffman). 
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Figure 3. Dependence of the anticorrosion efficiency of the paint on calcium 

hydrogenphosphate concentration (• condenser chamber,  salt-spray cabinet, o 

test according to Machu and Schiffman). 
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Figure 4. Dependence of the anticorrosion efficiency of the paint on the concentration 

of zinc phosphate modified with an organic corrosion inhibitor (• condenser chamber, 

 salt-spray cabinet, o test according to Machu and Schiffman). 
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Figure 5. Dependence of the anticorrosion efficiency of the paint on calcium 

metaborate concentration (• condenser chamber,  salt-spray cabinet, o test 

according to Machu and Schiffman). 
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Strontium-aluminum polyphosphosilicate displays the most efficient 

anticorrosion pigment properties within a PVC range of 10-20 %. This pigment 

exhibits a steep decrease in anticorrosion efficiency in the paint. Its values nearly 

under the CPVC limit result in anticorrosion efficiency lower than the value of the 

pure binder, which means that this pigment stimulates corrosion at high 

temperatures. In practical applications, this property calls for utmost caution when 

using this anticorrosion pigment. Unlike the other types of anticorrosion pigments, it 

must never be overdosed. 

Calcium metaborate is an efficient anticorrosion pigment. Its efficiency begins 

to deteriorate only at a concentration exceeding 30 vol. % in the paint (Figure 5). 

Interesting is the course of the dependence of anticorrosion efficiency on the PVC 

value for the test of paints according to Machu and Schiffmann that, in principle, 

simulates chemical corrosion. In this case, a paint pigmented with calcium 

metaborate maintains high anticorrosion efficiency even at PVC values 

approximating the CPVC value.  
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Figure 6. Dependence of anticorrosion efficiency on strontium concentration (• 

condenser chamber,  salt-spray cabinet, o test according to Machu and 

Schiffman). 

 
Strontium chromate displays the highest anticorrosion efficiency at concentration 

from 5 to 10 vol.% in he paint (Figure 6). None of the tested anticorrosion pigments 
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exhibits so steep a decrease in efficiency in dependence on its concentration. If 

concentration is high (about the CPVC value), the anticorrosion efficiency of the paint 

containing this pigment is almost zero. Furthermore, it has to be noted that the 

content of Cr6+ makes chromated pigments ecologically harmful and unsuitable for a 

large number of applications. 

Calcium boron silicate exhibits a slow increase in anticorrosion efficiency in 

dependence on its amount in the paint. The maximal efficiency of this pigment is 

reached at its PVC = 25 – 35 % in the paint (Figure 7). When the maximal efficiency 

value is exceeded, a slight decrease in the anticorrosion properties is observed. 

Compared to the other types of anticorrosion pigments, the absolute value of the 

maximum anticorrosion efficiency of calcium boron silicate is not markedly distinct.  
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Figure 7. Dependence of the anticorrosion efficiency of the paint on calcium boron 

silicate concentration (• condenser chamber,  salt-spray cabinet, o test according 

to Machu and Schiffman). 

  

Conclusion 

The anticorrosion pigments subjected to this research paper have very high 

efficiency in paints based on epoxy ester resin binders. If the PVC/CPVC 
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concentration of pigments equaled 0.8, very high protecting efficiency on steel 

substrates was achieved.  

This research detected the effects of specific types of anticorrosion pigment on the 

mechanical properties of paints. An answer to this issue can be found in the reaction 

of a binder and an anticorrosion pigment. In case of epoxy ester resin that creates a 

film through an oxy-polymerization mechanism we can assume that certain ions 

contained in pigments have catalytic effects on the hardening process.  

Determination of steel corrosion losses in the extracts of anticorrosion 

pigments aided the identification of which type of pigment has an inhibiting or barrier 

mechanism. A pigment that does not score good results in this test can work as a 

very good barrier-type anticorrosion pigment. Present-day, environment-friendly 

pigments such as phosphates or ferrites yield excellent results – as opposed to 

chromate pigments – and work as a fully comparable, or in some cases even a more 

efficient anticorrosion pigment. The relevant aspect of this conclusion is the 

identification of pigments that are sensitive to overdosing in paints. Strontium 

chromate is highly sensitive to overdosing and its higher concentration in a paint 

sharply reduces its anticorrosion efficiency. In case of the application of zinc 

phosphate as well as of many other pigments subjected to this study, their 

concentration in a paint increases anticorrosion efficiency up to a maximum that 

remains constant across the entire range of concentration.The experiments 

established very good correlation between the individual tests applied in this 

research.  

 

Acknowledgment 
This work was supported by project IGA (SFGChT03). 

 

References 

[1]. del Amo, B., Romagmoli, R., Deyá, C. and González, J.A. (2002), Progress in 

Organic Coatings, Vol. 45, pp. 389-97. 

[2]. del Amo, B., Romagnoli, R., Vetere, V.F. and Hernández, L.S. (1998), Progress 

in Organic Coatings, Vol. 33, pp. 28-35. 



348 
 

[3]. Deyá, M.C., Blustein, G., Romagnoli, R. and del Amo, B. (2002), Surface and 

Coatings Technology, Vol. 150, pp. 133-42. 

[4]. Emira, H.S. (2005), Pigment & Resin Technology, Vol. 34, No. 3, pp. 132-38. 

[5]. Kalendova, A., Snuparek, J. and Kalenda, P. (1998), ACS Book – Organic 

Coatings for Corrosion Control (Ed. G.P. Bierwagen), American Chemical 

Society, Washington, DC, pp. 366-382. 

[6]. Kalendová, A. (2002b), „Comparison of the efficiency of anticorrosive pigments 

based on chemically modified phosphates“, Anti-Corrosion Methods and 

Materials, Vol. 49, No. 5, pp. 364-72. 

[7]. Veleva, L., Chin, J. and del Amo, B. (1999), Progress in Organic Coatings, Vol. 

36, pp. 211-16. 

 



349 
 

STUDY OF THE DIFFUSION OF CORROSIVE MEDIA THROUGH THE EPOXY 
ESTER PAINT FILMS PIGMENTED BY THE METAL OXIDE PIGMENTS 

 
STUDIUM DIFUZE KOROZNÍCH LÁTEK V EPOXYESTEROVÝCH FILMECH SE 

SMĚSNÝMI OXIDY KOVŮ 
 

Andrea Kalendováa, Petr Ryšánekb, Veronika Jaškováa 

aInstitute of Chemistry and Technology of Macromolecular Materials, Faculty of 
Chemical Technology, University of Pardubice, Studentská 573, 532 10, Pardubice, 
Czech Republic, bResearch Institute of Inorganic Chemistry a.s., Revoluční 84, Ústí 
nad Labem, Czech Republic 
 

The present paper deals with studying the metal oxides containing Zn, Ca, 
and Mg cations from the reactivity with corrosive substances of acidic 
nature through the coating at activated corrosion. There are developer the 
mechanisms of anticorrosive activities of these pigments in an epoxy-ester  
resin based binder. A microscopy method was used for following the 
diffusion of corrosive substances through the film 

Key words: pigment, corosion, epoyester resin, diffusion, chemical 
stability, metal oxide 
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Introduction 

The anticorrosive pigments act in the coating film by various mechanisms. For 

the corrosion protection of metals a neutralizing mechanism is important, providing 

that the corrosion medium is havily contaminated by substances of acidic nature. By 

the suitable pigmentation not only permeation of the medium can be hindered or at 

least retarded, and te pigment is thus able to protect the metallic substrate against 

the corrosion. The neutralization of acidic substances can also effect the prolongation 

of the lifetime of organic binder, which is then not solved, and no degradation of 

macromolecular networks takes place. It is necessary to consider that if the 

degradation of binder takes place in a higher extent, then the way for all liquid and 

gaseous substances necessary for the appearance of corrosion processes is open. 

 

Chemical stability of polymers 
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When we start with the definition of the corrosion of metals, the chemical 

stability of organic coatings can be defined in the following way: "Physicochemical 

interractions among the filmforming components of the coating and the environment, 

which result in changes of the coating properties". The properties of filmforming 

components are of course affected, to a great extent, by the pigments anf fillers, 

which are contained in most coatings. At interaction of the binder formed by a single 

filmorming component or a mixture of filmforming components with the medium, at 

first the sorption of this medium at the coating surface takes place. This meets the 

precondition for the diffusion of medium to the coating layer. On the penetration of 

liquid or gasesous medium the chemical interaction among the binder and the 

diffusing medium can take place. When such a chemical reaction occurs an opposite 

process of diffusion of the reaction products from the coating matrix to the coating 

surface takes place. Further follows the diffusion of the reaction products from the 

film surface to the environment. As evident from the preceding the acting media can 

be divided in accordance with their actions to the following three groups [1]: purely 

physically acting media, purely chemically acting ones, physically-chemically acting 

ones. Physically active medium [2] leads to quelling, which is one of the stages in 

binder dissolution.  

The mechanism of action of the physically acting medium starts with loosening 

of the chains of individual macromolecules. This loosening results in increasing their 

mobilities. The resulting effect is then increased coating elasticity, reduction of the Tg 

value and hardness. The binder stability to the effects of medium can be expressed 

on the basis of polarity of both components. The polarity of binder (a polymer) and 

medium, which may be of either liquid or gasesous nature, can be judged on tha 

basis of knowledge of the cohesion-energy density of individual components taking 

part in mutual interactions. The value of cohesion-energy density (wk ) can be 

expressed on the basis (1): 

kR w   =  δ       (1) 

as a parameter of solubility (δR). It is generally valid that the lower difference between 

the cohesion energy value of polymer and diffusion medium means the higher 

solubility of polymer in the given medium. The temperature has a significant effect on 
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the activity of acting medium, and it can be said that the increasing temperature 

entails the growth of action of the physical component on the binder. 

The chemically acting medium [3] reacts with the macromolecular components 

of binder via chemical reactions leading to irreversible changes in properties of the 

exposed material. The chemical reactions running in the coating take place in a 

heterogenous solid phase-liquid phase system or solid phase-gaseous phase 

system. Therefore the reactions are affected to a significant extent by diffusion 

processes. When no diffusion of surrounding medium to the coating film is running, 

then the chemical reactions take place only at the surface of this film. Such an 

affecting from the point of view of overall properties is comparatively negligible as no 

substantial changes in properties take place. As goes out of the results obtained, the 

rate of diffusion is a controlling factor for affecting the chemical reactions running in 

the polymer matrix (i. e. in the coating film). The velocity of chemical degradation 

reactions raises proportionally to the growing temperature of the given corrosive 

medium. 

Diffusion of corrosive medium through paint film 

As it has been already shown, each organic coating exhibits a definite 

permeability to corrosive substances as water, oxygen, Cl-, SO4
2-, and the like. These 

substances penetrate to the substrate metal, at the surface of which the corrosion 

processes are initiated [4,5]. The corrosive medium components can penetrate 

through the film on several ways. From the morphology of surface film point of view 

the small-diameter and large-diameter pores can exist. 

The small pores having 1-5 nm in diameter or those of an even smaller size 

arise or decay at the movement of segments of macromelecular binder chains at 

temperatures above the glass polymer transition. This means that a single-phase 

system is concerned. The temperature dependence of film penetrability reflects the 

temperature dependence of macromolecules mobility. 

If the corrosive substance penetrates these very low-diameter pores through 

the film, then the so-called activated diffusion is meant. The polymers, which have a 

high mobility of binder chains, such as elastomers, are more susceptible to the 

acivated diffusion than the polymer structures of high density. The system containing 

large diameter pores is designated as a two-phase one, and the shape of these 
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pores does not depend on temperature. The permeability depends, on the contrary, 

on the properties of diffusing compound. 

The transport of diffusing substances depends on: the flexibility of 

macromolecular substance, the density of macromolecular network, the morphology 

of the structure formed, the glass-transition temperature Tg of polymer (binder), the 

penetrating-substance concentration, the molecular weight of penetrating substance. 

All these prerequisites do not consider the chemical reactions running at the 

diffusion through the film between the diffusing substance and a polymer forming the 

film structure and at all do not consider the reactions between the diffusing 

substances and the pigments and fillers contained in the film [1,6]. 

Pigments and fillers 

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 [7]. 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. The following scheme indicates various possibilites of arrangment of 

the pigment in the binder film. It is evident here that the quality of resulting film is 

affectedd by such factors as the size of particles and the the distribution of particle 

sizes of individual pigments. These parameters are then in a narrow connection to 

permeability for water and gases and through these characteristics also to the 

corrosion protection and efficiency of the film. As can be seen in Figure 1, the spaces 

among the pigment particles are rather unoccupied at a broad extent of isodispersion 

packings. On the contradiction to heterodispersion dislocation of particle sizes it is 

then made possible in principle more rapid passage of moisture to the carrying 

substrate metal. 

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 

[8]. This is possible by setting the pigment particles and the filler particles to definite 

values with respect to the particle sizes and shapes [9]. 
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In addition to the pigment particle shapes also the wetting of pigment particle 

in the binder has a significant effect. The pigments are very often packed by a 

moisture layer (Fig. 1), which in common with the absorbed air can cause a 

nonhomogeneity of the coating film. This means that not a pigment/binder interface is 

concerned, but the pigment/aqueous phase/binder interfaces are involved. Despite 

this layer can be of very low thickness, the velocity of diffusion of the corrosive 

medium through this space is high [1]. 

 

 

 
Figure 1. Representation of incompletely wetted pigment particle. 
 

The chemical pigment composition has an effect on the possibility of chemical 

reactions between pigment and acidic corrosive substances. These substances are 

neutralized on contacting the pigment particle to the substances, the permeability of 

which is reduced and possibility of destructive attacking the binder does not exist 

anymore. This neutralization can run in a submicron layer of air and moisture at the 

interface. A further meaning of the neutralization mechanism consists in tightening 

the pores and empty spaces in the coating; also the mentioned layer can be filled 

with the reaction products. 

Microscopic method of following the diffusion of liquids into anticorrosive 

coatings 

The diffusion of corrosive liquids to the prepared samples of epoxy resin 

coatings was followed by a microscopic method [6]. The principal eqation of diffusion 

goes out of the II-nd Fick law, which has for the diffusion in direction x, y, and z axes 

the following form (2): 

Submicron layer of water and air 

Epoxy ester binder 

Pigment particle 
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When we consider the diffusion as running only in the direction of x axis, then the 

equation acquires the form (3): 
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For the calculation of diffusion coefficient D the Einstein relationship (4): 

 t. 
x  =  

2
0

π
D       (4) 

was used, wherein: 

D = coefficient of diffusion [mm2.s-1]; t = time [s]; and x0 = depth of diffusion [mm]. 

The principle of following the diffusion of corrosive acid medium to the 

pigmented films consists in the measurement of depth of penetration of the medium. 

When proper shape of the test pieces (40 mm x 40 mm x 200 μm) is selected, the 

condition of unindirectional diffusion is satisfied, or, maybe, the diffusions in the 

directions of axes y and z are not to be considered. Prior to hardening the pigmented 

epoxy system the homogenization was performed with 0.1 % solution of methyl red. 

After conditioning the samples were exposed to media of organic and inorganic aq. 

acid solutions. Prior to proper measurements the samples were removed from the 

solutions, and on the microtome the sections were prepared having a thickness of 

10-20 μm. These sections served then as preparations for microscopic 

measurements. 

Results and discussion 

From the corrosion of metal point of view, as it has been already stated, the 

acid medium is of most significance, penetrating the protective film not only by 

physical diffusion, but thanks to the possibility of reaction with pigments, fillers and 

also binders by chemical diffusion or, maybe, by the physico-chemical art. Starting 

with these reasons the work was directed to following the penetration of acid 

solutions (hydrochloric acid, sulfuric acid, formic acid, acetic acid, and propionic acid) 

into a chemically resistant binder system - epoxy resin based coatings. Selection of 

these acids is given by the practical occurrence of hydrochloric and sulfuric acids in 
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"heavy" corrosive atmospheres. This concerns the coatings exposed to chemical and 

power engineering related plants, but also to contaminated municipal and industrial 

atmospheres. Organic acids, formic, acetic, and propionic acids, belong among 

components encountered in foodstuff and also aggricultural plants. Reduction of 

penetration of liquid medium to epoxy resin based coatings is affected in addition to 

chemical binder composition also by the chemical composition, shape and size of 

used pigment particles]. To simulate the effect of isometric pigments in epoxy resin 

matrix titanium dioxide was used. As a lamellar pigment mica (muscovite) was used. 

From the spinel pigments ZnFe2O4 was used [10]. The concentration value of the 

followed pigment was varied in a range 0 - 12%. Fig. 2-3 give the dependences of 

depth of diffusion of corrosive medium on the time of exposure to a given acidic 

medium.  
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Figure 2. Dependences of the penetration depth of 5 % HCl solution into epoxy resin-

based coatings on exposure time (measured by a microscopic method, the pigment 

concentration being 12%). 

The results obtained show that mica behaves rather advantageously as a 

nonisometric pigment for reducing the penetration, on the contrary titanium dioxide 

showed a considerable deterioration - increase in the capacity of penetration of acid 

solutions, namely above nonpigmented film values. With the spinel pigment ZnFe2O4 
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on the contrary a rather advantageous reduction of penetration for all acid solutions 

through the film took place. This state can be explained also by a partial barrier 

action of spinel pigment particles. As far as reactive pigments, i.e. the substances 

capable of chemical reactions with diffusing medium, are used, then the 

decceleration of diffusion of this medium through the film takes place. 

TiO2 manifests itself as absolutely inert oxide in this case. The coefficient of 

diffusion raises with increasing concentration. On the contrary MgAl2O4, ZnO, and 

CaFe2O4 O reduce the diffusion coefficient for the given acidic medium. Spinels 

behave similarly. Table 1 reports the measured values of the diffusion coefficients 

with the diffusion of acid solutions to epoxy resins pigmented by reactive pigments. 

TiO2 is given here as an inert pigment, for which a similar trend of the growth of D 

value, or, maybe, D/Do, can be observed, as shown by Fig. 3. 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

0 2 4 6 8 10 12

C [wt.%]

D
/D

o

Magnesium oxide
Zinc oxide
Mg-aluminate
Titaniuim dioxide

 

Figure 3. Dependence of the ratio of diffusion coefficients D/Do on the pigment 

concentration at the diffusion of HCOOH through epoxy resin-based film. 

(D = actual coefficient of diffusion, Do = the coefficient of diffusion for non-pigmented film) 
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Table 1. Diffusion coefficients for epoxy resin-based coatings with varying reactive- 
pigment concentration. 
Pigment Concentration D x 1010 [mm2s-1] 

 [wt.%] HCOOH CH3COOH H2SO4 HCl 
 0 248.05 101.09 2.53 0.95 
 1 250.03 94.70 2.75 0.70 

ZnFe2O4 3 206.90 62.00 1.53 0.56 
 6 120.72 25.10 1.38 0.35 
 9 65.30 17.80 1.20 0.16 
 12 34.68 12.48 1.07 0.09 
 0 248.05 101.09 2.53 0.95 
 1 241.00 98.34 2.85 0.53 

MgFe2O4 3 200.48 52.88 1.63 0.32 
 6 115.61 24.72 1.28 0.18 
 9 47.55 13.22 1.20 0.09 
 12 28.34 9.34 1.13 0.06 
 0 248.05 101.09 2.53 0.95 
 1 215.14 105.38 2.31 0.48 

CaFe2O4 3 132.70 68.24 2.00 0.25 
 6 66.39 25.53 1.43 0.11 
 9 50.81 19.14 1.12 0.11 
 12 45.71 17.85 0.93 0.09 
 0 248.05 101.09 2.53 0.95 
 1 199.23 91.51 2.38 0.53 

ZnAl2O4 3 120.08 55.68 2.11 0.15 
 6 60.61 32.44 2.00 0.15 
 9 33.41 21.06 1.53 0.10 
 12 25.33 15.77 1.28 0.09 
 0 248.05 101.09 2.53 0.95 
 1 207.67 81.84 2.26 0.63 

MgAl2O4 3 150.62 67.64 2.24 0.59 
 6 103.77 48.47 2.01 0.41 
 9 90.12 47.03 1.73 0.37 
 12 85.04 46.86 1.58 0.35 
 0 248.05 101.09 2.53 0.95 
 1 192.53 82.20 1.01 0.32 

ZnO 3 113.89 55.69 0.50 0.27 
 6 77.65 45.91 0.39 0.19 
 9 60.15 42.56 0.30 0.15 
 12 59.84 44.91 0.22 0.12 

TiO2 3 252.31 96.21 2.59 0.94 
 6 266.37 112.22 2.61 1.20 
 9 271.49 120.27 2.91 1.43 
 12 280.52 133.38 3.12 1.63 

 
Conclusion 

The type of pigment used exhibits thus a considerable effect on increasing the 

chemical stability, resistance to the penetration of acid medium through the coating 

and thus also the corrosion protection of protected metal substrate. By applying this 

knowledge at formulating anticorrosive coatings based on epoxy resins and also 
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other binder systems the expected lifetimes both of the substrate metal, so as the 

protective coating itself can be lengthened.When spinel pigments are used, the 

reduction of diffusion coefficient is still more significant. The D value drops in 

comparison to the non-pigmented coating even by 15 times. 

The results obtained, relating to the diffusion of corrosive medium through the 

coating pigmented with spinel pigments allow to take some general conclusions: the 

spinel pigments actively protect the polymer film matrix by the reaction with diffusing 

medium to the degradative reactions causing the change of polymer structure due to 

effects of this difusing substance.Based on these conclusions it is possible to imagine 

the spinel pigments as reactive particles, on the surface of which at the diffusion of 

corrosive substances through the polymer film chemical reactions take place, which 

lead to the formation of less corrosive substances. The whole process is 

deccelerated in further diffusion phases. 
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Summary 

The article deals with the eco-technical proposal of effective methods of 
reducing hazardous substances which may be present in the surface 
treatment processes of  special wood products in the creation process of 
coating films. Attention is paid to the quality evaluation of surface finishing 
of wood products in relation to the proposed technical measures for 
achieving the required ecological characteristics in application of coatings. 
The first part of the contribution is focused on the design of effective 
application of coatings on the surface of special wood products. 
Key words: hazardous substances, coatings, surface treatment, special 
wood products, eco-technical proposal, environment protection 

 

 
Úvod 

V procesoch povrchovej úpravy špecifálnych výrobkov z dreva sú využívané 

rôznorodé náterové látky, ktoré aj v malosériovej výrobe predstavujú  prítomnosť 

niektorých rizikových chemických látok. Jedná sa predovšetkým o stále používané 

rozpúšťadlové náterové látky na báze mononitrátu a dinitrátu celulózy, rovnako  aj 

polyuretánové a polyesterové laky. Prítomnosť rozpúšťadiel, riedidiel pre úpravu 

konzistencie a viskozity v procesoch nanášania a vytvrdzovania týchto náterových 

látok predstavuje vážne ekologické riziko aj v malých prevádzkach povrchových 

úprav pri výrobe špeciálnych drevárskych výrobkov (športové potreby, hudobné 

nástroje, umelecké a solitérne predmety z dreva). 
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Rizikové látky v procesoch povrchových úprav drevárskych výrobkov tvoria 

početnú skupinu kontaminantov, ktoré negatívne ovplyvňujú pracovné aj životné 

prostredie, ale najmä zdravie pracovníkov výroby. Rôznorodé chemické zloženie 

týchto látok možno kategorizovať ako látky podliehajúce aktuálnym európskym 

legislatívnym nahradeniam – REACH (znamenajúce registráciu, evaluáciu, 

autorizáciu a obmedzovanie používania chemických látok), GHS (globálny 

harmonizovaný systém) a VOC (volatile organic compounds - prchavých 

organických zlúčenín), ktoré v určenom časovom horizonte majú byť 

implementované do legislatívy jednotlivých členských štátov EÚ [1, 2] . 

Najzávažnejšie toxikologické účinky majú chemické látky s karcinogénnymi 

a mutagénnymi účinkami – s označením T, T+ a Xn  v zmysle znenia R-viet, ktoré sú 

prítomné ako zložky niektorých náterových látok, rozpúšťadiel a riedidiel (napr. 

styrén, benzén, cyklohexán, metylénchlorid a iné) – Obr. 1: 

 R40:  Možné riziká ireverzibilných účinkov 

 R45: Môžu  spôsobiť rakovinu 
 R46: Môžu  spôsobiť dedičné genetické poškodenie 
 R49: Môžu  spôsobiť rakovinu pri vdýchnutí 

 R60: Môžu poškodiť plodnosť 

 R61: Môžu spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa. 
 

          
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
Obr. 1  Kategorizácia rizikových látok podľa  REACH s ich toxikologickým účinkom 
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 V prvej časti príspevku je pozornosť venovaná návrhu optimálneho variantu 

technologickej linky na ekologickú povrchovú úpravu špeciálnych výrobkov z dreva 

vo vzťahu ku ich  kvalite. 

 Ekotechnické spôsoby redukcie rizikových látok v  v prevádzkach povrchových 

úprav špeciálnych výrobkov z dreva 

 
Pri riešení  naznačenej problematiky  je potrebné analyzovať všetky aspekty, 

ktoré by mohli znížiť produkciu týchto nebezpečných chemických látok (najmä VOC). 

Návrh environmentálne vhodných spôsobov zníženia výskytu rizikových látok 

v procesoch povrchových úprav špeciálnych výrobkov z dreva predstavuje 

komplexné riešenie týchto aspektov [4]: 

a) prehodnotiť spojivovú bázu používaných náterových látok (eliminovať 

rozpúšťadlové spojivá a nahradiť ich napr. vodou riediteľnými náterovými 

látkami alebo  tzv. HS),  

b) zvoliť environmentálne vhodné technologické postupy pri nanášaní náterových 

látok (nahradiť pneumatické a vzduchové striekanie najmä clonovaním, 

polievaním s následným vytvdzovaním pomocou UV, IČ), 

c) inštalácia technických zariadení na odlučovanie emisií, najmä VOC z procesov 

povrchových úprav  materiálov ( na báze dreva – DTD,  MDF, OSB), 

d) legislatívne upraviť povinnosť aj u malých prevádzkovateľov lakovní inštalovať 

odlučovacie zariadenia a bilancovať rizikové látky  a pripraviť redukčný plán tak, 

ako je to u stredných a veľkých producentov. 

  

Experimentálny návrh linky na ekologickú povrchovú úpravu špeciálnych 
výrobkov z dreva  

 Z vyhodnotenia ekologicky progresívnych a ekonomicky efektívnych metód 

nanášania náterových látok na povrch tvarovo plošných špeciálnych výrobkov 

z dreva materiálov sme zvolili spôsob – navaľovania [3, 4].   

Schéma navrhnutej linky na ekologickú povrchovú  úpravu špeciálnych 

výrobkov z dreva je uvedená na Obr. 2. Technológia navaľovania predstavuje 

nanášanie náterovej látky na plochu upravovaného materiálu valcom. Množstvo 

náterovej látky (hrúbka náterového filmu) možno regulovať vzdialenosťou medzi 

materiálom a stieracím valcom. 
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Obr. 2 Návrh linky na ekologickú povrchovú úpravu špeciálnych výrobkov z dreva  – 
navaľovaním 
1- podávací portál, 2- brúska I,  3 - čistiace zariadenie, 4- valcová nanášačka I,  
5 - podávacie zariadenie, 6- tunelová sušiareň, 7 - valcová nanášaška II, 8 - UV žiarič  
(1 lampa), 9- valcová nanášačka tmelu, 10 - UV žiarič (2 lampy), 11- brúska II,  
12 - valcová nanášačka III, 13 - UV žiarič (2 lampy), 14- brúska s odprašovacím zariadením, 
15- valcová nanášačka IV, 16- UV žiarič (1 lampa),17- valcová nanášačka V, 18- UV žiarič  
(3 lampy), 19- stohovacie zariadenie 
 
 
 Výhodou navaľovania je možnosť nanášania náterových látok (HS) aj 

s vysokým obsahom sušiny (> 98 %), rovnako aj pri náterových látkach 

vytvrdzovaných UV žiarením, čím sa dosiahne výrazná redukcia VOC. Ďalšou 

výhodou tohto spôsobu povrchovej úpravy je vysoká rýchlosť nanášania 10 – 35 

m/min ( pri UV – 12 m/min) pri účinnosti nanášania 95 %. Nevýhodou navaľovania je 

vysoká náročnosť na hrúbkovú toleranciu ± 0,2 mm. 

 V ďalšom kroku sme posudzovali kvalitatívne charakteristiky vytvorených 

povlakov na povrchu špeciálnych výrobkov z dreva podľa navrhnutej experimentálnej 

schémy, uvedenej na Obr. 3, ktorá kombinuje štandardné a alternatívne navrhnuté  

kvalitatívne charakteristiky v procese povrchovej úpravy špeciálnych výrobkov 

z dreva navaľovaním s aplikáciou náterových látok vytvrdzovaných UV žiarením, 

pričom sme dosiahli výraznú redukciu rizikových látok (vybraných VOC) [ 4]. 
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Obr. 3 Experimentálny model pre povrchovú úpravu špeciálnych výrobkov z dreva 

s aplikáciou náterových látok vytvdzovaných UV žiarením 
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Záver 
V prvej časti príspevku  bola pozornosť venovaná návrhu optimálneho variantu 

technologickej linky na ekologickú povrchovú úpravu špeciálnych výrobkov z dreva, 

kde je výrazne redukovaný výskyt rizikových chemických látok.  

V experimentálnej časti sa riešila problematika výberu vhodných 

povlakovacích materiálov a technologických spôsobov nanášania týchto náterových 

systémov vo vzťahu ku kvalite  vytvorených povlakov.  
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Summary 

The article deals with the eco-technical proposal of effective methods of 
reducing hazardous substances which may be present in the surface 
treatment processes of special wood products in the creation process of 
coating films. Attention is paid to the quality evaluation of surface finishing 
of wood products in relation to the proposed technical measures for 
achieving the required ecological characteristics in application of coatings. 
In the second part the contribution are solved three variants of separator 
equipments for elimination of  hazardous substances. . 
Key words: hazardous substances, coatings, surface treatment, special 
wood products, eco-technical proposal, environment protection 

 

 
Úvod 

Príspevok v druhej časti nadväzuje na problematiku  redukcie rizikových látok, 

ktoré sú prítomné v  procesoch povrchovej úpravy špeciálnych výrobkov z dreva. 

Používanie rozpúšťadlových typov náterových látok generuje riziko prítomnosti 

uvedených látok pri tvorbe povlakov na povrchov výrobkov z dreva. Pre dosiahnutie 

požadovaných ekologických charakteristík povrchovo upravovaných výrobkov je 

potrebné dosiahnuť aj celkovo environmentálne akceptovateľné podmienky všetkých 

technologických operácii, z ktorých proces povrchovej úpravy pozostáva.  

 Cieľom druhej časti príspevku je  návrh účinných ekotechnických spôsobov 

redukcie rizikových chemických látok, ktoré môžu byť prítomné pri aplikácii 
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vybraných rozpúšťadlových typov náterových látok v malých prevádzkach 

povrchových úprav špeciálnych výrobkov z dreva.  

Návrh riešenia redukcie rizikových látok v malých prevádzkach povrchových 
úprav špeciálnych výrobkov z dreva 

 Problematickým je bilancovať a účinne redukovať emisie vybraných  rizikových 

látok zo skupiny prchavých organických zlúčenín (VOC) u malých prevádzkovateľov 

lakovní, ktorí nemajú legislatívnu povinnosť monitorovať a bilancovať emisie týchto 

látok a riešiť problematiku redukcie prchavých organických zlúčenín realizáciou 

účinných opatrení v takom rozsahu ako veľkí, resp. strední znečisťovatelia ovzdušia. 

Najmä u malých prevádzkovateľov povrchových úprav drevných materiálov je 

problematické bilancovať skutočnú spotrebu náterových látok. Problém je o  to 

závažnejší, že väčšina takýchto prevádzok nemá inštalované žiadne ekotechnické 

zariadenia na záchyt týchto látok. Podiel malých prevádzkovateľov drevárskych 

výrob s následnou povrchovu úpravou je v porovnaní s veľkými takmer 60 % [6]. 

 Z uvedeného je zrejmá aktuálnosť riešenia problematiky účinnej redukcie 

nebezpečných chemických látok (vybraných VOC) v malých drevárskych 

prevádzkach, ktoré využívajú na finalizáciu špeciálnych výrobkov z dreva  

technológie povrchových úprav. Vypracovaný návrh riešenia redukcie týchto 

rizikových látok pre malé prevádzky obsahuje nasledovné varianty, ktoré sa 

navzájom líšia pricípom ich záchytu  a separácie [3, 4 ]: 

- Variant A: Lakovňa s inštaláciou adsorpčného zariadenia bez regenerácie 

adsorbenta. 

- Variant B: Lakovňa s inštaláciou adsorpčného zariadenia s regeneráciou 

adsorbenta. 

- Variant C: Lakovňa s inštaláciou adsorpčného zariadenia s využitím 

biofiltrácie. 

 

Variant A - Lakovňa s inštaláciou adsorpčného zariadenia bez regenerácie 
adsorbenta 
 Pri návrhu ekotechnických spôsobov záchytu  a separácie najmä VOC  

v prevádzakch povrchových úprav drevných materiálov je výhodnejšie využitiť 

adsorpciu bez regenerácie sorbenta, kedy sa vyčerpaný sorbent likviduje, napr. 

spálením, nakoľko je klasifikovaný ako nebezpečný odpad. Jedná sa najmä o tie 
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prípady, kedy sorbovaná zložka má toxické vlastnosti, alebo je prítomná len 

v nízkych koncentráciách, takže sorbent vydrží pracovať dlhý čas bez potreby 

regenerácie [5]. Z rizikových látok skupiny VOC najmä aldehydické zlúčeniny možno 

účinne zachytávať týmto spôsobom. Zjednodušená schéma adsorpčného zariadenia 

bez regenerácia sorbenta (napr. na báze aktívneho uhlia) pre záchyt VOC v malých 

prevádzkach povrchových úprav  drevných materiálov je uvedená na Obr. 1.  

 

 
Obr. 1 Schéma adsorpčného zariadenia bez regenerácie sorbenta pre záchyt VOC 
v malej prevádzke povrchovej úpravy drevných materiálov 
1 – hlavná vrstva adsorbenta, 2 – dočisťovacia vrstva adsorbenta 

 

 Princíp činnosti tohto adsorpčného zariadenia je nasledovný: prúd plynu, ktorý 

je jednotlivými klapkami vedený tak, že na hlavnej vrstve adsorbenta - 1 nastáva 

hlavné čistenie a v stupni - 2 dochádza k dočisťovaniu. Pri prieniku sorbovanej zložky 

za druhý stupeň sa vrstva - 1 vymení za čerstvú a prúdenie sa obráti. Účinnosť 

odlúčenia VOC predstavuje 80 – 92 % v závislosti od typu adsorbenta, či sa jedná 

o aktívne uhlie (PAC, GAC, aktívne uhlie s nanočasticami striebra), silikagél, 

prírodné alebo syntetické zeolity [2, 6]. Tento navrhnutý variant  predstavuje výrazne 

nižšie investičné a prevádzkové náklady než adsorpčné zariadenia vyžadujúce 

regeneráciu sorbenta (variant B). 

Na Obr. 2  je schématický návrh  rozmiestnenia navrhnutého separačného  

(odlučovacieho) zariadenia pre prevádzku povrchovej úpravy bez regenerácie 

adsorbenta [4, 6 ]. 

 



368 

 

 
 

Obr. 2 Schématický návrh odlučovacieho zariadenia v prevádzke povrchovej úpravy 
drevárskych výrobkov bez regenerácie adsorbenta  
1 -  žalúzia I, 2 -  odvodné potrubie z rekuperátora I, 3- rekuperátor, 4- prívodné potrubie,  
5 –žalúzia II, 6 - aktívne uhlie, 7 - spojovacie potrubie, 8 - ventilátor, 9 -  minerálne filtre,  
10 – kovová mriežka, 11- odvodné potrubie II 
 

Variant B - Lakovňa s inštaláciou adsorpčného zariadenia s regeneráciou 
adsorbenta 

Regenerácia adsorbenta predstavuje využitie princípov BAT techník  

pre dosiahnutie vysokej účinnosti odlúčenia VOC (cca 99 %). Vzhľadom na pomerne 

vysoké investičné náklady spojené s inštaláciou zariadenia tohto ekotechnického 

zariadenia sa využívajú uvedené zariadenia prevažne u stredných a veľkých 

prevádzkovateľov povrchových úprav drevných materiálov. 

Zjednodušená schéma adsorpčného zariadenia  pre lakovne pre separáciu 

a záchyt týchto rizikových látok je uvedená na Obr. 3, ktorá predstavuje využitie 

princípov adsoprčných techník cyklického charakteru celého procesu – neustále sa 

opakujúcich cyklov adsorpcie a desorpcie pri využití minimálne dvoch adsorbérov, 

z ktorých jeden pracuje a druhý sa regeneruje a suší [ 5]. 
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 Obr. 3 Adsorpčné zariadenie pre čistenie odplynov obsahujúcich   VOC  z lakovní 
1 – adsorbér, 2 – kondenzátor, 3 – deliaca nádrž, SP – surový plyn, P – para, ČP – čistý 
plyn, R – rozpúšťadlo, V - voda 
 
 
 

 

Variant C - Lakovňa s využitím biofiltračných metód 

Na záchyt emisií VOC v nízkych koncentráciách (1,0 - 1,5 g.N.m-3)  

z  technologických procesov povrchových úprav materiálov (lakovne) sa v súčasnosti 

preferuje využitie biotechnologických spôsobov - biofiltrácia, biopráčky [2].   
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 4 Biofiltračné zariadenie na záchyt  VOC 
1-  vstup plynu,  2 -  cirkulačné potrubie, 3 – cirkulačná čerpadlo, 4 – temperačný výmenník,  
5 – plastová prepážka, 6 – prívod cirkulačnej vody  k rozstrekovačom,  
7 – výstup čisteného plynu 
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Za optimálnych prevádzkových (20 – 45 °C) podmienok sa účinnosť 

odlučovacích procesov udáva  v rozmedzí 90 - 94 % , pri vyšších teplotách sa tieto 

procesy zastavujú v dôsledku úhynu prítomných mikroorganizmov (účelovo 

vypestované mikroorganizmy). Mikroorganizmy sú obsiahnuté v cirkulujúcej 

skrápacej vode (biopráčky), prípadne sú uchytené na plastovej prepážke bioreaktora 

(biofiltre), resp. môžu byť výplňou iného typu (drevné štiepky, kôra). Znečisťujúca 

zložka musí byť najprv absorbovaná kvapalnou fázou a tým je prístupná 

mikroorganizmom [1]. Princíp funkcie je veľmi podobný s bioreaktormi pre čistenie 

odpadových vôd (1): 

 

CxHyOz  +  (y/2 – z + 2x) O2   →   x CO2 +  y/2 H2O                                    (1) 

 

 Počas biofiltrácie znečistené ovzdušie prúdi pomaly cez biologický filter a VOC 

sa absorbujú do filtračného média. Kontaminovaný plyn je rozptýlený v biofiltri, čím 

sa uplatní činnosť mikroorganizmov rozkladať emisie rizikových látok z procesov 

povrchových úprav na CO2, H2O a vedľajšie metabolické produkty. Biofitre 

predstavujú perspektívnu environmentálne vhodnú technológiu pre redukciu emisií 

prchavých organických látok, pričom nákladovo-efektívne riešenie, najmä pre účinnú 

redukciu takých rizikových látok ako formaldehyd, metanol a látky typu BTX, styrén a 

iné [2].  

 
Vyhodnotenie navrhnutých variantov pre redukciu rizikových látok 
v prevádzkach povrchových úprav špeciálnych výrobkov z dreva  

Pre riešenie problematiky účinnej redukcie emisií rizikových látok pre malých 

prevádzkovateľov povrchových úprav špeciálnych výrobkov z dreva boli navrhnuté tri 

rôzne spôsoby redukcie týchto rizikových látok, ktoré sa odlišovali spôsobom záchytu 

rizikových látok VOC, ďalej účinnosťou odlúčenia týchto rizikových látok, nakoniec aj 

investičnými nákladmi potrebnými na realizáciu navrhnutých ekotechnických 

zariadení. 

 Priemerné odhadované investičné náklady pre nákup a realizáciu zariadení  

na separáciu VOC v jednotlivých variantoch zohľadňovali tieto obstarávacie náklady 

(Tab. 1) [3,4]: 
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- Variant A: náklady na nákup ventilátora, potrubia SPIRO, výustky, žalúzie, 

minerálne filtre, rekuperátor, spojovací materiál, nákup sorbenta – práškové 

aktívne uhlie.  

- Variant B: náklady na nákup a inštaláciu adsorbérov so sorbentom  

(granulovaným aktívnym uhlím), kondenzátora, zariadenia na záchyt 

organických rozpúšťadiel, filtračného zariadenia. 

- Variant C: obstaracie náklady na nákup a inštaláciu biofiltračného zariadenia, 

náklady na obstaranie výplne biofiltra, náklady na obstaranie 

mikroorganizmov, temperačné prvky na udržiavanie optimálnej teploty 

v procese biofiltrácie. 
 

Tab. 1  Vyhodnotenie účinnosti záchytu  a investičné náklady pre realizáciou technického 
riešenia redukcie VOC v prevádzkach povrchových úprav špeciálnych  výrobkov z dreva 

Variant Priemerná účinnosť 
záchytu VOC 

 (%) 

Odhad emisií VOC  
zachytených  

(kg/rok) 
 

Investičné náklady 
(EUR) 

A 88   591,4 8.950,- 

B 99  665,3 19.780,- 

C 92 618,3 10.360,- 

 
 
Záver 
 Po vyhodnotení rôznych aspektov navrnutých prevádzok povrchových úprav 

špeciálnych výrobkov z dreva s inštaláciou zariadení na záchyt rizikových 

chemických látok, najmä VOC: účinnosť odlúčenia emisií VOC a investičné náklady 

na inštaláciu potrebných zariadení na redukciu emisií vyplynulo, že najdostupnejším 

variantom pre malých prevádzkovateľov  je využitie variantu A – bez regenerácie 

adsorbenta, avšak z ekologického aspektu je progresívnejším variant C – s využitím 

biofiltrácie. 
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Alexandr Fuchs 
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SOUHRN 
Cílem sdělení je informace o nových předpisech, vydaných v České 
republice za poslední rok a současně návod, jak se - zejména 
s odbornými otázkami, které s tím souvisí - mohou vyrovnat právnické 
a podnikající fyzické osoby. Sdělení navazuje na informaci přednesenou 
na loňské konferenci KNH, která se soustředila především na povinnost 
postupně přepracovávat bezpečnostní listy. V letošním sdělení bude 
pojednáno především o podstatných změnách, k nimž v legislativě došlo. 
Jde o rozšíření počtu těch kontrolních orgánů, které mohou posuzovat 
širokou problematiku rizika chemických látek a směsí včetně významného 
rozšíření pravomocí orgánů ochrany veřejného zdraví. Dále bude 
zdůrazněn legislativní posun předpisů v ČR, které se nově týkají téměř jen 
směsí a mají z části dočasný charakter, i když s relativně dlouhodobým 
horizontem (2015). S ohledem na předpoklad, že dozor v ČR bude 
vykonáván lépe odborně fundovanými orgány, bude upozorněno na 
nejdůležitější databáze, z nich lze čerpat odpovědi především na odborné 
otázky. 
Klíčová slova: předpisy, chemický zákon, orgány dozoru, toxikologické 
databáze 

 
SUMMARY 

The goal of this presentation is to give information on new legislation 
issued in the Czech Republic in the past year while providing instructions 
on how corresponding technical issues in particular should be approached 
both by legal and natural persons. This notification is a follow–up to the 
information presented in the last Conference on Coating Technology that 
concentrated mainly on the duty of up-dating safety data sheets. This 
presentation will primarily focus on the important changes in the 
legislation. These include an increase in the number of authorities entitled 
to assess the risk posed by chemical substances and mixtures as well as 
extending the powers of the public health authorities. Emphasis will further 
be placed on the on changes in Czech legislation that concern mainly 
mixtures and are partly temporary. Assuming that inspection will be 
conducted by authorities with better erudition than before, the most 
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important databases where answers to technical questions can be found 
shall be mentioned. 
Key words: legislation, chemical law, inspection authorities, toxicological 
database, 
 
 

1. Úvod 
V loňském sdělení na konferenci KNH [1] jsme se soustředili především na 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), schválené 18. prosince 2006, obecně 

známé pod zkratkou REACH [2] (dále jen nařízení REACH). Podrobněji bylo 

pojednáno o jedné z jeho posledních novel ze dne 20. května 2010 [3], jíž byla 

vydána nová osnova bezpečnostního listu. Dále jsme informovali o nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) schváleném 16. prosince 2008, o klasifikaci, 

označování a balení látek a směsí, obvykle označované zkratkou CLP [4] (dále jen 

nařízení CLP). Již na loňské konferenci jsme se zmínili, že vydání nařízení REACH 

i CLP si vyžádá nejen novelu českého chemického zákona, ale i předpisů, vydaných 

k jeho provedení. Stalo se tak až koncem roku 2011 vydáním jak zcela nového 

chemického zákona [5], tak vydáním základního předpisu k jeho provádění [6], 

o hodnocení nebezpečných vlastností označování nebezpečných chemických směsí. 

V této souvislosti nelze opomenout (zatím) poslední novelu nařízení CLP, a to 

nařízení (EU) č. 286/2011 [7], kterou se dost podstatně změní způsob klasifikace 

a označování látek a následně i směsí. 

2. Chemický zákon [5] 
Nový chemický zákon nabyl účinnosti 1. ledna 2012. Nahradil zákon 

č. 356/2003 Sb. [8] Pokud jde o látky ponechává pouze možnost hodnotit jejich 

nebezpečné vlastnosti, ale pokud jde o označování, vztahuje se již jen na směsi. 

Velmi podstatnou změnu doznala část o provádění dozoru, protože se soubor 

orgánů, které tuto činnost mohou vykonávat, rozšířil zejména o Státní úřad inspekce 

práce (SÚIP) a úkoly stávajících i nových dozorčích orgánů se rozšířily o možnost 

kontrolovat problematiku chemických látek a směsí. Pokládáme za nutné právě tuto 

činnost blíže objasnit.  

Seznam orgánů státní správy (podle § 23 chemického zákona) byl rozšířen 

takto: 



375 
 

Státní správu v oblasti uvádění látek nebo látek obsažených ve směsích 

a v předmětech na trh a v uvádění směsí na trh podle tohoto zákona vykonávají 

a) Ministerstvo životního prostředí, 

b) Ministerstvo zdravotnictví, 

c) Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

d) Česká inspekce životního prostředí, 

e) krajské hygienické stanice, 

f) celní úřady, 

g) Státní úřad inspekce práce, 

h) Státní rostlinolékařská správa. 

Pro právnické a podnikající fyzické osoby může být důležitá rozšířená 

pravomoc krajských hygienických stanic (KHS) a nový inspekční orgán, Státní úřad 

inspekce práce (SÚIP).  

Krajská hygienická stanice (podle § 28 chemického zákona): 

a) kontroluje, jak jsou dodavateli látek, směsí nebo předmětů dodržována 

ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo 

použitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto 

zákona, z hlediska ochrany zdraví, 

b) kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení tohoto zákona, právních 

předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie 

a rozhodnutí správních úřadů vydaná podle tohoto zákona, pokud upravují obsah 

látek v předmětech určených pro styk s potravinami, hračkách, kosmetických 

prostředcích, výrobcích pro děti ve věku do 3 let a ve výrobcích určených k přímému 

styku s pitnou, teplou nebo surovou vodou při jejich jímání, odběru, dopravě, úpravě, 

rozvodu, shromažďování, měření dodávky a dalších obdobných účelech, 

c) ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona, právních 

předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie 

a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona. 

Státní úřad inspekce práce (podle § 28 chemického zákona): 
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a) kontroluje, jak jsou dodavateli látek, směsí nebo předmětů dodržována 

ustanovení tohoto zákona, právních předpisů vydaných k jeho provedení, přímo 

použitelných předpisů Evropské unie a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto 

zákona, z hlediska bezpečnosti práce, 

b) ukládá pokuty za porušení povinností podle tohoto zákona, právních 

předpisů vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie 

a rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona. 

3. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností označování 
nebezpečných chemických směsí [6] 
Tato vyhláška nabyla účinnosti rovněž 1. ledna 2012. Nahradila mnohým 

důvěrně známou vyhlášku č. 232/2004 Sb. [9]. Pokud jde o látky ponechává 

dosavadní systém jejich hodnocení, avšak, pokud jde o označování, týká se 

výhradně směsí. Velmi podstatným rozdílem této nové vyhlášky oproti dříve platné je 

to, že je zcela vypuštěna velmi rozsáhlá tabulka C přílohy č. 1 zrušené vyhlášky č. 

232/2004 Sb., která obsahovala Seznam závazně klasifikovaných nebezpečných 

látek. V současné době tedy platí pouze tabulka 3.1 a 3.2 přílohy VI nařízení CLP, 

které obsahují seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek. 

4. Co to znamená  
V podstatě to, že od 1. ledna 2012 nutno při klasifikaci nebezpečných látek 

přihlížet pouze k seznamu harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných 

látek (dále jen seznam), a to jak podle tabulky 3.2, která obsahuje tzv. „starou“ 

klasifikaci, tak podle tabulky 3.1, která obsahuje tzv. „novou“ klasifikaci, a to jen těch 

látek, které byly jako nebezpečné klasifikovány v podstatě do r. 2009, kdy byly 

naposledy novelizovány obě tabulky nařízení CLP. Látky, které v seznamu uvedeny 

nejsou, musí být klasifikovány podle svých vlastností, které je nutno „vyhledat“. 

Zdůrazňuji, že jde o vyhledání vlastností látek, nikoli jejich klasifikace, která 

v žádném jiném předpise pro látky neuvedené v seznamu, není. S přihlédnutím 

k změněnému rozsahu kontrolních činností to klade podstatně vyšší nároky na 

každou právnickou nebo podnikající fyzickou osobu. Rádi bychom konstatovali, že by 

měly být zapomenuty doby, kdy se „opisovalo“ z málo hodnověrných pramenů (za 

které nadále pokládáme zejména starší bezpečnostní listy výrobců nebo dodavatelů 

látek a směsí). Nutí to vyhledávat ve volně přístupných databázích, na internetu, 
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v literatuře a nově i v informacích o registrovaných látkách, které zhruba od května 

2011 uveřejňuje ECHA. 

5. Shrnutí situace z hlediska povinností právnických a podnikajících 
fyzických osob 
Od 1. prosince 2010 platí nová klasifikace a označování látek (v tom i látek 

obsažených ve směsích) podle nařízení CLP. V tabulce 3.2 přílohy VI tohoto nařízení 

je mnoho let používaná klasifikace s označením nebezpečnosti písmenným 

symbolem (symboly) a R-větami včetně označení S-větami – tedy tzv. „stará 

klasifikace“. (Jinými slovy: tabulka 3.2 přílohy VI nařízení CLP je obsahuje tytéž látky, 

které byly uvedeny v tabulce C přílohy č. 1 zrušené vyhlášky č. 232/2004 Sb.) 

V tabulce 3.1 přílohy VI nařízení CLP je klasifikace včetně kódu/kódů třídy/tříd 

a kategorií nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti (tzv. H vět) – tedy tzv. 

„nová klasifikace“, ovšem bez pokynů pro bezpečné zacházení (tzv. P vět). Tyto 

seznamy představují již citovaný seznam harmonizovaných klasifikací a označení 

nebezpečných látek, s tím, že látky v seznamu obsažené jsou uvedeny v angličtině. 

(To je mimochodem jeden z problémů, protože chemický zákon požaduje 

v dokumentech, tedy i v bezpečnostních listech, používat české názvy látek.) Kódy 

i třídy a kategorie nebezpečnosti jsou také v angličtině ale ty – na rozdíl od názvů 

látek - nelze překládat. Obě tabulky nejsou jednoduchým překlopením starého textu 

na nový. Tak např. výstražné symboly nebezpečnosti (podle nové klasifikace GHS01 

až GHS09), signální slova (ta stará klasifikace neznala) nebo tzv. „doplňující údaje 

na štítku“ (např. podle nové klasifikace věty EUH) již nejsou klasifikací, ale pouze 

označením. Závažnější situace je u pokynů pro bezpečné zacházení (tzv. P věty), 

které seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek neuvádí 

vůbec, zatímco standardní pokyny pro bezpečné zacházení (tzv. S-věty), uvedeny 

jsou. (To je další problém, protože pojmy a jim odpovídající obsah, totiž klasifikace a 

označování jsou směšovány. Zejména v bezpečnostních listech musí být uvedena 

klasifikace, nikoli označování, v praxi je tomu spíše naopak.) To ovšem nejsou jediné 

problémy „obou tabulek“. Současné předpisy připouštějí možnost odchýlit se od 

klasifikace obsažené v seznamu harmonizovaných klasifikací a označení 

nebezpečných látek, a to výhradně směrem k přiznání vyšší nebezpečnosti 

u vlastností uvedených v seznamu, a dále k přiznání dalších nebezpečných 

vlastností, jestliže to vyplývá z hodnověrných informací o nebezpečnosti látek.  
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To vše klade na právnické a podnikající fyzické osoby značné nároky a nutí je 

vyhledávat skutečné (prokázané) vlastnosti prakticky všech látek v hodnověrných 

podkladech. Zatím jediným z takových podkladů jsou informace o registrovaných 

látkách, které vydává ECHA, bohužel nejen s velmi významným zpožděním, ale 

pouze jako informace o údajích, předložených registranty látek, zatím bez jejich 

kritického zhodnocení. V současné době je takový seznam inovován zhruba každé tři 

týdny. K 16. březnu 2012 (poslední doplnění) obsahoval celkem 4326 látek (unique 

substances) z 25307 registračních svazků (Registration dossiers). Látky, obsažené 

v těchto informacích se vůbec nekryjí se seznamem podle nařízení CLP. V současné 

době tyto informace obsahují (jak můžeme spíše odhadovat) především látky 

s jednoduchými a známými vlastnostmi, zatímco látky s komplikovanou klasifikací 

tyto informace neobsahují. Nicméně jsou poměrně bohatou „databází“ s velmi mnoha 

využitelnými údaji, protože v současné době již obsahují mnohá rozpouštědla 

používaná v nátěrových hmotách. 

6. Volně přístupné databáze a informace o registrovaných látkách ECHA 
Co tedy poradit právnickým a fyzickým podnikajícím osobám, aby mohly 

postupovat podle požadavků nových předpisů a mohly čelit kontrolním orgánům? 

Domníváme se, že musí používat dobře prověřené (a dokumentované) informace 

z databází, literatury nebo od svých zahraničních dodavatelů (s nimiž je spíše, podle 

našich zkušeností, problém). V žádném případě se nepokusíme doporučit, aby si 

podnikatelé zakoupili placené databáze, které obsahují souhrn světově známých dat, 

protože jsou jednak velmi drahé (jejich užívání stojí ročně téměř 300 000 Kč), jednak 

neobsahují – pokud je nám známo – ani náznak výsledku, tedy náznak klasifikace 

látky. Obsahují totiž pouze vlastnosti látek, podle nichž lze klasifikaci provést. 

Rovněž podnikatelům nedoporučujeme, aby si objednali testování svých směsí. Je to 

také velmi drahé. Domníváme se, že právnické a podnikající fyzické osoby mají 

zejména tyto možnosti. 

a. Informace o předregistrovaných a registrovaných látkách ECHA 

Z databáze http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/pre-registered-

substances lze vyčíst to, zda byla v EU látka předregistrována, a smí být tedy po 

1. prosinci 2010 uváděna na trh. Kromě toho (z databáze velmi podobné 

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances) lze vyčíst 

informaci o nebezpečných vlastnostech těch látek, které jsou zveřejněny v již 
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zmíněných informacích o registrovaných látkách. Tato databáze obsahuje poměrně 

rozsáhlý souhrn vlastností jak z hlediska účinku na člověka, tak z hlediska 

nebezpečnosti pro životní prostředí. Zdůrazňujeme, že se týká jen látek, o nichž byly 

ECHOU informace zveřejněny a je stále, ve velmi krátkých časových intervalech 

několika týdnů, inovována (viz výše). 

b. Informace z databáze ECB 

Jde především o  databázi http://esis.jrc.ec.europa.eu/, v níž jsou velmi podrobné 

údaje o nebezpečnosti mnoha látek, bohužel poněkud zastaralé, a to k únoru 2000. 

Na tuto databázi navazuje http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?PGM=cla, kde jsou 

kompletní údaje o klasifikaci a označování všech látek které jsou v seznamu 

harmonizovaných klasifikací a označování, včetně názvů těchto látek ve všech 

jazycích EU, tedy i česky. Bohužel nedůsledně, protože triviální názvy některých 

látek zůstaly v angličtině. 

c. Vyhledávání na internetu 

Toto je nejméně spolehlivý údaj. Nicméně lze v něm dohledat i úryvky 

z placených databází, zprávy o nebezpečných vlastnostech zpracované různými 

institucemi a konečně i některé bezpečnostní listy, v nichž bychom chtěli upozornit 

na oddíly 11 a 12, které někdy obsahují překvapivě podrobné údaje o nebezpečnosti 

látky nebo látek obsažených ve směsi. Je tomu tak zejména v BL z USA, které jen 

málokdy obsahují evropskou klasifikaci, ale mnohdy právě ony „hledané údaje“ 

o vlastnostech látek. 

7. Závěr 
Vím, že jsme mnohé z účastníků konference příliš nepotěšili. Domníváme se 

ale, že (z našeho hlediska velmi dlouhodobým) úkolem je pravdivě, komplexně a co 

možná nejlépe informovat o vlastnostech a nebezpečnosti i o možných rizicích, která 

z používání nátěrových hmot vyplývají pro člověka i pro životní prostředí. 

Předpokladem k tomu je získat a v praxi uplatňovat informace o vlastnostech látek, 

tedy komponent těchto výrobků (převážně směsí). Následně pak odvodit vlastnosti 

a rizika směsí. Domníváme se, že bude postupně třeba více využívat především 

odborných podkladů pro tuto činnost, což ve svých důsledcích také znamená 

získávat a dosahovat komplexnějších znalostí o nebezpečnosti látek a směsí 

a o rizicích vznikajících při práci s nimi. Oddělení chemické bezpečnosti Státního 
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zdravotního ústavu je připraveno při této nepochybně nesnadné práci pomáhat 

každému, kdo o to projeví zájem. 
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DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI VÝROBKOV V PRAXI 
 

DECLARED PRODUCT PROPERTIES IN COMMON USE 
 
Branislav Maňo 
Výzkumný ústav pozemních staveb Praha – Certifikační společnost, s.r.o., Česká 
republika, Česká republika 
 

Zhrnutie 
Príspevok poukazuje na nedostatočné poskytovanie informácií 
konečnému spotrebiteľovi o výrobkoch; popisuje sporné momenty 
očakávaných vlastností v procese uvádzania výrobkov na trh a v praxi; a 
v závere nabáda k presnejšiemu vyjadrovaniu technicko-užitných 
vlastností náterových hmôt a povrchových úprav. 
Kľúčové slová: nátery, posudzovanie zhody 

 
Summary 

The contribution is focused on insufficient technical information providing 
by the producers; describes the disputable moments of expected 
characteristics of the building products in the process of the product 
placement onto the market in Czech republic and in the end, it encourages 
to the accurate expression of the technical properties of the coatings. 
Key words: coatings, conformity assessment 
 
 

Každý z výrobcov náterových hmôt a povrchových úprav pre stavebníctvo sa už 

určite v procese výroby a uvádzania výrobkov na trh stretol s autorizovanou osobou 

a jej pôsobením. Hneď úvodom je nutné uviesť, že autorizované osoby vykonávajú 

svoju činnosť v zmysle Zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů. Z uvedeného predpisu vyplýva, že 

autorizované osoby nevytvárajú prekážku medzi výrobcom a trhom, na ktorom sa 

chce výrobca uplatniť. Naopak svojou činnosťou autorizovaná osoba potvrdzuje 

tvrdenia výrobcu o kvalite výrobku vydaním rozhodnutia – najčastejšie certifikátom. 

Zároveň chráni oprávnený záujem investorov a ostatních zákazníkov a odberateľov 

výrobkov. 
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Oblasť náterových hmôt je špecifická tým, že nieje zasiahnutá – regulovaná žiadnymi 

konkrétnymi normatívnymi požiadavkami na hodnoty technických vlastností výrobkov 

až na dve výnimky: Výrobky a systémy pre ochranu povrchu betónu podľa normy 

ČSN EN 1504-1 až 10 a náterové hmoty na ochranu povrchu kovových konštrukcií, 

ktorých vlastnosti upravuje norma ČSN EN 12944-2. Všetky ostatné aplikácie ako 

napríklad nátery na minerálne podklady alebo nátery na drevo, sú normatívne 

neregulované. To znamená, že akýkoľvek odberateľ – zákazník sa plne spolieha na 

údaje, ktoré na výrobku nájde a tým je odkázaný na serióznosť výrobcov náterových 

hmôt. Asi ako v každej oblasti ekonomickej činnosti, aj tu prax poukazuje na 

poskytovanie a uvádzanie neúplných a nezriedka i klamavých údajov spotrebiteľovi. 

Ten buď podstúpi riziko neúplnosti a nepodloženosti informácií a výrobok si zakúpi 

alebo sa rozhodne pre výrobok, ktorý mu poskytne dostatočné množstvo 

overiteľných informácií v požadovanej kvalite.  

V praxi sa ďalej často stretávame s ničnehovoriacim všeobecným popisom vlastností 

za použitia rôznych superlatívov na samotných obaloch a etiketách výrobkov. Tieto 

popisy sú dielom hlavne marketingových oddelení za účelom získania vyššieho 

záujmu zákazníka. Sú to napríklad vyjadrenia typu výborná priľnavosť 

k akémukoľvek podkladu, vysoká vodotesnosť a podobne. Tieto vyjadrenia sú jednak 

zavádzajúce a jednak už dnes z hľadiska zvyšujúcich sa požiadaviek na kvalitu 

stavebných výrobkov nedostatočné. A navyše uživateľ už z tohto popisu nevyčíta 

konkrétne minimálne deklarované hodnoty sledovaných vlastností, ktoré mu výrobca 

garantuje. Takisto projektanti sa len tažko dopátravajú čísel. 

V tomto momente vzniká riziko nesplnenia očakávaných užitných vlastností, pre 

ktoré si zákazník ten ktorý výrobok vybral. 

Ďalší problém, s ktorým sa autorizované osoby stretávajú pomerne dosť často je, že 

ani samotný výrobca nedeklaruje minimálne kvalitatívne požiadavky na technické 

vlastnosti jeho výrobkov. Autorizované osoby síce vypracovali a už dlhodobo 

používajú takzvané „Technické návody“, ktoré sú akousi pomôckou toho, aké 

vlastnosti sa majú pri danej aplikácii sledovať; požiadavky na konkrétne číselné 

vyjadrenie hodnôt vlastností už ale neobsahujú. Deklarovanie hodnôt je už na 

samotnom výrobcovi. 
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Dôležité je pritom rozlišovať medzi vlastnosťou výrobku typu viskozita alebo kryvosť 

náteru a vlastnosťou, ktorá musí vyhovieť v zmysle prílohy č. 1 Nařízení vlády č. 

163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb.  – Základní požadavky. Viskozita náteru 

priamo neohrozí jeden zo základných požiadavkov na stanovené stavebné výrobky a 

síce bezpečnosť pri užívaní. Prídržnosť k podkladu už je ale vlastnosť technicky 

rozhodná pre bezpečné užívanie stavby. Podobne ako paropriepustnosť v oblasti 

hygieny vnútorného prostredia atď.   

Ďalším problémom je tvorba stavebného technického osvedčenia vyplývajúca z §2 a 

§3 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. 

§ 2 

(1) Výrobce nebo dovozce provádí nebo zajišťuje u stanovených výrobků posuzování 

shody jejich vlastností se základními požadavky (dále jen "posuzování shody") z 

hlediska jejich vhodnosti k určenému použití, a to postupem posuzování shody 

stanoveným u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Na základě 

posuzování shody vydává výrobce nebo dovozce prohlášení o shodě podle §13.  

(2) V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, přičemž 

požadavky na tento výrobek nejsou plně obsaženy v určených normách nebo pokud 

takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití 

výrobku ve stavbě základní požadavky, které se na dané výrobky vztahují, nebo 

pokud nehodlá výrobce nebo dovozce postupovat podle určených norem, zajistí 

výrobce nebo dovozce technická zjištění vlastností výrobku autorizovanou osobou 

podle § 3. Na základě těchto technických zjištění vydává autorizovaná osoba výrobci, 

dovozci nebo sdružení výrobců nebo dovozců stavební technické osvědčení, kterým 

vymezuje technické vlastnosti výrobků ve vztahu k základním požadavkům na stavby 

podle toho, jakou úlohu mají výrobky ve stavbě plnit. 

§ 3 

Stavební technické osvědčení 

(1) Pro technická zjištění vlastností výrobku autorizovanou osobou, prováděná v 

případech uvedených v § 2 odst. 2, výrobce nebo dovozce předkládá autorizované 

osobě potřebné podklady, popřípadě vzorky výrobku nebo i výsledky předchozích 
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ověřovacích zkoušek a hodnocení vzorků. Výrobce nebo dovozce současně 

předkládá i písemné prohlášení, že provedení technických zjištění vlastností výrobku 

nezadal jiné autorizované osobě. 

(2) Autorizovaná osoba provede 

a)      posouzení podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem, zejména pro 

identifikaci výrobku a pro určení těch vlastností, které mají být předmětem 

posuzování shody, 

b)      vymezení technických vlastností výrobku, které souvisejí se základními 

požadavky a vymezení jejich úrovní vzhledem k určenému použití výrobku ve stavbě, 

a to z hlediska jiných technických předpisů, českých technických norem, technických 

dokumentů (§3 odst. 2 zákona) nebo technických norem mezinárodních nebo 

zahraničních organizací, popřípadě na základě vědeckých a technických poznatků a 

poznatků z praxe, 

c)      ověřovací zkoušky vzorků výrobku a jejich vyhodnocení, pokud je to pro 

vymezení technických vlastností výrobku a jejich úrovní nezbytné. 

(3) Autorizovaná osoba na základě uvedených technických zjištění, popřípadě 

zkoušek vydá stavební technické osvědčení s omezenou dobou platnosti, až 5 let. 

Tuto dobu může prodloužit. 

(4) Stavební technické osvědčení obsahuje 

a)   identifikační údaje o výrobci, dovozci nebo sdružení výrobců nebo dovozců 

(jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby 

nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby), 

b)   identifikaci a popis výrobku, 

c)   vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě včetně jeho případného omezení, 

d)   přehled podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem, 

e)   přehled použitých technických předpisů a technických norem a technických 

dokumentů, popřípadě pramenů použitých vědeckých a technických poznatků a dále 

údaje o poznatcích z praxe, pokud byly použity, 
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f)  údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovních a o způsobech jejich 

zjištění, 

g)   upřesňující požadavky na posuzování výrobků a na posuzování systému řízení 

výroby, 

h)   údaje o době platnosti stavebního technického osvědčení. 

(5) Stavební technické osvědčení lze použít pro posuzování shody pouze po dobu, 

po kterou se nezmění právní předpisy, technické normy nebo technické dokumenty 

využité ve stavebním technickém osvědčení z hlediska skutečností uvedených v 

odstavci 2 písm. b) nebo jiné skutečnosti podstatné z hlediska posuzování shody, za 

kterých bylo stavební technické osvědčení vydáno. Stavební technické osvědčení 

nelze použít jako doklad o posouzení shody.  

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že výrobca buď musí deklarovať hodnoty rozhodných 

technických vlastností alebo si ich nechá zistiť formou overovacích skúšok, na 

základe výsledkov ktorých už vie stanoviť minimálne možné hodnoty vlastností a tie 

musí zaviesť do svojej vnútornej podnikovej dokumentácie, podnikovej normy alebo 

dokumentácie kontroly kvality. 

 

V horšom prípade potom autorizované osoby nedostávajú požadovanú deklaráciu od 

výrobcov, stanovia požiadavky na výrobok na základe všeobecných technických 

poznatkov a hodnôt, ktoré tieto výrobky bežne v praxi vykazujú a výrobcovia sú 

potom prekvapení z nepriaznivých výsledkov skúšok a tie sa musia opakovať – 

samozrejme na náklady výrobcu. Tomuto negatívnemu dopadu neúplnosti informácií 

je možné predísť aktívnou spoluprácou s autorizovanou osobou a záujmom na čo 

najlepšom výsledku skúšok spolu s dodaním kompletných technických informácií o 

výrobku – vrátane deklarovaných hodnôt výrobku. Pokiaľ mu tieto niesú známe, 

realizujú sa už zmieňované skúšky overovacie, s ktorých sa potom stanovia 

minimálne hodnoty, za ktoré bude výrobca do budúcnosti zodpovedať. 
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V rámci konkurenčného boja sa tiež stretávame s námietkami, že konkurenčný 

výrobok deklaruje technické vlastnosti príliš všeobecne. Pokiaľ výrobca vyjadrí 

hodnotou vlastnosť, ktorá tvorí konkurenčnú výhodu výrobku na trhu, doporučuje sa 

vyjadriť túto vlastnosť v jej minimálnej deklarovanej hodnote, napr. min. 2,5 MPa. 

Týmto spôsobom skomplikuje konkurencií uvádzanie klamavých údajov o to, že aj 

ona bude musieť uvádzať číselnú hodnotu, ak sa mu bude chcieť minimálne 

vyrovnať v boji o zákazníka. 

 

Na mieste je ešte otázka prečo mám tieto údaje uvádzať, keď bežného spotrebiteľa 

zaujíma tak maximálne cena výrobku, farba a jeho výdatnosť resp. spotreba. 

Odpoveď je jednoduchá: pretože sa na trhu čoraz viac vyskytuje fundovaný zákazník 

s konkrétnymi a náročnejšími požiadavkami na výrobok. Z dlhodobého hľadiska 

potom je bezpečnejšie deklarované vlastnosti uviesť dopredu a dať ich odberateľovi 

na vedomie, ako  náročne obhajovať reklamovanú vlastnosť.  

 

Všeobecne sa dá povedať, že zhruba 50 % výrobcov, distrubútorov a dovozcov 

náterových hmôt do Českej republiky uvádza dostatok údajov o výrobku formou 

etikiet a technických listov prikladaných k výrobku alebo uverejňovaných na 

internete. Druhá polovica túto možnosť zatiaľ plne nevyužila a nedocenila. 

Doporučenie na záver: „Vyjadrujte sa v číslach - garantujete tým kvalitu Vašich 

výrobkov“ 

 

Nižšie uvedené tabuľky sú výňatkom z technických návodov, podľa ktorých postupujú 

autorizované osoby pri posudzovaní zhody stanovených stavebných výrobkov a 

zároveň zhrnutím a prehľadom sledovaných technických vlastností výrobkov. 
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Tab. 1 - Príklady uvádzania informácií 

nesprávne správne 

• rychle schnoucí 

• vynikající tvrdost 

• výborné mechanické vlastnosti 

• mrazuvzdorný 

• výborná odolnost proti 
povětrnostním vlivům 

• zdravotně nezávadný 

• vhodný na kov, dřevo, minerální 
podklady a beton 

• chemicky odolný 

• vhodný do agresivního prostředí a 
pro průmyslové aplikace 

• vysoke kvalitní 

• vhodný pro přímy styk s pitnou 
vodou a potravinami 

Obsah netěkavých složek: 
bílý ≥ 57 % hm.; ≥ 39 % obj. / báze ≥ 54 % 
hm.; ≥ 38 % obj. 

Viskozita (Brookfield, vřeteno 6, 60 rpm, 20 
±0,5 °C): 

bílý 7000 ± 1000 mPa.s / báze 8500 ± 1500 
mPa.s 

VOC: Kategorie/Subkategorie/Druh produktu 
dle Vyhl. 337/2010 Sb.: 

A/c/VŘNH 

Max. prahová hodnota VOC dle Vyhl. 
337/2010 Sb. (od r. 2010 40 g/l): 

Obsah VOC výrobku připraveného k použití: ≤ 
18 g/l 

TOC (= obsah těkavého organického uhlíku): ≤ 
8 g/kg 

Měrná hmotnost [g.cm-3]: 

bílý cca 1,49; báze A cca 1,45; báze B cca 
1,44; báze C cca 1,37 

Zasychání (20 °C, rel. vlhkost vzduchu 60 % 
obj.) (do st. 4): nejméně 4 hodiny 

Suchý nátěr: 
Odolnost proti otěru za sucha: třída 0 

Přídržnost k podkladu ČSN 73 2577: ≥ 2,30 
MPa 

Třída propustnosti pro vodní páru ČSN EN ISO 
7783-2: třída II. (střední)   
Mrazuvzdornost ČSN 73 2579: > 25 cyklů 

Přídržnost po mrazuvzdornosti: ≥ 2,00 MPa 

Odolnost náhlým teplotním změnám ČSN 73 
2581: > 25 cyklů 

Přídržnost po ČSN 73 2581: ≥ 2,30 MPa 

Vodotěsnost ČSN 73 2578: < 0,04 kg/m2 za 
0,5 h 

*akákoľvek podobnosť so skutočným vyobrazením technického listu výrobcu je čisto 

náhodná 
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Tab. 2 - Sledované vlastnosti – minerálne podklady (tab. 8 TN 05_14_01) 

č. Název sledované 
vlastnosti: Zkušební postup Předmět 

zkoušky: 
Počet 

vzorků C/ 
D1) 

Poznámka
: 

1 Odolnost náhlým 
teplotním změnám 

ČSN 73 2581 2) 

ČSN EN 13687-2 
vzorek 
výrobku 1 1 

Dle 
způsobu 
použití 

2 Odolnost kapalinám ČSN EN ISO 
2812-1,2 

vzorek 
výrobku 1 1 

Dle 
způsobu 
použití 

3  Mrazuvzdornost 
ČSN 73 25792) 

ČSN EN 13687-3 
vzorek 
výrobku 1 1 Pro použití 

v exteriéru

4 

Odolnost proti působení 
vody a chem. 
rozmrazovacích 
prostředků 

ČSN 73 1326 2) 

ČSN EN 13687-1 

ČSN EN 13581 

vzorek 
výrobku 1 1 

Dle 
způsobu 
použití 

5 Přídržnost k podkladu 

ČSN 73 25772) 

ČSN EN 1542 

ČSN EN ISO 4624 

vzorek 
výrobku 1 1   

6 
Pronikání vody v kapalné 
fázi 

vodotěsnost 

ČSN EN 1062-3 2) 

ČSN 73 2578 
vzorek 
výrobku 1 1 

Dle 
způsobu 
použití 

7 Prostup vodních par 
povrchovou úpravou 4) 

ČSN EN ISO 
7783-2 2) 

ČSN 73 2580 

ČSN EN ISO 
12572 

vzorek 
výrobku 

 
1 1 

Dle 
způsobu 
použití 

8 Protikluznost 

ČSN 74 45072) 

ČSN 72 5191 

ČSN EN 13 893 

vzorek 
výrobku 1 1 

Dle 
způsobu 
použití 

9 Schopnost přemosťování 
trhlin ČSN EN 1062-7 Vzorek 

výrobku 1 1 
Dle 
způsobu 
použití 

1
0 Odolnost proti úderu ČSN EN ISO 

6272-1 
Vzorek 
výrobku 1 1 

Dle 
způsobu 
použití 

1
1 

Propustnost oxidu 
uhličitého ČSN EN 1062-6 vzorek 

výrobku 1 1 
Dle 
způsobu 
použití 
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Tab. 2 - Sledované vlastnosti – minerálne podklady (tab. 8 TN 05_14_01) –pokr. 

1
2 

Zdravotní nezávadnost – 
emise VOC 

ČSN EN ISO 
11890-22) 

ISO 16000-6 

ČSN EN ISO 
16000-9 

ČSN EN ISO 
16000-10 

ČSN EN ISO 
16000-11 

EN 13419 

zkušební metoda 
odborného 
pracoviště3) 

vzorek 
výrobku 1 - Při použití 

v interiéru 

1
3 

vhodnost pro přímý styk 
s pitnou vodou, 
potravinami  

výluhový test vzorek 
výrobku 1 - 

Dle 
způsobu 
použití 

1
4 

Senzorické hodnocení - 
pach ČSN EN 1230-1 vzorek 

výrobku 1 - 
Dle 
způsobu 
použití 

 

1) Výběr parametrů pro namátkové kontroly vlastností výrobků provede AO v 

závislosti na výsledcích zkoušek a výsledcích dohledů. Zkouší se min. 1 rozhodná 

vlastnost u výrobku pro interiér a min.2 rozhodné vlastnosti u výrobku pro exteriér 

2) vybere se vhodná zkušební metoda 

3) Např. SZÚ, akreditované zkušební laboratoře orgánu ochrany veřejného zdraví 

4) Vedle faktoru difúzního odporu μ uvádět ekvivalentní difúzní tloušťku sd tam, kde 

to připadá v úvahu, to je zejména u povrchových úprav, strukturálních omítek, omítek 

s většími zrny, apod. tedy u výrobků, u kterých není možné změřit 

reprodukovatelným způsobem tloušťku. 
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Tab. 3 - Sledované vlastnosti – kovové podklady (tab. 8 TN 05_14_02) 

č. Název sledované 
vlastnosti: Zkušební postup Předmět 

zkoušky: 
Počet 

vzorků C/ 
D1) 

Poznám
ka: 

1 Protikorozní odolnost 
vůči kondenzační vodě 

ČSN EN ISO 6270-
13), 9) 

ČSN EN ISO 6270-2

ČSN 03 8131 

vzorek 
nátěrové 
hmoty 

1 1  

2 Protikorozní odolnost 
vůči neutrální solné mlze 

ČSN EN ISO 9227 
4) 

vzorek 
nátěrové 
hmoty 

1 1  

3 
Odolnost vlhkým 
atmosférám s obsahem 
SO2 

ČSN EN ISO 3231 
vzorek 
nátěrové 
hmoty 

1 1 

NH 
s obsah
em 
zinkové
ho 
prachu 

4 Vyhodnocení korozních 
zkoušek 2) 

Vizuální hodnocení 
a podle ASTM-D 
610) 

a dle norem řady 
ČSN EN ISO 4628 

změna odstínu 
subjektivně nebo 
spektrofotometricky 

a dle zkoušek č. 5, 6 
a 75) 

vzorek 
nátěrové hmoty 1 1 

V 
protokol
u se 
uvede 
použitý 
podklad 
a 
stupeň 
přípravy 
povrchu 
viz 
např. 
ČSN 
EN ISO 
12944-
4 

5 Protikluznost 

ČSN 74 45079) 

ČSN 72 5191 

ČSN EN 13893 

vzorek 
nátěrové hmoty 1 1 

Dle 
způsob
u 
použití 

6 Odolnost proti úderu ČSN EN  ISO 6272-
1 

Vzorek 
nátěrové 
hmoty 

1 1 

Dle 
způsob
u 
použití 

7 Odolnost kapalinám 

ČSN EN ISO 2812-
16),9) 

ČSN EN ISO 2812-
2 7) 

vzorek 
nátěrové 
hmoty 

1 1 

Dle 
způsob
u 
použití 
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Tab. 3 - Sledované vlastnosti – kovové podklady (tab. 8 TN 05_14_02)-pokr. 

8 Přilnavost odtrhem ČSN EN ISO 4624 
vzorek 
nátěrové 
hmoty 

1 1 

Dle 
způsob
u 
použití 

9 Přilnavost mřížkou ČSN EN ISO 2409 
vzorek 
nátěrové 
hmoty 

1 1 

Dle 
způsob
u 
použití 

1
0 

Zdravotní nezávadnost – 
emise VOC 

ČSN EN ISO 11890-
29) 

ISO 16000-6 

ČSN EN ISO 16000-
9 

ČSN EN ISO 16000-
10 

ČSN EN ISO 16000-
11 

EN 13419 

zkušební metoda 
odborného 
pracoviště8) 

vzorek 
nátěrové 
hmoty 

1 - 

Při 
použití 
do 
interiéru

1
1 

Vhodnost pro přímý styk 
s pitnou vodou a 
potravinami 

výluhový test 
vzorek 
nátěrové 
hmoty 

1 - 

Dle 
způsob
u 
použití 

1) Výběr parametrů pro namátkové kontroly vlastností výrobků provede AO v 

závislosti na výsledcích zkoušek a výsledcích dohledů. Zkouší se min.1 rozhodná 

vlastnost u výrobku pro interiér a min.2 rozhodné vlastnosti u výrobku pro exteriér. 

2) V protokolu o zkoušce se uvede tloušťka nátěru dle ČSN EN ISO 2808 

3) Zkouška se neprovádí při deklaraci pro korozní prostředí Im1, Im2 a Im3 

4) Zkouška se provádí při deklaraci pro korozní prostředí C4, C5-I, C5-M, Im2 a Im3 

5) Pro vyhodnocení, je-li to vhodné, lze použít i další zde neuvedené metody 

6) Zkouška se provádí při deklaraci pro korozní prostředí C5-I 

7) Zkouška se provádí při deklaraci pro korozní prostředí Im1, Im2 a Im3 

8) Např. SZÚ, akreditované zkušební laboratoře orgánu ochrany veřejného zdraví 
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9) Vybere se vhodná zkušební metoda 

Upozornění. Ministerstvo dopravy požaduje u dopravních  staveb navíc splnění 

požadavků TKP 19 Ocelové mosty a konstrukce a TP 84 Protikorozní ochrana 

ocelových konstrukcí v platném znění z roku 2003. 

 

Tab. 4 - Sledované vlastnosti – drevené podklady (tab. 8 TN 05_14_03) 

Č. Název sledované 
vlastnosti: Zkušební postup: Předmět 

zkoušky: 
Počet 
vzorků   
C/ D1) 

Poznám
ka: 

1 Odolnost proti 
povětrnosti 

ČSN EN 927-3        
1) 

ČSN EN 927-6 

TP VVÚD 3.64.001 
2) 

zkouší se 
kompletní 
nátěrový systém 
nanesený na 
dřevo 

1 - 

Dle 
způsob
u 
použití  
5) 

2 Sorpce a desorpce vodní 
páry ČSN EN 927-4  

zkouší se 
kompletní 
nátěrový systém 
nanesený na 
dřevo 

1 - 

Dle 
způsob
u 
použití 
6) 

3 Prostup vody v kapalné 
fázi nátěrem ČSN EN 927-5 

zkouší se 
kompletní 
nátěrový systém 
nanesený na 
dřevo 

1 - 

Dle 
způsob
u 
použití 
5) 

4 Odolnost proti vysoké 
vlhkosti 

ČSN EN ISO 6270-
1 

zkouší se 
kompletní 
nátěrový systém 
nanesený na 
dřevo 

1 - 

Dle 
způsob
u 
použití 
7) 

5 
Ověření účinnosti proti 
biotickým škůdcům 

typové označení výrobku 

ČSN P ENV 
807,839,11) ČSN EN 
1390, 46,47, 73, 84, 
113, 152-1, 252, 
330, ČSN ENV 
12404, prCEN/TS 
12037, prEN/TS 
14839, prEN/TS 
14723 

ČSN EN 15457 

zkouší se 
výrobkem 
(nátěrová hmota, 
impregnační 
základ) 

povrchově nebo 
tlakově 
impregnované 
dřevo 

1 - 

Dle 
způsob
u 
použití 
8) 

6 Druh a obsah účinných 
složek 

ČSN 49 0609, ČSN 
EN ISO 2871-2, 
ČSN ISO 2271 3) 

zkouší se 
výrobek 
(nátěrová hmota, 

1 1 
Dle 
způsob
u 
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Č. Název sledované 
vlastnosti: Zkušební postup: Předmět 

zkoušky: 
Počet 
vzorků   
C/ D1) 

Poznám
ka: 

impregnační 
základ) 

použití 
8) 

7 Přilnavost / přídržnost 
odtrhem 

ČSN EN ISO 
462411) 

ČSN EN ISO 2409 

zkouší se 
kompletní 
nátěrový systém 
nanesený na 
dřevo 

1 1 

Dle 
způsob
u 
použití 
9) 

8 

 
Protikluznost 

ČSN 74 450711) 

ČSN 72 5191 

ČSN EN 13893 

zkouší se 
kompletní 
nátěrový systém 
nanesený na 
dřevo 

1 - 

Dle 
způsob
u 
použití 
10) 

9 Zdravotní nezávadnost – 
emise VOC 

ČSN EN ISO 11890-
211) 

ISO 16000-6 

ČSN EN ISO 16000-
9 

ČSN EN ISO 16000-
10 

ČSN EN ISO 16000-
11 

EN 13419 

zkušební metoda 
odborného 
pracoviště4) 

zkouší se 
kompletní 
nátěrový systém 
nanesený na 
dřevo 

1 - 

při 
použití 
do 
interiéru

 

 

1) Vybere se jedna ze zkušebních metod, vyhodnocení dle ČSN EN 927-1, ČSN EN 

927-2 

2)  Zkušební metodika je k dispozici u AO 222 

3) Pro stanovení ostatních účinných látek lze použít zkušebních metod 

akreditovaných laboratoří nebo  obecných postupů např. HPLC, GC, AAS, vážková 

odměrná analýza nebo postupu výrobce 

4) Např. SZÚ, akreditované zkušební laboratoře orgánu ochrany veřejného zdraví 
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5) U stabilních a polostabilních výrobků. V případě deklarace jako nestabilní dle ČSN 

EN 927-1 se zkouška neprovádí. 

6) V případě deklarace prostupu vodních par. 

7) Pro výrobky určené do prostředí s vysokou vlhkostí, kdy dochází na povrchu k 

trvalé kondenzaci 

8) jen u biocidních přípravků (napouštědel), výsledky ČSN EN 113 je možné použít 

pouze dle EN 599-1:2010 jen s vrchním krycím nátěrem 

9) u impregnačních základů netvořících film nelze provést, ČSN ISO 2409 do tl. 250 

�m 

10) Jen nátěry určené pro pochůzné plochy a podlahy 

11) Vybere se vhodná zkušební metoda 

  

Všetky technické návody sú voľne k dispozícii aj na internete. 
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VÝROBKY A SYSTÉMY PRE POVRCHOVÚ OCHRANU BETÓNOVÝCH 
KONŠTRUKCIÍ 

UVÁDZANIE NA TRH PODĽA ČSN EN 1504-2 
 

PRODUCTS AND SYSTEMS FOR SURFACE PROTECTION OF 
CONCRETE STRUCTURES 

PRODUCT PLACING ON THE MARKET ACCORDING TO EN 1504-2 
 

Branislav Maňo; Karel Dvořák, Vlasta Hlaváčová   
Výzkumný ústav pozemních staveb Praha - Certifikační společnost s.r.o. 
Pražská 810/16, 102 21 Praha - Hostivař , Česká republika 
 

Zhrnutie 
Článok je určený pre všetkých výrobcov/dovozcov/distribútorov výrobkov a 
systémov pre ochranu povrchu betónových konštrukcií, ktorí tieto výrobky 
uvádzajú na trh. Popisuje základné požiadavky na hodnotenie zhody 
výrobkov podľa prílohy ZA harmonizovanej normy ČSN EN 1504 - 2 pred 
ich uvedením na trh v Českej republike. Vysvetľuje výber sledovaných 
funkčných vlastností pre určené použitie podľa jednotlivých metód  a 
zásad ochrany povrchov. Venuje sa dokumentom potvrdzujúcim 
preukázanie zhody s normou ČSN EN 1504 – 2. V závere poukazuje na 
miesto tejto normy, ktorá je súčasťou súboru noriem ČSN EN 1504-1 - 10. 
Kľúčové slová: certifikácia, EN 1504-2, preukazovanie zhody 

 
Summary 

The article is focused on all the producers/importers/distributors of 
products and systems for surface protection of concrete structures who 
place these products onto the market. It describes the basic requirements 
for product comformity assessment according to Annex ZA of the EN 
1504-2 before its market placing in Czech republic. Futher it explains the 
choice of supervised functional characteristics for specified usage 
according to particular methods and principles of surface protection. It 
follows the documentation confirming the comformity approval in terms of 
EN 1504-2. Finally it shows the role of this standard in the package of 
european standards EN 1504-1 through EN 1504-10. 
Key words: certification, EN 1504-2, conformity assessment 

 
 
Harmonizovaná európska norma ČSN EN 1504-2 je neoddeliteľnou súčasťou 

technických predpisov vzťahujúcich sa k predmetu podnikania všetkých výrobcov, 
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dovozcov a distribútorov výrobkov a systémov pre ochranu povrchu betónových 

konštrukcií. 

Táto norma prevzala normu EN 1504-2:2004 prekladom v 03/2006. Všetky národné 

normy, ktoré s ňou boli v rozpore, bolo nutné zrušit do 12/2008. S týmto dátumom 

skončilo prechodné obdobie súbežnej platnosti tejto európskej harmonizovanej 

normy a národných noriem zaoberajúcich sa výrobkami pre ochranu povrchu betónu. 

Z uvedeného vyplýva, že od 01.01.2009 už nieje možné uvádzať na trh tieto výrobky 

inak, ako preukázaním zhody s normou ČSN EN 1504-2. 

V úvode tejto normy sú uvedené hlavné zásady ochrany uvažované pre výrobky a 

systémy pre ochranu povrchu betónu: 

- Ochrana proti vnikání 

- Regulace vlhkosti 

- Fyzikální odolnost/zlepšení povrchu 

- Chemická odolnost 

- Zvýšení odporu omezením obsahu vlhkosti. 

Tieto zásady je možné v prenesenom zmysle slova chápať ako vlastnosti výrobku 

deklarované výrobcom pre jednotlivé určené použitia. 

V predmete tejto normy sú uvedené tri metódy ochrany povrchu betónu, ktoré okrem 

metódy (spôsobu) ochrany povrchu taktiež umiestňujú výrobok v súvrství povrchovej 

ochrany betónu: 

- Hydrofobní impregnace 

- Impregnace 

- Nátěr 

Ďalej nasledujú normatívne odkazy súvisejúcich noriem a termíny a definície. 

Pre účely tejto normy platia okrem iných nasledujúce dôležité termíny a definície: 

hydrofobní impregnace – HI 

úprava betonu za účelem vytvoření povrchu odpuzujícího vodu. Póry a kapiláry jsou 

vnitřně potaženy avšak nejsou zaplněny. Na povrchu betonu není vytvořen film a 

dochází jen k malé nebo vůbec žádné změně vzhledu.  
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impregnace – I  

úprava betonu za účelem snížení jeho povrchové porozity a zpevnění povrchu. Póry 

a kapiláry jsou částečně nebo úplně zaplněny. 

nátěr – C  

úprava vytvářející souvislou ochrannou vrstvu na povrchu betonu. 

Ďalej podľa normy ČSN EN 1504-1 je: 

deklarovaná hodnota 

hodnota pro identifikační požadavky nebo požadavky na funkční vlastnosti, která je 

deklarovaná a prokázaná výrobcem. 

zkouška funkční vlastnosti 

zkouška prováděná pro potvrzení hodnoty požadované vlastnosti výrobku nebo 

systému, pokud jde o jeho specifikované funkční vlastnosti během aplikace a 

používání. 

výrobky a systémy pro povrchovou ochranu 

výrobky a systémy, které po aplikaci prodlužují trvanlivost konstrukcí z betonu a 

z vyztuženého betonu. 

 

Kapitola 4 sa venuje hlavne výberu funkčných vlastností výrobkov a systémov, ktoré 

je nutné sledovať. Uvádza dve základné možnosti sledovania vlastností:  

■ funkčné vlastnosti pre „všechna určená použití“ 

□ funkčné vlastnosti pre „určitá určená použití“ 

 

Ďalej táto kapitola popisuje výber vhodných výrobkov resp. systémov vzhľadom 

k aktuálnej potrebe riešenia reálnych rizík a možností vzniku poškodenia povrchovej 

úpravy a následný správny – vhodný postup pri výbere metódy a zásad ochrany 

povrchovej úpravy betónovej konštrukcie. V tabuľke č. 1 sú uvedené všetky 

požadované sledované vlastnosti výrobkov rozdelené podľa metód, zásad a podľa 

triedenia „všechna určená použití/určitá určená použití“. 
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Kapitola 5 špecifikuje požiadavky na identifikáciu vzorkov ( vrátane identifikačných 

skúšok a tolerancií v tabuľke č. 2 ), požiadavky na funkčné vlastnosti, uvoľňovanie 

nebezpečných látok a reakciu na oheň. 
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Kapitola 6 odkazuje na ČSN EN 1504-8, ktorá okrem iného stanovuje všeobecné 

požiadavky na vzorkovanie výrobkov alebo systémov. 

Kapitola 7 tejto normy hovorí o hodnotení zhody, počiatočnej skúške typu, riadeniu 

výroby u výrobcu a posudzovaní, dohľade a certifikácií riadenia výroby u výrobcu. 

Zároveň odkazuje na požiadavky uvedené v ČSN EN 1504-8 Výrobky a systémy pro 

ochranu a opravy betonových konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a 

hodnocení shody – Část 8: Kontrola kvality a hodnocení shody.  

Kapitola 8 tejto normy odkazuje na kapitolu 6 ČSN EN 1504-8 v oblasti „Označování 

a značení štítkem“. 

Tabuľky č. 3,4 a 5 upresňujú požiadavky a podmienky skušobných metód 

priradených tabuľkou č. 1 k funkčným vlastnostiam výrobkov alebo systémov na 

základe rozdelenia výrobkov podľa metód ochrany povrchu. 

Tabuľka č. 6 upresňuje podmienky skúšky podľa EN 1062-7 /metóda A a tabuľka č. 7 

upresňuje podmienky skúšky podľa EN 1062-7 /metóda B. 

Príloha A predpisuje presnú početnosť skúšok výrobcom v procese riadenia výroby a 

diferencuje túto početnosť podľa pojivových báz výrobkov. 

Príloha B uvádza 3 názorné príklady správnej voľby sledovaných vlastností. 

Príloha C hovorí o uvoľňovaní nebezpečných látok z týchto výrobkov. 

Normatívna Príloha ZA odkazuje formou tabuliek ZA. 1a až ZA 1g na odpovedajúce 

ustanovenia tejto normy obsahujúce jednotlivé požiadavky na funkčné vlastnosti 

výrobkov. Tieto tabuľky sú rozdelené podľa metód ochrany povrchu betónových 

konštrukcií doplnené o zásady ochrany. 

Časť ZA.2 tejto normy popisuje možné systémy preukazovania zhody podľa 

určeného použitia stavebných výrobkov. Ďalej prerozdeľuje hlavné úlohy a povinnosti 

v procese preukazovania zhody medzi notifikovanú osobu a výrobcu. Toto rozdelenie 

úloh a obsahová náplň činnosti závisí na výrobcom zvolenom systéme 

preukazovania zhody. Norma pripúšťa aj niekoľko kombinácií systémov 

preukazovania zhody s ohľadom na potreby výrobcu. 
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Časť ZA.2.2 určuje presnú obsahovú náplň dokumentov preukazujúcich splnenie 

požiadavkov tejto normy – ES certifikátu a prehlásenia o zhode. 

Časť ZA.3 popisuje spôsob označovania zhody CE a graficky znázorňuje štítok. 

Pokiaľ sa výrobca / dovozca / distribútor výrobkov alebo systémov pre povrchovú 

ochranu betónových konštrukcií rozhodne preukázať zhodu podľa harmonizovanej 

normy ČSN EN 1504-2, musí si pred začiatkom tohto procesu ujasniť niekoľko 

dôležitých informácií o výrobku alebo systéme. Najprv musí výrobca určiť zásadu 

resp. zásady ochrany povrchu („ochrana proti vnikání, regulace vlhkosti, fyzikální 

odolnost / zlepšení povrchu, chemická odolnost, zvýšení odporu omezením obsahu 

vlhkosti“). Potom mu musí byť jasná metóda ochrany povrchu. Volí medzi 

hydrofóbnou impregnáciou (HI), impregnáciou (I) a náterom (C). Pojmy sú vysvetlené 

v časti „Termíny a definice“ tejto normy. Treťou dôležitou informáciou je voľba 

systému preukazovania zhody, prípadne viacerých systémov v kombinácií tak, ako to 

umožnuje norma. Táto posledná informácia rozdeľuje jednotlivé úlohy medzi výrobcu 

a notifikovanú osobu a určuje účasť notifikovanej osoby na procese preukazovania 

zhody.  
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Po úspešnom ukončení procesu preukazovania zhody podľa ČSN EN 1504-2 

výrobca/dovozca/distribútor vydáva ES prehlásenie o zhode a značí výrobky štítkom 

s označením CE. Notifikovaná osoba vydáva protokol o počiatočnej skúške typu 

prípadne certifikát systému riadenia výroby alebo certifikát zhody na výrobok. 

Vydávané dokumenty sú závislé na zvolenom systéme preukazovania zhody. 

Platnosť výstupných dokumentov vydávaných notifikovanou osobou je najčastejšie,  

vzhľadom k systému preukazovania zhody, podmienená kontrolou sledovaných 

funkčných vlastností a dohľadom nad systémom riadenia výroby (FPC – factory 

production controll). 

Norma ČSN EN 1504-2 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 2: 
Systémy ochrany povrchu betonu sa venuje výhradne ochrane povrchu 

betónových konštrukcií. Ostatné normy zo súboru noriem túto tematickú oblasť 

dopĺňajú tak, ako je uvedené nižšie:  
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• ČSN EN 1504-1 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 
1: Definice 

• ČSN EN 1504-2 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – 
Část 2: Systémy ochrany povrchu betonu 

• ČSN EN 1504-3 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 
3: Opravy se statickou funkcí a bez statické funkce 

• ČSN EN 1504-4 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 
4: Konstrukční lepidla 

• ČSN EN 1504-5 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 
5: Injektáž betonu 

• ČSN EN 1504-6 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 
6: Kotvení výztužných ocelových prutů  

• ČSN EN 1504-7 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 
7: Ochrana výztuže proti korozi 

• ČSN EN 1504-8 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 
8: Kontrola kvality a hodnocení shody 

• ČSN EN 1504-9 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 
9: Obecné zásady pro používání výrobků a systémů 

• ČSN EN 1504-10 Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových 
konstrukcí – Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody – Část 
10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení 

 
 

Jednotlivé časti noriem boli použité so súhlasom  

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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GRINDING AND DISPERSING IN THE NANOMETRE RANGE 
 

MLETÍ A DISPERGACE V NANOMETROCKÉ OBLASTI 
 

Marc Weider a, Lea Tomášová b 

a WILLY A. BACHOFEN AG Maschinenfabri,, Junkermattstr. 11, CH4132 Muttenz, 
Switzerland, m.weider@wab.ch 
b TOMÁŠOVÁ LEA s.r.o, Na Okrouhlíku 1781, Pardubice, Czech Republic, EU, 
lea.tomasova@tomasovalea.cz 
 

Summary 
The company Willy A. Bachofen AG, located in Muttenz Switzerland is 
specialized on wet fine grinding since more than 40 years. The 
accumulated know-how and a close relationship to our customers is the 
base for a continuous development of grinding processes and equipment 
supported by most modern research and design tools. A technology centre 
with full infrastructure is available for testing new developments, 
prototypes and the wide range of customer's products.  
Over the past decade, the major R&D efforts were given to dispersing and 
grinding of nano-sized particles, leading to a full range of mills also 
suitable for this specific application. Also environmental thoughts were 
taken into account by consequent reduction of power consumption and 
grinding chamber volumes.  
High quality Swiss manufacturing and quality controls according latest 
standards ensure highest reliability to our equipment. Together with a 
worldwide well trained sales and service net, we provide full support to our 
customers before and after sale. Our service offer reaches from process 
support to maintenance via validation and qualification of the equipment 
whenever needed.  
Keywords: nano-grinding, pearl mill, Dyno-Mill ECM, Willy A. Bachofen 
 
 

DYNO-MILLs for nano-grinding 
The company WILLY A. BACHOFEN AG MASCHNENFABRIK, Muttenz, Switzerland 

is one of the leading specialists in dispersion and grinding technology with its world 

famous DYNO-MILL products. With its extensive program of mills and the experience 
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gained over decades, WAB delivers the right solutions for all applications to ensure 

that the clients can produce the finest quality products in a repeatable process. 

Dispersion and grinding of nanoparticles are subject to many parameters of the 

formulation as well as of the process in a bead mill. The high specific surface area of 

nanoparticle and its corresponding surface tensions tends to agglomerate them and 

a high frequency stress -collisions between beads and particles- is required for de-

agglomeration. The particles need to be wetted by the liquid phase of the slurry to 

neutralise their surface tension. There is a strong relation between the number of de-

agglomerated particles and the wetting capability of the slurry within a residence time 

period in the mill. The process has to be conducted in a way to get as close as 

possible to the optimum conditions, meaning the mill must be able to run with 

smallest grinding beads and allow well controllable energy input and residence time 

(Fig. 1). 

High stress intensity may break primary particles and increase their specific surface 

area. This will not only influence the intrinsic properties of the product but also lead to 

co-agglomerations by increasing the surface tension of the particles and to rheologic 

modifications. (commonly called „over-grinding“). The additives (dispersants) will not 

be adapted to the new particle size resp. the new surface area and surface tensions. 

Too intensive de-agglomeration doesn‘t allow a „wetting“ of the particles and leads to 

re-agglomeration to even larger agglomerates as the original ones. 
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Fig 1. Optimal conditions of de-agglomeration  

The smaller the grinding beads, the higher is their number in a given grinding 

chamber volume. The higher the number of beads, the higher is the stress frequency. 

The diagram Fig 2 shows the increasing number of beads with their decreasing size 

in a 2 l laboratory Nano Performance Mill. 
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Fig 2. Amount of grinding beads in 2 L laboratory Nano Performance Mill  

The regulation of energy input is provided by the well none ECM Technology using 

the patented Dyno-Accelerator. This unique technology allows to work with smallest 

beads at low energy input and high flow rates.  
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Fig 3. ECM Accelerators and their working principle 

WAB has developed a range of mills, from the smallest laboratory unit Research Lab 

up to large scale production mills DYNO-MILL ECM-AP, able to full fill above 

mentioned conditions needed for grinding and dispersion in the Nano range. These 

mills can handle grinding beads starting by 50 microns diameter at a large range of 

flow rates to regulate the residence time. A precise adjustment of the energy input is 

provided by the speed regulation allowing mostly required low energy. 

Dyno-Mill RESEARCH LAB 

A small laboratory bead mill (Fig 4) used for basic research and development of 

product formulations for low and to high viscosity products. The unique, patented 

grinding principle, the DYNO-Accelerator, provides the best product quality with the 

most sharply defined ranges of fine grain particles in the range ≤ 100 nm.The 

RESEARCH LAB permits the grinding in a continuous passage- and circulation 

operation. The ceramic design made of zirconium oxide/silicon carbide ensure the 

metal-free processing. The RESEARCH LAB can be operated by easily owing to a 

well-designed control system acquisition and monitoring of operational data with a 

modern process control system. 

Batch sizes:  80 - 500 ml 

Size of the beads:  0,02 - 1,20 mm 

Easy for handling, easy for cleaning. 
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Fig 4. Laboratory Dyno-Mill RESEARCH LAB, grinding chamber scheme 

 

Dyno-Mill MULTI LAB 

A laboratory mill MULTI LAB (Fig 5) is ideal for the smallest possible application in 

research and development and as a pilot-mill for small scale production. Grinding 

containers with volumes of 0,3 and 0,6 can be used for processing highly fluid to 

viscous suspensions in amounts ≥ 500 ml. A pump next to the mill feeds the 

suspension into the MULTI LAB. The high-quality ceramic equipment offers metal-

free grinding/dispersion. The MULTI LAB can be dismantled and changed to a 

different mill configuration within a few simple operations.The geometry of the 

grinding systems in MULTI LAB correspond to those of production mills DYNO-MILL 

ECM-AP. The MULTI LAB is easy to operate thanks to well designed control system 

– quantifying and monitoring operational data with the modern WAB VIEW process 

control system. 

Batch size:  1 – 20 l 

Size of beads:  0,1 -  2 mm 

Easy to operate and scale up to production, easy to clean. 
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Fig 5. Laboratory Dyno-Mill MULTI LAB, grinding accelerators ECM 
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Dyno-Mill ECM-AP 

A new generation of the high efficiency agitator bead mills ECM-AP with grinding 

chambers from 2 to 60 litres (Fig 6). A new separation system allows to use the small 

beads with a size of 0,1 mm and so to use even the production mills for dispersion 

and grinding in the Nanometre range. 

Batch size:  10 – 10 000 l 

Size of beads:  0,1 -  1,5 mm 

Easy to operate, highly flexible, easy to clean. 

 

Fig 6. Laboratory Dyno-Mill ECM AP, grinding chamber scheme 

 

WILLY  A. BACHOFEN AG (WAB) has its own its own test facility with various mills in 

different sizes, ranging from laboratory up to full production scale. The partnership 

with the customer is the one of the main aspects for WAB. Therefore WAB offers the 

possibility to do experiments in this facility with the own products. With the results, 

one can check whether the machine fulfils the requirements before making any 

decision. 

A global network of over 40 sales and service locations of WAB offers competent 

advice and efficient support concerning the mill and grinded product together with a 

full after sales service. 

High efficient agitator bead mills DYNO-MILL RL, ML, ECM-AP grant new milling 

process at the highest level in the field of dispersion, ultra fine wet grinding and nano 

wet grinding. 
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MLECÍ A TŘÍDÍCÍ SYSTÉMY NETZSCH-CONDUX PRO SUCHÉ PRÁŠKOVÉ 
PRODUTKY 

 
GRINDING AND CLASSIFICATION SYSTEMS NETZSCH CONDUX FOR 

DRY POWDER PRODUCTS 
 

Petr Resch 
Fryauf Filmix s.r.o., Plzeňská 485, 26701 Králův Dvůr, www.filmix.cz, Česká 
republika 
 
 
Firma Netzsch je největším celosvětovým výrobcem mlecích systémů pro suspenze, 

mezi nimi samozřejmě také pro barvy a laky. Významnou část produkce celého 

holdingu Netzsch však tvoří také stroje pro nejjemnější mletí a třídění suchých 

práškových produktů. Již téměř osmdesát let vyvíjí a vyrábí tato zařízení část 

Netzsch-Condux, sídlící v německém Hanau. Mlecí a třídící systémy se uplatňují při 

zpracování velmi široké škály produktů. Tato přednáška je zaměřena na zařízení, 

která se používají mj. pro výrobu plniv do nátěrových hmot. Veškerá zařízení jsou 

vyráběna od laboratorních velikostí určených pro vývoj a výzkum až po velké 

provozní linky. 

 
 
Nožový mlýn CS-Z 08 je mj. určen pro velmi jemné 

mletí nitrocelulózy do nitrolaků. Velikost částic se 

po semletí (před vlastní nitrací) pohybuje okolo 100 

mikrometrů. 

 
 
 
 

Na fotografii je zobrazen univerzální mlýn CUM, 

zde laboratorní velikost s průměrem rotoru 100 

mm, použitý s kolíkovým statorem a rotorem. 

Používá se např. pro desintegraci oxidu titaničitého 

nebo oxidu železitého. Velikost částic se po 
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zpracování pohybuje obvykle v desítkách až stovkách mikrometrů. 

 
 
 
Třídící mlýn CSM využívá principu úderového 

mletí v kombinaci se vzdušným tříděním. Používá 

se často pro ne příliš abrazivní minerály, ale také 

například pro oxid železitý. Na obrázku je 

zařízení pro výkony až několik tun produktu za 

hodinu. Obvyklá jemnost mletí je v desítkách 

mikrometrů.   

 

 
Tryskový mlýn CGS využívá systému mletí 

stlačeným vzduchem až do 7 bar. Třídění 

produktu (definice výstupní velikosti částic) 

probíhá pomocí rychloběžného třídícího kola. 

Využívá se například pro nejjemnější mletí 

organických pigmentů, ale také pro zpracování 

minerálních plniv. V oblasti zpracování minerálů 

se často uplatňuje firmou Netzsch Condux 

patentovaná technologie mletí parou, která 

přináší významné energetické úspory. Pro 

snadnější desintegraci částic se naopak používá mletí s nižšími tlaky (chráněno 

patentem). Oblast mletí obvykle 0,5 až 10 mikrometrů. Systém tryskových mlýnů se 

též s úspěchem používá pro povrchovou stabilizaci částic. 

 
Tryskový mlýn ConJet je alternativou pro CGS 

zejména v oblastech, kde se často střídají 

produkty a existují tedy vysoké nároky na čištění 

zařízení. Klasickým příkladem je mletí 

organických pigmentů. Obvykle dosahuje hodnot 

mletí obdobných jako mlýn CGS, v některých 

případech (zejména desintegrace částic) je 
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možné zpracovat produkt na částice o velikosti menší než 1 mikrometr. 

 
 

 
 
 
 

Třídič CFS (na obrázku typ HD pro vyšší 

ostrost třídění) se používá pro vzdušné třídění 

dvou frakcí produktu v oblastech jednotek až 

desítek mikrometrů. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Laboratorní moduly LabPilotPlant a 

LabCompactPlant (na obrázku) jsou 

vynikajícími pomocníky pro vývoj a výzkum 

práškových hmot. Ve stavebnicovém 

univerzálním systému je možné použití 

jakéhokoli mlecího či třídícího systému 

Netzsch Condux, vyjma nožového mlýnu. 

Systém je vhodný pro mletí až do 

submikronové oblasti, v ochranných 

atmosférách, s ochranou proti abrazi 

z keramiky nebo PU, atd.  
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Výzkumný ústav pozemních staveb 
Certifikační společnost, s.r.o.  Praha 

Nezávislá a kompetentní organizace poskytující kvalifikované služby výrobcům, dovozcům a distri-
butorům stavebních výrobků, organizacím působících ve stavebnictví, strojírenství, chemickém, 
plastikářském a dřevozpracujícím průmyslu, v dopravě, obchodě, ve službách, veřejné správě, ve výrobě 
stavebních hmot a svařování kovových výrobků a ocelové betonářské výztuže. 

Notifikovaná 
osoba 1516 

NB 1516 
 

Autorizovaná 
osoba 227 

 

 

PRACOVIŠTĚ 
Praha - Hostivař 
Pražská 16, Praha 10 
Tel.: 271 751 148 
info@vups.cz 
Praha Uhříněves AZL 
Františka Diviše 385 
Praha 10  
Tel.: 241 412 480 

Pracoviště Brno 
Veveří 95, Brno 
Tel.: 541 147 465  

Pracoviště Ostrava 
Na Obvodu 41, 
Ostrava - Vítkovice 
Tel.: 596 769 292 

Posuzování shody vlastností stavebních výrobků dle Nařízení vlády 
č. 190/2002 Sb., pro vydání ES prohlášení o shodě a označení CE 

Společnost je notifikována Evropskou komisí pro posuzování shody stavebních výrobků označovaných CE 

⇒ Počáteční zkoušky typu (ITT) - zkoušení výrobků dle harmonizovaných EN (3) 
⇒ Certifikace systému řízení výroby (FPC) - počáteční inspekce, posuzování a schvalování systé-

mů řízení výroby, který výrobce provozuje a dohled nad jeho řádným fungováním (2+) 
⇒ Certifikace výrobku - počáteční zkouška typu výrobku, počáteční inspekce systémů řízení výroby, 

který výrobce provozuje, výkon dohledu a namátková kontrola vlastností (1+), (1)  
⇒ Zkoušení požadovaných vlastností výrobků pro zajištění počáteční zkoušky typu výrobku 

 prováděné výrobcem dle harmonizované EN u postupů prokazování shody (2+), (4) 

⇒ Poskytování technické pomoci výrobcům, oprávněným zástupcům vedoucí k označení CE 

Národní systém posuzování shody stavebních výrobků dle Nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. / 312/2005 Sb. pro vydání prohlášení o shodě 

Společnost je autorizována ÚNMZ k činnostem státního zkušebnictví dle zákona č. 22/1997 Sb. 

⇒ Osvědčování stavebních výrobků - zpracování stavebního technického osvědčení - STO stano-
vující technické požadavky na stavební výrobky, podklad pro posouzení shody  

⇒ Počáteční zkoušky typu - zkoušení vlastností výrobků dle určených norem, nebo STO 
⇒ Certifikace výrobků a systémů řízení výroby, dle určených norem nebo STO, se zajištěním 

dalších činností pro vydání prohlášení o shodě a označení výrobku českou značkou CCZ 

⇒ Provádění dohledu - nad systémem řízení výroby, provádění zkoušek výrobků při dohledu 
s vydáním zprávy potvrzující platnost výrobcem / dovozcem vydaného prohlášení o shodě  

⇒ Poskytování technické pomoci výrobcům, dovozcům a distributorům stavebních výrobků 

Akreditovaný  
certifikační 

orgán  

 

Pověřený   
certifikační 

orgán  

 
 

Certifikace výrobků a procesů pro ověření kvality a vhodnosti 
výrobků pro použití ve stavbě, nezávislé ověření EPD i LCA 

Certifikační orgán pro výrobky je akreditován a dozorován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.  

⇒ Certifikace stavebních výrobků i výrobků pro technické zařízení budov k požadavkům 
technických norem, specifickým požadavkům klientů a trhu a deklarace výrobce 

⇒ Certifikace vhodnosti výrobků pro stavby z hlediska návrhu a použití výrobků ve stavbě 

⇒ Inspekce a certifikace procesů výroby a SŘV výroby betonu dle EN 206 a TKP 18 ŘSD  
⇒ Certifikace procesů tavného svařovaných kovových výrobků dle  EN ISO 3834 a železničních 

kolejových vozidel a jejich částí - EN 15085-1 

⇒ Certifikace procesu výroby a staveništní montáže ocelových konstrukcí dle EN 1090-2 
nahrazující průkazy způsobilosti dle ČSN 73 2601-Z2, s vydáním certifikátu s přílohami 
prokazující způsobilost i k montáži mostů pro SŽDC a ŘSD dle ČSN 73 2603 

⇒ Certifikace výrobků dle TP Svazu zkušeben pro výstavbu s licencí „Ověřeno pro stavbu“ 

⇒ Ověření environmetálního prohlášení o produktu EPD, zahrnující i nezávislé ověření LCA   

Akreditovaná 
zkušební laboratoř 

 

Zkoušení výrobků a stavebních dílců 
Zkušební laboratoř akreditovaná a dozorovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. 

⇒  Provádění zkoušek stavebních výrobků mechanických, akustických, chemických, vlhkostních, 
tepelně a požárně technických; zkoušky plastů a výrobků z nich; zkoušky bezpečnostní a výkonové 
technických zařízení budov; měření hluku pro certifikaci a dozor nad výrobky 

⇒  Provádění zkoušek výrobcům v požadovaném rozsahu dle určených nebo harmonizovaných 
norem, jako podklad pro posouzení shody nebo pro nepřímé zkoušení 

⇒  Provádění auditních, rozhodčích, přejímacích zkoušek a zkoušek in situ  
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 Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. 
Praha 

Další poskytované odborné služby 

PPoossuuzzoovváánníí  
sshhooddyy   

⇒ PPrroo  vvýýrroobbccee,,  ddoovvoozzccee  aa  ddiissttrriibbuuttoorryy  ssttaavveebbnníícchh  vvýýrroobbkkůů 

- certifikace výrobků zaměřená na prezentaci výrobků převyšující obvyklou kvalitu a úroveň užitných 
vlastností s vydáním certifikátu s přílohou obsahující výčet ověřených vlastností  

- certifikace výrobků k požadavkům odběratele, projektanta nebo specifickým požadavků zvláštních 
předpisů, např. TP MD ČR, SŽDC   

- klasifikace vlastností výrobků s vydáním klasifikačního osvědčení s uvedením návrhových hodnot 

- ověření kvalitativních a bezpečnostních vlastností výrobků před jejich distribucí a dovozem 

SSyyssttéémmyy  
mmaannaaggeemmeennttuu 

 

--  SSlluužžbbyy  cceerrttiiffiikkaaččnnííhhoo  oorrggáánnuu  pprroo  ssyyssttéémmyy  mmaannaaggeemmeennttuu    
- certifikace systémů managementu kvality - ISO 9001, EMS - ISO 14001, BOZP – OHSAS 18001, 

ISMS - ISO/IEC 27001, EnSM - ISO 50001 - systému managementu hospodaření s energií  

- certifikace jakosti při tavném svařování kovů - ISO 3834 a ocelové nosné betonářské výztuže dle 
ISO 17660-1 

- certifikace způsobilosti organizací k zajištění jakosti k provádění projektových, silničních a stavebních 
prací dle MP Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR  

- kombinované certifikace nebo dozor u SM s certifikací nebo dohledem systému řízení výroby vyko-
návaným Autorizovanou osobou  227, Notifikovanou osobou NO 1516 

- kombinované certifikace integrovaných systémů managementu, souběžné posuzování shody 
několika systémů managementu k požadavkům více norem v kombinaci dle požadavků klientů např. 
k ISO 9001 + ISO 3834; ISO 9001 + ISO 14 001 + OHSAS 18 001 apod. 

KKvvaalliiffiikkaaccee  
ssttaavveebbnníícchh  
ddooddaavvaatteellůů 

⇒⇒  SSlluužžbbyy  CCeerrttiiffiikkaaččnnííhhoo  oorrggáánnuu  pprroo  kkvvaalliiffiikkaaccii  ssttaavveebbnníímm  ffiirrmmáámm  pprroovváádděějjííccíí  vveeřřeejjnnéé  zzaakkáázzkkyy    

--  certifikace kvalifikace stavebních dodavatelů pro veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. Certifikát 
nahrazuje prokázání splnění kvalifikace dodavatele v rozsahu v něm uvedených údajů.  

EEIIAA,,  SSEEAA  ⇒⇒  PPrroo  pprroojjeekkttaannttyy  aa  iinnvveessttoorryy  ssttaavveebb  aa  zzpprraaccoovvaatteelléé  kkoonncceeppccíí  aa  zzáámměěrrůů  
- posuzování vlivu připravovaných staveb, činností a technologií dle zákona č. 100/2001 Sb. na životní 

prostředí (EIA), včetně podlimitních záměrů a posuzování koncepcí (SEA) 

PPřříípprraavvaa  
ssttaavveebb,,  

rreeaalliizzaaccee  
ssttaavveebb   

⇒⇒  PPrroo  iinnvveessttoorryy,,  ssttaavveebbnnííkkyy,,  rreeaalliizzaaččnníí  ffiirrmmyy  aa  pprroojjeekkttaannttyy  
- posouzení správnosti a proveditelnosti PD, analýza splnění technických požadavků na stavby 

- energetické hodnocení a audity staveb, jejich certifikace; tepelně technické a hygienické hodnocení 
stavebních konstrukcí a budov 

- monitorování parametrů vnitřního prostředí při přejímce a užívání staveb; hodnocení dosažení 
projektovaných parametrů staveb; hodnocení provozní bezpečnosti konstrukcí 

ŠŠkkoolleenníí  
ppeerrssoonnáálluu 

⇒⇒  PPrroo  oorrggaanniizzaaccee  uuppllaattňňuujjííccíí,,  pprroovvoozzuujjííccíí  cceerrttiiffiikkoovvaannéé  ssyyssttéémmyy  mmaannaaggeemmeennttuu  aa  ddaallššíí  oorrggaanniizzaaccee  
- úvodní školení / přednášky vedení organizací před formulováním zásad výstavby systémů mana-

gementu SMJ, EMS, BOZP, ISMS a EnMS, popř. před jejich integrací 

- školení interních auditorů, pracovníků odpovědných za návrh, použití, nákup a přejímání výrobků 

Šetrné 
materiály 

Certifikace 
komplexní 

kvality budov   

» PREcertifikace a následná certifikace komplexní kvality budov z hlediska udržitelné 
výstavby metodikou  SBToolCZ 

» LCA analýzy, ověření EPD akreditovaným orgánem, registrace EPD v mezinárodní databázi 
» registrace výrobků a konstrukcí v národní databázi ENVIMAT pro aplikaci SBToolCZ  

KKoonnttaakkttyy Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o.  Praha  
Sídlo a ředitelství společnosti, pracoviště Praha 10 – Hostivař    
102 21 Praha 10 - Hostivař, Pražská 16                                                                                       www.vups.cz 

Sekretariát: tel.: 271 751 148  fax:  281 017 241  info@vups.cz 
ředitel společnosti, AO 227, NO 1516 Ing. Lubomír Keim, CSc. tel.: 281 017 242 keim@vups.cz  
vedoucí úseku certifikace CO SM Ing. Lada Pluhařová  tel.: 281 017 228 pluharova@vups.cz 
vedoucí úseku zkušební laboratoře Ing.Jiří Kohoutek tel.: 241 412 480 kohoutek@vups.cz 
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