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NÁMĚTY O MOŽNOSTECH ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI NÁTĚRŮ PRO
OCHRANU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
POSSIBILITIES OF INCREASING OF ANTICORROSION EFFICIENCY OF
COATINGS FOR PROTECTION OF STEEL CONSTRUCTIONS
Miroslav Svoboda1, Jaroslav Jarušek2
1

SVÚOM s.r.o., 2Univerzita Pardubice, CZ

Nátěrové hmoty používané v národním hospodářství pro ochranu kovových
povrchů lze rozdělit do dvou hlavních skupin: Nátěrové hmoty vypalovací a nátěrové
hmoty zasychající při běžných atmosférických podmínkách. Nátěrové hmoty
vypalovací jsou, jak se zdá, v současné době poměrně dobře propracovány zejména
pro oblast automobilového průmyslu a sériové strojírenské výroby. Jejich vývoj a
aplikace nebyly podstatně ovlivněny vyřazením antikorozních pigmentů obsahujících
olovo a chromanový anion ze základních nátěrových hmot. Ekologické tlaky na
vyřazení těchto sloučenin z receptury základních nátěrových hmot výrazně zasáhly
oblasti, kde se používaly na vzduchu zasychající nátěrové hmoty. Týká se to
zejména ochrany ocelových konstrukcí a to jak nových, tak také u zabudovaných,
které vyžadují pravidelné údržbové nátěry.
V prvním časovém období po vyřazení sloučenin na bázi olova a
chromanového aniontu byla pozornost zaměřena na jejich nahrazení antikorozními
netoxickými sloučeninami jako je fosforečnan zinečnatý a také mnohými jinými. Brzy
se ukázalo, že nátěrové systémy při tloušťkách kolem 150 µm obsahující základní
nátěry s těmito netoxickými antikorozními pigmenty neposkytovaly stejnou ochranu
ocelovému povrchu jako nátěrové systémy se základními nátěry obsahujícími
antikorozní pigmenty na bázi olova (nejčastěji to byl suřík – ortoolovičitan olovnatý) a
chromanového aniontu (nejčastěji to byla zinková žluť - bázický chroman
draselnozinečnatý). Antikorozní pigmenty, jako je fosforečnan zinečnatý a řada
dalších jsou sice netoxické, ale také málo účinné.
Je vhodné poznamenat, že Mezinárodní organizace pro ochranu životního
prostředí (International Environmental Protecting Agencies) zařadila zinek a také

3

jeho sloučeniny. mezi polutanty. V rámci EU tato otázka není zatím definitivně
uzavřena.
O významu požadavku na vysokou účinnost antikorozních složek v základních
nátěrech poskytuje důkaz Eiffelova věž1, jedna z nejznámějších

ocelových

konstrukcí ve světě.
Povrch této významné kovové konstrukce zhotovené ze svářkového materiálu
byl v průběhu výstavby zahájené začátkem roku 1887 a ukončené v březnu 1889
opatřen základním olejovým nátěrem pigmentovaným oxidem železitým. Dva vrchní
olejové nátěry byly také pigmentovány oxidem železitým, V období od 15.3.1889 do
1.5.1889 byl zhotoven další vrchní nátěr na bázi olejového emailu. Za pouhé tři roky
po zhotovení věže bylo zjištěno, že došlo k místnímu prorezavění nátěru. Tato místa
byla po mechanickém očištění opatřena olejovým suříkovým nátěrem a pak celý
povrch konstrukce byl opatřen olejovým nátěrem na bázi olovnaté běloby a okru.
Údržbové nátěry byly prováděny přibližně v sedmiletých intervalech. Při poslední
údržbě uskutečněné v roce 2001 byl použit základní nátěr s fosforečnanem
zinečnatým a vrchní nátěry. Celkem bylo spotřebováno 60 tun nátěrových hmot. Do
současné doby se na povrchu věže se nahromadilo kolem 40 vrstev nátěrů. Přibližně
15 % hmoty naneseného nátěru se rozptýlí do okolního prostředí následkem jeho
degradace. Přesto hmotnost nátěru je příliš vysoká a proto se hledá způsob jak
nahromaděné vrstvy nátěrů z povrchu věže odstranit.
Význam přítomnosti účinných složek v základním nátěru dokumentují některé
povrchy ocelového mostu v Praze demontovaného v roce 1954 po jeho 80letém
provozu. Na některých místech této konstrukce byly v dobrém stavu původní nátěry
vytvořené dvěma vrstvami olejového suříkového nátěru a dvěma vrstvami vrchního
olejového nátěru obsahujícího bělobou olovnatou a okr2.
Nyní po zkušenostech s nedostatečnou ochrannou účinnosti nátěrových
systémů se základními nátěry obsahujícími netoxické, ale málo účinné antikorozní
pigmenty byly navrženy a jsou dosud používány

nátěrové systémy o vysoké

tloušťce, které zajišťují ochranu ocelovému povrchu bariérovým mechanismem. Také
se úspěšně

používají nátěrové systémy využívající jako účinný pigment zinkový

prach.
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Je nasnadě otázka, zda důkladná znalost mechanismu ochranného účinku
antikorozních

základních

nátěrů

obsahujících

ortoolovičitan

diolovnatý

a

ortoolovičitan divápenatý, případně zinkovou žluť může být podkladem pro vývoj
účinných netoxických antikorozních látek vhodných pro použití v základních
nátěrech.
Účinek suříku v základních nátěrech se vysvětloval ve starších učebnicích
anorganické chemie tím, že suřík (minium) pasivuje ocelový povrch3. Pro ověření této
teorie byly ze suříku a oxidu olovnatého a vody připraveny směsí charakteru pasty,
do kterých byly vloženy zvážené ocelové vzorky. Při přímém kontaktu s ocelovým
povrchem se projevil jejich výrazný inhibiční účinek. Naproti tomu podobná směs
s PbO2 měla značný stimulující účinek na korozi ocelových vzorků. Vodné suspenze
těchto látek působily na korozi ocelových vzorků různě – vodní výluh PbO má
inhibiční charakter, kdežto vodní výluh PbO2 se vyznačoval stimulujícím účinkem na
korozi ocelových vzorků a vodní výluh Pb2PbO4 vykázal nepatrný inhibiční vliv. Tyto
jevy dokumentuje4 tabulka 1. Inhibiční účinek vodních výluhů sloučenin olova souvisí
s přítomnosti iontů olova v roztoku5.

Tabulka 1. Inhibiční účinek sloučenin olova.
Korozní úbytek, µm.a-1
17,1
1,0
30,8
15,4
0,3
363
0,5

Prostředí
destilovaná voda
vodní výluh PbO
vodní výluh PbO2
vodní výluh Pb2PbO4
pasta PbO
pasta PbO2
pasta Pb2PbO4

V olejovém klasickém nátěru z nátěrové hmoty obsahující 17 % hm. lněného
oleje a 83 % hm. suříku stěží může docházet k přímému kontaktu mezi ocelovým
povrchem a částicemi pigmentu obalenými pojivem. Z tohoto pohledu není možné
předpokládat mechanismus účinku spojený s přímým kontaktem částic pigmentů a
ocelového povrchu. Objasnění a experimentální ověření možného účinku suříku a
jiných sloučenin propracoval J.E.O.Mayne, což bylo obsahem řady významných
publikací.
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Při přeměně lněného oleje na nátěrový film vzniká řada produktů z nichž jsou
významné z hlediska ochrany proti korozi kyselina azelaová, kyselina pelargonová a
kyselina suberová. Olovnaté, vápenaté, zinečnaté a strontnaté soli (mýdla) těchto
organických kyselin se vyznačují výrazným inhibičním účinkem ve vztahu
k ocelovému povrchu.
U klasické základní antikorozní nátěrové hmoty na bázi suříku a lněného oleje
vznikají během její přeměny na nátěrový film olovnaté soli uvedených organických
kyselin, což zaručovalo vynikající ochrannou účinnost zhotoveného nátěru. Podobné
vlastnosti vykazuje i nátěr ze základní olejové nátěrové hmoty na bázi ortoolovičitanu
divápenatého, v němž vzniklé vápenaté soli působí inhibičně. Vodní výluh tohoto
olejového nátěru pigmentovaného Ca2PbO4 obsahuje méně než 1 ppm olova.
Obsahuje totiž také hlavně vápenatá.mýdla6.
Antikorozní pigment suřík obsahuje vedle ortoolovičitanu diolovnatého různá
množství volného PbO. Pigment používaný v předminulém a v začátkem minulého
století obsahoval 10 až 15 % hm. volného PbO. Se zvýšením obsahu PbO vzrůstá
jeho reaktivita. Pro zabezpečení skladovatelnosti vyrobené základní nátěrové hmoty
je vhodné mít co nejnižší obsah volného PbO. Nižší obsah se projeví v nižším
ochranným účinku7, poněvadž je zde menší možnost vzniku olovnatých mýdel jak to
ukazuje8 tabulka 2.

Tabulka 2. Olovnaté soli, vyjádřené jako Pb, vzniklé v různých lněnoolejových
suříkových nátěrech.
Obsah volného PbO v suříku, % hm.
16,8
9,4
0,3

Obsah Pb % hm.
2,8
2,4
0,4

Z uvedeného by se dalo usuzovat, že olejové nátěry obsahující místo suříku
pouze PbO, budou mít dobré podmínky pro vznik vhodných olovnatých mýdel a
budou tedy dobře chránit ocelový povrch proti korozi. Zkoušky s olejovými nátěry
obsahujícími oxid železitý a 10 % hm. PbO tento předpoklad nepotvrdily9. Nejsou
však k dispozici další publikace, které by potvrdily uvedené tvrzení, nebo osvětlily
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význam přítomnosti olova v oxidačním stupni IV v nátěru, nebo případně také jiné
složky oxidačního charakteru.
V olejových nátěrech

obsahujících jako antikorozní pigment ortoolovičitan

divápenatý vznikají převážně vápenatá mýdla a pouze nepatrné množství olovnatých
mýdel. Tato skutečnost vedla v minulosti k formulaci a úspěšnému ověření
ochranných a dalších vlastností alkydové nátěrové hmoty obsahující malé množství
hydroxidu nebo oxidu vápenatého a malé množství suříku. Pro nastupující
ekologické tlaky v další prácí nebylo pokračováno. Také malý přídavek hydroxidu
nebo oxidu vápenatého v kombinací s netoxickými antikorozními pigmenty se projevil
příznivě.
Přechod na bariérový mechanismu v oblasti ochrany ocelových konstrukcí
nátěry a přechod na tlustovrstvé povlaky značně omezily význam a uplatnění
inhibičně působících látek.

Současné snahy přecházet při ochraně ocelových konstrukcí od
dvousložkových nátěrových hmot na jednosložkové materiály otevírá do určité
míry cestu k uplatnění inhibičního mechanismu ochrany
Uvedené objasnění inhibičního mechanismu ochrany v případě základních
olejových nátěrů obsahujících suřík propracované J.E.O. Mayne

navedlo na

možnost přípravy účinných solí kyseliny azelaové, kyseliny pelargonové a kyseliny
suberové a jejich použití jako součástí základních antikorozních nátěrových hmot.
Jedna taková sloučenina a to azelaát hořečnatý byla navržena v UK jako účinná
složka vhodná do základních antikorozních nátěrů pro ochranu ocelového povrchu10.
Její uplatnění údajně narazilo na vysokou cenu kyseliny azelaové.
Kyselinu azelaovou a kyselinu pelargonovou lze připravit oxidací kyseliny
olejové vodním roztokem manganistanu draselného11 bez přídavku dalších činidel.
Vznikají při tom draselné soli. Tyto soli jsou již poměrně dobře rozpustné, takže
nejsou

pravděpodobně příliš vhodné jako přídavky do nátěrů. Je otevřeným

problémem, zda jiné oxidační činidlo by bylo vhodné pro oxidaci kyseliny olejové za
vzniku účinných produktů. Nabízí se hypotetická možnost uvažovat o použití pro
oxidaci kyseliny olejové manganistanu vápenatého12 Ca(MnO4)2.5H2O, purpurové
zbarvení, nebo manganistanu zinečnatého11 Zn(MnO4)2.6H2O, tmavohnědé zbarvení.
7

Při oxidaci těmito látkami bude produkt obsahovat vápenaté, respektive
zinečnaté soli a oxidy manganu. Oxid MnO2 může jako látka o určitých oxidačních
vlastnostech působit jako PbO2. Tuto funkci může zastávat určitý přebytek
manganistanu vápenatého a manganistanu zinečnatého. To vše je však zatím pouze
experimentálně dosud neověřená hypotéza. Vhodným zdrojem suroviny obsahující
kyselinu olejovou může být talový olej, respektive kyseliny talového oleje. Asi před 16
léty bylo připraveno zahájení orientačních prácí ve spolupráci SVÚOM a VÚNH za
použití

kyselin

talového

oleje

a

rafinovaného

talového

oleje

získaných

z papírenského kombinátu v Bratsku u Bajkalu, výzkum nebyl dokončen.
Kromě inhibičního mechanismu ochrany uplatňují se u suříku ještě dva další
mechanismy. Jedná se o cementaci olova na povrchu kovu z olovnatých mýdel a
schopnosti suříkového nátěru vázat agresivní složky prostředí pronikající nátěrem
ke kovovému podkladu. Voda pronikající nátěrem se nasycuje rozpustnými
sloučeninami obsahujícími olovo, které se pak může cementovat na ocelovém
povrchu na rozhraní

ocelový povrch – nátěr. Předpokládá se, že toto

vycementované olovo je jednou z příčin vynikajících ochranných vlastností olejových
suříkových

nátěrů13.

Vycementované

olovo

může

měnit

přepětí

korozních

elektrochemických reakcí na povrchu oceli13. Přítomnost olova na povrchu oceli
ponořené do vodného výluhu nátěrového filmu ze základní antikorozní nátěrové
hmoty potvrzuje Augerova spektroskopie15 a vliv na elektrochemické charakteristiky.
Korozi, respektive zamezení koroze podkladu potvrzuje snímání polarizačních křivek
z oceli pomocí uhlíkové elektrody ve vodních výluzích nátěrových filmů16.
Lze vyslovit hypotézu o tom, zda použití solí jiných kovů na bázi vhodných
organických kyselin a některých ekologicky přijatelných kationtů může vytvořit na
rozhraní ocelový povrch – nátěr příznivé podmínky pro zamezení koroze podkladu
jako je tomu v případě suříkových antikorozních nátěrů. Pro úplnost je vhodné uvést,
že koroze ocelových vzorků ve vodních výluzích solí17 (připravených na bázi lněného
oleje) cínu, hliníku, železa (oxidační stupeň III) a chrómu převyšuje korozi ve vodném
výluhu vápenatých solí 67 až 174 krát.
Třetím mechanismem ochranného účinku suříku

je jeho schopnost vázat

některé agresivní složky prostředí, například HCl, do formy nerozpustných sloučenin.
Oxid siřičitý difunduje poměrně značně alkydovým nátěrem ve formě molekul SO2 a
nikoliv jako ion kyseliny siřičité18. Naproti tomu rychlost pronikaní nátěrem SO42- je
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zcela nepatrná19. Z toho důvodu je pravděpodobně nutno mít v nátěru látky, které
katalyticky podpoří převedení SO2 na síranový anion, který pak suřík váže na
nerozpustný síran.Takovým účinkem se vyznačuje řada sloučenin20, také též PbO2
uvolňovaný reakcí ze suříku.
V současné době není koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší příliš vysoká, i
když není také zanedbatelná. Zvyšující koncentrace oxidů dusíku a přízemního
ozonu jistě vynutí hledání způsobů, jak zabránit jejich negativnímu působení na
nátěry. Hypoteticky lze si představit jejich katalyticky řízenou přeměnu povrchovými
složkami nátěrů na výchozí neškodné složky.
V minulosti se úspěšně používaly pro ochranu ocelových povrchů vystavených
účinkům atmosféry základní antikorozní nátěry obsahující jako účinnou složku
zinkovou žluť, což je bazický chroman draselno-zinečnatý přibližného vzorce
4ZnO.K2O.4CrO3.3H2O. Jedná se o sloučeninu poměrně rozpustnou ve vodě.
Nátěrové systémy používané pro ochranu ocelového povrchu, hliníku a zinkových
povlaků však nevykazovaly známky poškození projevující se vznikem puchýřků.
V současné době se při volbě

antikorozních složek pro základní nátěrové

hmoty často volí sloučeniny s malou rozpustnosti ve vodě s ohledem na vznik
nežádoucího

poškození

nátěrového

systému

vznikem

puchýřků.

Puchýřky

samozřejmě vznikají u nátěrových systémů při vystavení ve velmi vlhkém prostředí,
kde na povrchu nátěru může byt trvalý vodní film nebo při ponoru do vody. V případě
běžných atmosférických podmínek jimiž jsou vystaveny stožárové ocelové
konstrukce k takovémuto poškození nátěrů nedochází.
Volba látek s malou rozpustnosti ve vodě jistě souvisí s předběžným
ověřováním nově formulovaných materiálů cestou urychlených zkoušek v solné mlze,
případně zkouškou při vysoké relativní vlhkosti. Zkoušky se uskutečňují při
kombinaci teploty a vysoké vlhkosti, kde na povrchu nátěru je během zkušebního
procesu vždy vrstvička vody. Takové podmínky se v praxi nevyskytují. Zdá se, že
poměrně značná rozpustnost některých potenciálně účinných látek působí při této
zkoušce negativně a lze tvrdit, že neprávem omezuje jejich aplikaci v základních
antikorozních nátěrech. To se může vztahovat i na organické inhibitory koroze.
Problematika inhibitorů koroze je předmětem jiné přednášky zařazené do programu
této mezinárodní konference.
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Pro zabezpečení bariérové ochrany je žádoucí mít kompaktní povlak, který
neumožňuje agresivním složkám prostředí pronikat ke chráněnému kovovému
povrchu. Vyloučí-li se přítomnost pórů v nátěrovém systému, pak často zůstává
nevyjasněný problém a to je dobré spojení mezi pojivem a povrchem pigmentových
částic. Nedokonale spojení mezi pojivem a povrchem pigmentových částic (smočení
pigmentových částic) vytváří možnost vzniku průchodu podle hranice pojivo –
pigment k pronikání agresivních složek do nátěru a tím i ke kovovému povrchu
Pigmenty při stejném objemovém obsahu v nátěrovém filmu nemají stejné bariérové
účinky21. Bariérové vlastnosti nátěrového filmu lze zvýšit zlepšením spojení mezi
pojivem a pigmentem vhodnou povrchovou úpravou jednotlivých částic pigmentu22.
Vytvoření bariery vrchními nátěry s uplatněním vhodně

povrchově upravených

pigmentů a použitím účinných složek v základním antikorozním nátěru, například
inhibitorů koroze, vytváří předpoklady pro zabezpečení dlouhodobé ochrany
ocelových konstrukcí organickými povlaky.
Značná část stávajících ocelových konstrukcí vyžaduje zhotovení údržbových
nátěrů. Velmi obtížným problémem je dokonale očištění ocelového zarezavělého
povrchu od korozních produktů. Tyto korozní produkty nelze dostupnými prostředky
plně odstranit. Nátěry se tedy zhotovují na povrch, který není úplně zbaven těchto
korozních produktů. Korozní produkty vznikající před dvaceti a více lety obsahovaly
značné množství rozpustných síranů železa. Tyto složky rzi byly v minulosti do
značné míry neutralizovány sloučeninami olova obsaženými v tehdejších základních
antikorozních nátěrech. Současné základní antikorozní nátěry neobsahují složky
s podobnými vlastnostmi, což znamená, že korozní produkty obsahující síran
železnatý pokračují v podpoře koroze pod zhotoveným údržbovým nátěrem.
Současné základní antikorozní nátěry obsahují nejčastěji jako účinnou složku
fosforečnan zinečnatý, který je velmi citlivý na přítomnost síranových iontů23. Lze
namítnout, že odsíření elektráren a další vlivy snížily v ovzduší obsah oxidu siřičitého
natolik, že to nemůže činit problémy se vznikající rzí. Je tomu skutečně tak, ale to se
při údržbě ocelových konstrukcí projeví nejdříve za 10 až 20 let. Současné údržbové
práce se vztahují na povrchy, které často korodovaly v době, kdy v ovzduší byl
dostatek oxidu siřičitého.
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Dostupné a nabízené stabilizátory rzi na bázi taninu mohou stabilizovat čisté
korozní produkty železa, jejichž přítomnost pod údržbovým nátěrem není také
žádoucí, avšak nemohou dostatečně účinně zabránit působení rozpustných síranů.
Určitou možností pro vývoj a aplikaci prostředků, které mohou vhodně upravit
přilnavé korozní produkty železa pod nátěr, je jejich hydrofobizace látkami, na příklad
typů jednosložkových isokyanátů vytvrzovaných vzdušnou vlhkosti nebo na bázi
povrchově aktivních látek. Isokyanáty vytvrzované vzdušnou vlhkosti pro přeměnu na
větší molekuly spotřebují vodu obsaženou ve rzi a mohou vytvořit kolem částic rzi
ochranný obal, který může zabránit aktivnímu působení rozpustných síranů.
Podobné prostředky jsou jak se zdá již nabízeny, avšak z dostupné literatury
nemáme k dispozici publikace o exaktním ověření takovéhoto způsobu úpravy
korozních produktů.
Pravděpodobně lze pro tento účel použit i jiné látky, jako je například
ethylsilikát a jiná pojiva, nebo také povrchově aktivní látky, od nichž se vyžaduje
obalení částic rzi filmem, adsorpční vrstvičkou, která sice bude jistě propustná pro
vodní páru a kyslík, ale zamezí styku síranovým aniontům ve styku s ocelovým
povrchem. Je to hypotéza, která by měla být experimentálně ověřena.
O inhibitorech koroze je dostatek informací při ochraně čistého kovového
povrchu. Chybí však poznatky o tom, do jaké míry mohou inhibitory koroze zamezit
další korozi povrchu částečně již zkorodovaného. K dispozicí jsou pouze poznatky
vztahující se na korozi, respektive ochranu již zkorodované

ocelové výztuže

v betonu pomocí inhibitorů koroze, kterým je v tomto případě dusitan sodný Tato
výztuž koroduje více než výztuž s čistým povrchem chráněná. inhibitorem24.
Vyřešení problémů

souvisejících s ochranou zkorodovaného ocelového

povrchu pomocí inhibičně působících antikorozních pigmentů a jiných látek je velmi
žádoucí. Je vhodné poznamenat, že řešení tohoto problému je náročné na potřebný
čas (dlouhodobé zkoušky) a zajištění potřebného experimentálního vybavení.
Z ovzduší sice do značné míry zmizel oxid siřičitý, ale průmyslová společnost
jej velmi rychle nahradila oxidy dusíku a přízemním ozonem. Vliv těchto sloučenin na
korozi kovů se již v mezinárodním měřítku studuje.V oblasti organických povlaků ale
zatím nejsou k dispozici dostupné publikace, které by byly věnovány vlivů oxidů
dusíku a přízemního ozonu na nátěry.
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V oblasti pryže se již dlouhodobě studuje vliv přízemního ozonu na její
stárnutí. Je vhodné získat o tom poznatky a pokud možno transformovat je na
problematiku organických nátěrů.
Plísně napadají nátěry ve vlhkém prostředí výrobních provozů potravinářského
průmyslu a také

v různých místech, kde je vysoká trvalá vlhkost a ve vlhkých

tropických oblastech. Pro zamezení růstu plísní na povrchu

nátěrů a jejich

postupného rozrušování se používaly v minulosti různé přísady jako pentachlofenol,
rtuťnaté soli a řada dalších, které však byly vzhledem k jejich vysoké toxicitě pro
živočichy a člověka vyřazeny z použití. Byly vypracovány nové prostředky, z nichž
se některé osvědčily.
Tato oblast není v současné době předmětem širšího zajmu. Nejsou proto v
literatuře k dispozicí dostatečné přehledy o nových přípravcích a poznatcích, které by
se daly bezprostředně využit. Široký přehled a zkušenosti s ochranou proti působení
nejrůznějších mikroorganizmů má Doc.Ing.R.Wasserbauer,Dr.Sc. ze stavební fakulty
ČVUT. V oblasti medicíny je jistě zájem o bakteriocidní nátěry. Informace uváděné
v technické literatuře poukazují na vlastnosti jednotlivých druhů nátěrů z hlediska
odolnosti mikroorganismům a také na otázky, které problematiku studia vlivů
mikroorganismu by mohly iniciovat.
Zkoušky

polyesterových a

polyurethanových nátěrů25 založené na jejich

kontaminaci mikroorganizmy izolovanými ze dvou druhů nečistoty z průmyslové
oblasti ukázaly, že mikroorganizmy rostou v případě obou druhů nátěrů, ale
polyesterové nátěry vykazují větší hmotnostní úbytky než nátěry polyurethanové.
Mikroorganizmy napadají v první fázi povrchové vrstvy nátěrů a pak postupují do
jejich hloubky. Vytvářejí póry a jemné bublinky.
Skutečnou pohromu mohou podle názorů ruských vědeckých pracovníků26
představovat zmutované houby a plísně z orbitální stanice. Na orbitální stanici byly
nalezeny početné typy hub a plísní za řídícími panely, ve ventilaci a na mnohých
dalších místech. Tyto mikroorganizmy vylučují látky, jako kyselinu octovou a další
produkty, které působí korozívně.
Zkoušky zaměřené na studium vlivu mikroorganizmů (hub) na epoxidové a
silikonové nátěry27 ukázaly, že na odolnost epoxidových nátěrů má značný vliv druh
použitého pigmentu a použité tvrdidlo. Použití aminů a zejména amidů značně
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zvyšuje odolnost epoxidových nátěrů proti poškození houbami. Silikonové laky
vypalovací i na vzduchu zasychající neodolávají působení hub. Kombinace
s produkty obsahujícími v silikonové kostře -NH- skupiny zvyšuje odolnost laků
vypalovaných při teplotě 200 °C po dobu 2 hodin. Lakové vrstvy zasýchající při
laboratorní teplotě houbám neodolávají.
Všeobecně známou skutečnosti je, že stříbro se vyznačuje výraznými
bakteriocidními vlastnostmi. Kovové stříbro obsažené ve vrchním nátěru by mohlo do
určité míry přispět k zamezení jeho kontaminace bakteriemi. Stěží si však lze
představit, že by místo hliníkového lístkového pigmentu byly nátěrové hmoty
pigmentovány stříbrným lístkovým pigmentem.
Japonská firma Sinanen co. Ltd vyrábí Inorganic Antimicrobial Zeomic28. Podle
sdělení Doc.Ing.Wasserbauera,DrSc. podobné materiály nabízejí také jiné zahraniční
firmy. Jedná se o

iontoměnič na bázi alumokřemičitanu, jehož kationty byly

nahrazeny ionty stříbra. Tato látka údajně při použití v akrylátovém nátěru 1 % hm.
nebo při stejném množství v polyetylenové folii působí bakteriocidně. Přírodní
iontoměničové alumokřemičitany jsou známy pod názvem zeolity a podobné
syntetické anorganické látky jsou známé pod názvem permutity29. Lze předpokládat,
že také syntetické organické iontoměniče obsahující stříbrný kation budou působit
výrazně bakteriocidně.
Pro zamezení přístupu agresivních složek prostředí, kterými byly ještě do
nedávna v průmyslových oblastech oxid siřičitý a v přímořských oblastech chloridové
ionty, bylo navrženo a ověřeno

použití speciálních iontoměničů obsahujících

olovnatý kation pro převedení síranových iontů do formy nerozpustných sloučenin
30,31,32

a také obsahující ionty stříbra

pro převádění chloridových iontů

na

nerozpustný chlorid stříbrný.
Pravděpodobně

vhodným

prostředkem

pro

dodání

vrchnímu

nátěru

bakteriocidních vlastnosti mohly by být anorganické pigmenty nebo velmi jemný
křemičitý písek s nepatrnou vrstvičkou kovového stříbra. Tato vrstvička mohla by být
vytvořena

postříbřováním chemickou cestou za použití dusičnanu stříbrného a

redukující látky, obdobně jako se provádí postříbření skla pro výrobu zrcadel nebo
skleněných částí chemických aparatur. Další možností je vytvoření tenké vrstvičky
mechanickým omíláním pigmentů nebo velmi jemného písku za použití „kamenů“
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z kousků stříbra. Podobný postup byl navržen a použit pro vytváření tenké vrstvičky
olova na povrchu křemičitého písku a připravováno převedení tohoto olova oxidací
na suřík, což by snížilo spotřebu olova a také hmotnost antikorozní nátěrové hmoty.
Z nastupující ekologizací byly úspěšně uskutečněny pouze poloprovozní práce
s vytvářením tenké vrstvičky olova na povrchu částic písku a první poloprovozní
pokusy oxidace vrstvičky olova33. Podobným postupem byla vytvořena na povrchu
jemného křemičitého písku též tenká vrstvička zinku. Při tomto postupu se po
vytvoření tenké vrstvičky kovu na povrchu jemných částic delší dobou omílaní již
prakticky nedochází k dalšímu nanášení kovu. Lze předpokládat, že s ohledem na
poměrně měkký charakter kovového stříbra se tenká vrstvička tohoto kovu vytvoří na
povrchu tvrdých jemných částic za poměrně krátkou dobu omílání. Vytvořením na
povrchu pigmentů vrstvičky iontoměniče obsahujícího stříbro, například omíláním,
může být ekonomickou cestou pro zhotovení bakteriocidních nátěrů.
Bakteriocidní vlastnosti mají ionty stříbra. Kovové stříbro projeví bakteriocidní
vlastnosti po vzniku iontů, což nastává je-li stříbro znečištěno34. Ionty stříbra jsou
schopny sterilizovat pitnou vodu již při nepatrné koncentraci35 – 2x10-11 M/L.
Určité druhy nátěrových hmot s protiplísňovým charakterem, zejména pro
ochranu stavebních silikátových materiálů jako například omítek, jsou ve výrobním
programů některých naších výrobců nátěrových hmot.

Zpracováno v rámci Výzkumného záměru MSM 2579478701.
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ROK 2007 A CO DÁL.. ?
MOŽNOSTI FORMULACE HS A VODOU ŘEDITELNÝCH SYSTÉMŮ
YEAR 2007 ANR WHAT NOW.. ?
POSSIBILITIES OF FORMULATIONS OF HS AND WATER DILUTABLE
COATINGS
Petr Torma
Worlée Chemie GmbH (www.worlee.de)
Collano AG (www.collano.ch)
Summary
Beginning of the year 2007 will come into force a new Directive of EU for
emissions of organic compounds – solvents, with new limits for these
emissions into the environment.
In many cases it will be necessary to reformulate the existing recepies for
higher solid content, by saving of the viscosity value, or in to the
waterbased systems. In both cases it will be unavoidable to search new
ways and new products, which will the formulations make possible, within
the framework of these new limits. The presentation is trying to search and
outline possible ways and solutions partly in generall and in the second
part within the framework of assortment of the companies Worlée Chemie
GmbH and Collano AG.
Key words: emissions of organic compounds, emissions, environment

Úvod
Čím dál více a častěji se dnes pozornost institucí i jednotlivců, zejména
v místech s hustým osídlením a tzv. vyspělou civilizací, jakým je např. i Evropa,
obrací k životnímu prostředí, resp. jeho zachování, případně zlepšování. Jedním
z kroků Evropského společenství v daném směru, jakkoliv diskutabilní se tento krok
může jevit, je i nová direktiva ES, týkající se limitů obsahů těkavých organických
látek v nátěrových hmotách. Přehled těchto limitů pro nejdůležitější – nejvíce
používané typy nátěrových hmot je uveden v Tabulce 1. Splnění zmíněných limitů
bude, v řadě, lépe řečeno ve většině případů, vyžadovat reformulaci stávajících
nátěrových hmot směrem k vysokosušinovým – „high solid“, nebo vodou ředitelným
nátěrovým hmotám. Snahou tohoto příspěvku není určit, jako spíše nastínit možné
cesty řešení, které zde přicházejí v úvahu a to jak obecně tak, v druhé části, o něco
17
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konkrétněji, s použitím produktů firem Worlée Chemie GmbH (SRN) a Collano AG
(CH).

Tabulka 1. Limity obsahů VOC v nátěrových hmotách.
Druh výrobku - NH

Typ

etapa I (g/l*)

etapa II (g/l*)

(od 1.1. 2007)

(od 1.1. 2010)

Vnitřní malířské barvy matné

VŘ

75

30

(Lesk 60°, ≤ 25)

RZP

400

30

Vnitřní malířské barvy lesklé

VŘ

150

100

(Lesk 60°, > 25)

RZP

400

100

Venkovní barvy na plochy

VŘ

75

40

s minerálním povrchem

RZP

450

430

Vnitřní / venkovní krycí NH

VŘ

150

130

na dřevo a kovy

RZP

500

400

Vnitřní / venkovní laky a lazury,

VŘ

150

130

vč. kryvých lazur

RZP

500

400

Vnitřní a venkovní penetrační

VŘ

150

130

lazury

RZP

700

700

Základové NH

VŘ

50

30

RZP

450

350

VŘ

50

30

RZP

750

750

Jednosložkové ochranné nátěrové

VŘ

140

140

hmoty

RZP

600

500

Dvousložkové reaktivní ochranné

VŘ

140

140

nátěrové hmoty pro specifické

RZP

550

500

VŘ

150

100

RZP

400

100

VŘ

300

200

RZP

500

200

Penetrační základové NH

účely (např. podlahy)
Barevné ochranné nátěrové hmoty
Efektní ochranné nátěrové hmoty
•

* - g/l – při aplikační viskozitě, VŘ – vodou ředitelný, RZP – rozpouštědlový
18
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Hlavní část
Jak bylo řečeno již v Úvodu, nabízí se pro řešení dané problematiky několik
cest. Každá z nich má svá „pro a proti“, své výhody i nevýhody a bude jen na výběru
formulátora, resp. požadavcích okruhu zákazníků toho kterého výrobce nátěrových
hmot, kterou cestu zvolí, co svým zákazníkům nabídne. Jakkoliv je tento úkol chápán
na první pohled „negativně“, obecně totiž přinese značný objem práce a přitom
nevede k získání nových zákazníků, ale „jen“ k udržení zákazníků stávajících,
zkusme se na něj podívat i z druhé, té pozitivní, strany. Je / bude to příležitost zbavit
se stavu, kdy několik (u některých typů NH prakticky všichni) výrobců vyrábí
nátěrovou hmotu prakticky stejného složení a i značení výrobku je de facto u všech
shodné (S 2013, S 2000, …) a rozhoduje jen „haléřový“ rozdíl v ceně a navodit stav,
kdy zákazník bude moci skutečně volit mezi systémy podle jejich vlastností a
vhodnosti pro jeho konkrétní podmínky.
Pokusme se nyní tedy podívat na jednotlivé možnosti řešení trochu blíže.
V úvahu přicházejí následující varianty úprav receptur směrem k nižšímu VOC :

Změna formulace (při zachování stávajícího pojiva)

I.

Možná se tento bod bude jevit jako zdánlivě nesmyslný, ale i touto cestou se
dá dosáhnout určitého posunu v obsahu VOC, např. volbou rozpouštědel (xylen
místo lakového benzínu, nebo butylacetát / methoxypropylacetát místo xylenu),
výběrem z plniv (vetší poměr barytu / blanc-fixu, talky s nízkou spotřebou oleje,
apod.), nebo jen zvýšením podílu plniv a pigmentů v receptuře. Pochopitelně nese
s sebou

tato

alternativa

i

řadu

negativních

důsledků,

jako

např.

změnu

charakteristického zápachu NH, snížení lesku poskytovaného filmu, změny
v rychlosti schnutí a prosýchání, výraznější bývají změny ve specifické hmotnosti a
viskozitě (směrem k vyšším hodnotám). V řadě případů proto nebude možno tuto
alternativu použít, častější uplatnění však, dle mého názoru, najde při „dolaďování“
receptur vycházejících z nových typů pojiv, tedy těch s vyšší sušinou a vodou
ředitelných.
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II.

Změna typu pojiva, pojivového systému
U většiny NH bude patrně nutno přistoupit k reformulaci stávajících receptur a

náhradě pojiv dnes hojně rozšířených, pojivy novými, s vyšším obsahem sušiny a
relativně nízkou viskozitou (dále jen HS – High Solid), nebo „převedením“ systému
do vodou ředitelné formy. Pokusme se tedy nyní podívat na konkrétní možnosti a
jejich důsledky :

1.

Pojiva s vyšší sušinou : na první pohled nejsnazší cesta. Její využití

však může někdy vést k potížím, na počátku ne zcela předvídatelným. Tyto nesnáze
jsou většinou způsobeny reálným působením přírody a jejích zákonů, které velmi
často směřují proti záměrům formulátora. Např. délka polymerního řetězce : čím má
polymer delší řetězec (větší mol. hm.) a poskytuje vyšší vláčnost a pružnost, tím je
zpravidla nutno jej více ředit a i přesto bývá dosažená viskozita relativně vysoká a
naopak, kratší řetězec dovolí vyšší sušinu při nižší viskozitě, poskytuje většinou lépe
schnoucí nátěry, ale vzniklý film bývá často citelně tvrdší a křehčí, s horší přilnavostí,
méně odolný na povětrnosti a zhusta je i toxicita takového materiálu vyšší. Někteří
výrobci pojiv dnes již nabízejí řadu pryskyřic se sušinou 75% a vyšší (až 100%), až
na výjímky se však jedná o materiály trpící výše uvedenými nedostatky, zejména
stížnosti na velmi dlouhé zasýchání a prosýchání bývají z řad formulátorů často
slyšet. Samostatnou kapitolou jsou jistě i pojiva pro bezrozpouštědlové systémy
(nenasycené polyestery, UV tvrzené NH, práškové barvy atd.). Jejich aplikace a
tvorba filmu však zpravidla vyžadují zvláštní zařízení a speciální podmínky a jejich
nasazení přichází v úvahu de facto jen tam, kde mohou být použity na velkém počtu
stejných / podobných aplikací a kde se vyplatí i poměrně vyšší investice do zařízení.

2.

Tvrdé pryskyřice : I přes použití HS pryskyřic do formulace se v řadě

případů může stát, že v konečném výrobku – NH bude, z důvodu dosažení
předepsaných limitů, nutno sušinu ještě „o nějaké to procento“ zvýšit, viskozita / lesk
/ schnutí NH však již bude na „kritické“ úrovni a do vznikající formulace nebude již
možno zasáhnout „klasickou“ cestou. V takovém případě je možno doporučit ještě
použití pevných pryskyřic (aldehydicko-ketonických, maleinátových, fenolických,
pevných uhlovodíkových, jiných), které často, rozpuštěny v běžných rozpouštědlech,
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poskytují roztoky o nízké viskozitě a jejich přídavkem do rozpouštědla je pak možno
dosáhnout zvýšení sušiny až o několik procent. Velmi hojným a pozitivním vedlejším
důsledkem jejich použití bývá často ještě zlepšení parametrů schnutí, zvýšení lesku
a v některých případech i zvýšení povětrnostní odolnosti a odolnosti UV záření.
Naopak negativně se mohou tyto pryskyřice, zejména při vyšším dávkování, projevit
ve vyšší tvrdosti a křehkosti NH (zdánlivá ztráta přilnavosti v mřížkovém řezu) a ve
snížení odolnosti proti působení rozpouštědel, resp. chemikálií vůbec.

3.

Reaktivní ředidla / kombinační pojiva : Značně perspektivní skupina

produktů. Přichází však v úvahu většinou jen pro systémy reaktivní (2K EP, 2K PUR)
kde dochází k jejich zabudování do matrice polymeru a „překrytí“ některých jejich
negatívních vlastností (jedná se často o polymery s krátkým řetězcem). Problémem
může být vyšší toxicita většiny těchto produktů, především reaktivních ředidel. Ke
zlepšení mechanických i chemických vlastností filmu může vést použití speciálních,
speciálně upravených pryskyřic s nízkou viskozitou. Jako příklad je možno jmenovat
některé speciální polyesterové pryskyřice v kombinaci s akryláty do 2K PUR NH,
často využívané v automobilovém a leteckém průmyslu, či do vrchních nátěrů pro
systémy určené pro těžkou korozní ochranu (heavy duty systémy). Jistou nevýhodou
reaktivních ředidel i kombinačních pojiv je jejich často vyšší cena. Tyto výrobky
nejsou zpravidla příliš vhodné do systémů schnoucích na vzduchu, jednak kvůli své
toxicitě (reaktivní ředidla), jednak i kvůli vyšší ceně. Použití kombinačních pojiv
diskvalifikuje pro daný účel velmi špatné schnutí, příp. „nezasýchavost“ bez
přítomnosti reaktivního partnera – tužidla.

4.

Vodou ředitelné systémy : Na první pohled a z hlediska daných limitů

zdánlivě jasné řešení, které s sebou ovšem nese řadu formulačních i aplikačních
úskalí. Z pohledu formulátora jsou hlavním problémem především nutnost výrazně
vyšší aditivace (oproti rzp. NH jsou smáčedla, dispergační prostředky, odpěňovače a
často i rozlivová činidla nezbytností), tyto systémy mívají hojně i horší stabilitu při
skladování, díky vysokému povrchovému napětí vody bývá problémem i smočení
podkladu. Posledně zmíněný „problém“ pak často již souvisí i s problematikou
aplikační, neboť vř. NH vyžadují mnohem důkladnější a důslednější předúpravu
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povrchu před nanášením, zejména po stránce odmaštění. Naopak například možnost
čištění použitých zařízení, nářadí a náčiní vodou, je z hlediska aplikace
zjednodušením stavu. Bohužel pouze do doby, než NH zaschne.
Dá se říci, že dnes již existuje pro většinu „klasických“, tedy rzp., nátěrových hmot
alternativa „ve vodě“. Vzhledem k výše zmíněným problémům je však počet jejich
aplikací a použití menší než bychom mohli očekávat (důvodem pro setrvávání u rzp.
NH mohou pak být i další důvody, jako např. nižší odolnost některých typů běžných
pojiv pro vř. NH proti určitým typům korozního prostředí, apod.). Většína výrobců
pojiv i aditiv však dnes horečně pracuje na vývoji produktů, které se v konečné, tedy
naaplikované podobě, stále častěji a více blíží svými vlastnostmi rzp. systémům.

Ve druhé části tohoto příspěvku bych se nyní rád trochu věnoval novým i
některým již zavedeným výrobkům firem Worlée Chemie GmbH a Collano AG, které
by mohly přispět k ulehčení úkolu formulátorů při reformulaci některých nátěrových
hmot v rámci nových předpisů ES.

Ad II. 1. Pojiva s vyšší sušinou : V této oblasti nabízí fa Worlée Chemie řadu
produktů již několik let. V poslední době k nim přidala některé další a v brzké
budoucnosti by pak tuto skupinu mělo obohatit několik dalších produktů vhodných
pro formulaci nátěrových hmot „dle nových předpisů“. Uveďme si alespoň některé
z nich :
• WorléeKyd T 3511, 75% v xylenu : jedná se o alkydovou pryskyřici s „krátkým
olejem“, určenou pro formulaci základových NH na kovy. Vyniká především
rychlým zasýcháním a dobrou antikorozní odolností v kondenzační i solné komoře.
• WorléeKyd B 845, 70% v xylenu : jde o „střední“ alkydovou pryskyřici,
využitelnou jak pro základové, tak vrchí, nebo jedovrstvé nátěrové hmoty. Je
možno ji použít jak pro formulace určené na dřevo, tak zejména pro povrchové
úpravy kovů.
• WorléeKyd B 870, 75% v l.b. : je alkydová pryskyřice s „dlouhým“ olejem určená
zejména pro vrchní nátěrové hmoty na dřevo i kov. Díky dobré povětrnostní
odolnosti je možno použít ji jak pro vnitřní, tak venkovní aplikace. Pryskyřice je
dostupná i v bezaromátovém provedení.
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• WorléeKyd T 768, 75% v l.b. : „dlouhý“ alkyd s tallovým olejem, vyniká hlavně
vysokou transparenci a čistotou, v rámci „dlouhých“ alkydů dobrým za- i
prosýcháním a velmi dobrou povětrnostní odolností. Vhodný je zejména pro
vrchní, příp. jednovrstvé nátěrové hmoty na kovy, ale použít jej lze i na dřevo.
• WorléeKyd L 6800, 81% v D 60 : nízkoviskózní (5000 mPa.s, 23°C) alkydová
pryskyřice s „dlouhým“ olejem, vyniká především dobrou plnitelností a výborným
rozlivem, je vhodná zejména pro antikorozní systémy a vrchní nátěrové hmoty na
dřevo i kov.
• WorléeKyd L 7904, 100% : „dlouhý“ alkyd vyvinutý především pro nátěrové hmoty
na dřevo, zejména laky a lazury. Propůjčuje povrchům jemný, přirozený lesk,
příjemný omak a značným zvýrazněním kresby dřeva i velmi dekorativní vzhled.
Použít je jej možno i na vysokosušinové základové antikorozní nátěry.
• WorléeKyd SO 8601, 100% : „dlouhý“ alkyd s velmi nízkou viskozitou (70 – 90 s)
určený hlavně pro hloubkové penetrace do dřeva, mořidla a nábytkové politury.
• WorléeKyd T 7313, 100% : alkydová pryskyřice s „dlouhým“ olejem a v rámci
kategorie 100%-ních alkydů relativně dobrým za- i prosýcháním. Určena je pro
nátěrové hmoty na dřevo i kov, vyniká dobrou povětrnostní odolností, rozlivem i
plnitelností.
• WorléeKyd E 55, 70% v l.b. : jedná se o alkyd s „dlouhým“ olejem. Díky
urethanizaci však vyniká v dané kategorii rychlým prosýcháním a dobrou odolností
řadě chemikálií, vč. např. pohoných hmot. Často je využíván jako kombinační
pojivo do vrchních nátěrových hmot, kde poněkud zrychluje prosýchání a zvyšuje
tvrdost a mechanickou odolnost nátěrů.
• WorléeKyd V 5241 U, 100% : je de facto polyurethan modifikovaný olejem. Slouží
zejména k výrobě vysokosušinových nátěrových hmot s relativně dobrým
prosýcháním a odolností na povětrnosti. Velmi dobře se hodí také do silnovrstvých
lazur, kterým poskytuje příjemný měkký lesk.
• WorléeThix T 6850, 80% v D60 : je thixotropizovaný „dlouhý“ alkyd. Nátěrovým
hmotám, především lazurám, propůjčuje thixotropní charakter a zmírňuje, nebo
dokonce zabraňuje odkapávání nátěrové hmoty, zejména při aplikacích štětcem.
Svou vyšší sušinou je vhodný i do formulací s nižším VOC.
• WorléeThix VP-K 1429, 50% v D60 : u tohoto produktu, thixotropizovaného
alkydu s „dlouhým“ olejem, jistě leckoho napadne, zda se, díky své nízké sušině,
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vůbec do tohoto příspěvku hodí, jak sem zapadá. Jedná se však o čerpatelný,
tedy tekutý thixotropní alkyd u něhož je thixotropie „nastavována“ až v závěru
formulace, přídavkem malého množství určitého druhu ředidla a právě velikostí
přídavku tohoto „ředidla“ je možno intenzitu thixotropního efektu řídit od „velmi
jemného“ až po „velmi intenzívní“. Většinou tedy stačí již malý přídavek této
pryskyřice k dosažení výrazného thixotropního efektu, což jej dovoluje přiřadit
rovněž k pryskyřicím vhodným pro formulaci vysokosušinových nátěrových hmot.
Jeho thixotropie je „odolná“ jak vůči teplotě, tak polárním rozpouštědlům.

Ke zmíněným produktům – pojivům by bylo možno připojit ještě řadu dalších
(až 100%-ních) pryskyřic ze stávajícího sortimentu fy Worlée Chemie. Tato pojiva
však již nemají tak výrazné přednosti oproti „standardům“ v dané kategorii pryskyřic a
nejsou zde proto zmiňována. Jmenovány v tomto příspěvku nebyly ani pryskyřice, na
jejichž vývoji a testování se dosud pracuje, které by však měly být k dispozici
postupně od II. do IV. Q roku 2004 (HS krátký alkyd, HS střední alkyd a HS
urethanizovaný dlouhý alkyd). Podobná situace panuje i v oblasti OH-funkčních
akrylátů pro 2K PU nátěrové hmoty. I tady probíhají dokončovací testy na stabilitu a
reprodukovatelnost. Vzhledem ke značné pokročilosti zkoušek a dosavadním
pozitivním výsledkům je možno předpokládat ukončení vývoje a testování do /
během léta 2004.
K posledně jmenované oblasti nátěrových hmot, tedy 2K PU průmyslovým
hmotám, by mohl být alternativou i systém patentovaný firmou Guertin Bros.
Polymers, který je v rámci Evropy distribuován právě firmou Worlée Chemie. Jedná
se o systém, ve kterém nedochází k zesíťování OH-funkčních polymerů izokyanáty
(dnes se vede diskuse, zda nebude nutno NCO funkční tužidla, z důvodu jejich
toxicity, zakázat), nýbrž k vytvoření polyurethanového polymeru jinou cestou, zde
Michaelovou adicí. Systém je tvořen základními pryskyřicemi GPAcryl a GPEster
(sušiny jednotlivých typů se pohybují od 80-ti do 90-ti %), tužidlem GPIF (obsahuje již
urethanové vazby) a katalyzátorem GPCure. V první fázi výroby dochází k dispergaci
plniv, pigmentů, aditiv a dalších složek, stejně jako při výrobě „běžné“ 2K PU
nátěrové hmoty, do pryskyřice. Ve druhé fázi – při dolakování, se přidává tužidlo,
které, až do přídavku katalyzátoru, s pryskyřicí nereaguje. Ve třetí fázi – před aplikací
se pak přidá katalyzátor (jako složka B), což nastartuje systém k reakci. Množstvím
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přidaného katalyzátoru je možno řídit jak rychlost reakce (protvrzování systému), tak
výslednou tvrdost / pružnost. Dle velikosti přídavku katalyzátoru se otevřená doba
takového systému může pohybovat řádově od jedné do cca čtyř hodin. Systém byl
testován v podmínkách „těžké korozní ochrany“ a několika chemických provozech
(podmínky zhruba odpovídající našim kategoriím C4 a C5) a po dvou letech byl
označen jako odpovídající – vyhovující.

Ad II. 2. Tvrdé pryskyřice : Ani v této oblast není Worlée Chemie žádným nováčkem.
Řada výrobců nátěrových hmot měla možnost se již seznámit s některými typickými
zástupci této skupiny produktů a řada z nich se stala více, či méně oblíbenou
součástí mnoha formulací.
• WorléeSin : jsou pryskyřice maleinátového typu poskytující s řadou rozpouštědel
a ředidel poměrně nízkoviskózní roztoky (až do cca 50-ti až 60-ti% koncentrace).
Použít se tudíž dají pro doladění obsahu sušiny v nátěrové hmotě (v rozsahu od 1
až do cca 3-4 %). Další možností použití je mírné zvýšení rychlosti zasýchání,
tvrdosti a celkem výrazné může být zvýšení lesku dané NH. Použití nacházejí
rovněž v nátěrových hmotách na dřevo, především kvůli brousitelnosti. Pryskyřice
WorléeSin jsou prakticky univerzálně snášenlivé s různými druhy pojiv a současně
poměrně dobře plnitelné což je, zvláště typ WorléeSin PM 200, předurčuje i
k použití do „univerzálních“ pigmentových past pro výrobu různých typů
nátěrových hmot.
• WorléeFen : fenolické pryskyřice vhodné pro zrychlení prosýchání zejména
alkydových nátěrových hmot. Ve výsledném nátěru zvyšují zejména tvrdost a lesk.
I tyto pryskyřice poskytují poměrně nízkoviskózní roztoky i ony, podobně jako
pryskyřice WorléeSin, se tedy hodí pro dolaďování sušiny v recepturách
nátěrových hmot.
• Polytone K-9x : ketonicko aldehydické pryskyřice, prakticky univerzálně
snášenlivé s ostatními pojivy, zlepšují zasýchání, tvrdost, lesk a přilnavost většiny
nátěrových hmot a díky nerozpustnosti v alifatických uhlovodících, což je z jiného
pohledu faktor omezující, mohou sloužit i pro zvýšení odolnosti nátěru proti např.
pohoným hmotám. Jejich výhodou je, že i při své, poměrně značné tvrdosti,
zachovávají pružnost nátěru. Díky dobré plnitelnosti je možno je použít i do
pigmentových past.
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• Petropryskyřice : díky své přijatelné ceně a „pojivovému“ charakteru mohou
sloužit jako „plnící pryskyřice“ pro zvýšení sušiny, které navíc urychlují schnutí a
v řadě případů zlepšují lesk.
• Necirés LF 220, xxx : pryskyřice kumaron-indenového, nebo uhlovodíkového
typu, slouží ke zrychlení schnutí alkydových nátěrových hmot a mohou přispět ke
zvýšení jejich sušiny.
• Necirés EPX / xx : jsou tekuté uhlovodíkové pryskyřice. Díky své tekutosti
umožňují formulace nátěrových hmot s vyšší sušinou a kromě toho propůjčují 2K
epoxidovým, akrylátovým a 2K polyurethanovým nátěrům větší pružnost –
elasticitu a lepší smáčivost => přilnavost zejména na kovové povrchy. Tyto
pryskyřice, díky již zmíněné excelentní smáčivosti napomáhají i zapracování
pigmentů (i plniv) do pigmentových past (nátěrů) a umožňují tak dosažení větší
koncentrace pigmentů v pastách (plniv v nátěrových hmotách).

Ad II. 3. Reaktivní ředidla / kombinační pojiva
Typické zástupce reaktivních ředidel sortiment fy Worlée Chemie neobsahuje.
Jediným produktem, který by mohl nést označení „reaktivní ředidlo“, je K-Flex XM-B
301 (visk. 1100 cps, 25°C). Tato pryskyřice, založená na polymeru polyesterového
typu, s řadou síťovatelných funkčních skupin, je určena především pro reaktivní
systémy – může být síťována aminopryskyřicemi (melamin, močovina) ve
vypalovacích nátěrových hmotách, izokyanáty v 2K PU systémech, polyaminy a
nenasycenými polymery. Je použitelná do rozpouštědlových, ale i vodou ředitelných
nátěrových hmot a kromě zvýšení sušiny v NH (bez negativního vlivu na tvrdost a
pružnost nátěrů) přináší i lepší přilnavost, antikorozní účinnost a rozliv nátěrové
hmoty. V 2K EP nátěrech účinkuje navíc jako katalyzátor a umožňuje použití 2K EP
systémů i při nižších teplotách (okolo 5°C) a současně jim poskytuje lepší elasticitu a
zlepšuje přilnavost a antikorozní účinnost. I většina produktů ze skupiny
„kombinačních pojiv“, které fa Worlée Chemie nabízí, pochází z řady K-Flex (výrobce
fa King Industries zastoupená firmou Worlée Chemie). Produkty této řady jsou
chemicky

polyesterové

pryskyřice

a

pryskyřice

polyesterového

typu

se

zabudovanými urethanovými skupinami. Zajímavostí je u těchto produktů zejména
velmi úzká distribuce molekulových hmotností, neboli délky polymerních řetězců.
Důsledkem této vlastnosti je pak pozitivní vliv na pružnost, tvrdost a chemickou,
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mechanickou i povětrnostní odolnost těchto pryskyřic i nátěrů, které je obsahují.
Nejčastěji nacházejí tyto produkty použití ve vrchních emailech a lacích pro
automobilový a letecký průmysl, v nátěrových hmotách pro kolejová vozidla, těžkou
korozní ochranu a v povrchových úpravách pro silně zátěžová prostředí, jako např.
chemické provozy. Pryskyřice K-Flex reagují s aminopryskyřicemi a izokyanáty, jejich
použití je tedy určeno jednak pro vypalovací nátěrové hmoty, jednak pro 2K PU
systémy :
- K-Flex188, 100% : zlepšuje pružnost nátěrů, bez negatívního vlivu na tvrdost,
zvyšuje antikorozní odolnost v kondenzačním i „solném“ testu a zlepšuje přilnavost
k nejrůznějším podkladům, vč. řady plastů. Typickým použitím je aplikace do emailů i
laků pro automobilový průmysl a pro NH do zátěžového prostředí.
- K-Flex XM-A308, 100% : vlastnosti obdobné jako u K-Flex 188, má ale výrazně
nižší viskozitu (1.500 cps, 25°C), což umožňuje nastavení nižšího VOC v nátěrové
hmotě (při dané viskozitě NH). Použití nachází zejména v automobilovém průmyslu a
v těžké antikorozní ochraně.
- K-Flex 128, 100% : propůjčuje nátěrům nejlepší pružnost a rozliv. Nejčastěji se
objevuje jako součást nátěrových hmot pro letecký průmysl.
- K-Flex UD 320, 82% v PGMMA : zvyšuje výrazně chemickou a povětrnostní
odolnost, ale i tvrdost a pružnost. Nejčastěji bývá používán do nátěrů pro zátěžové
prostředí (např. chemické provozy) a pro těžkou antikorozní ochranu.

Ad II. 4. Vodou ředitelné systémy
I přes určité komplikace při formulaci i aplikaci si tyto systémy stále více razí
svou cestu na výsluní a do budoucnosti je třeba počítat s dalším šířením tohoto typů
nátěrových hmot. Firmy Worlée Chemie i Collano jsou si tohoto trendu vědomy a
jejich vývojové týmy se, zejména v posledních cca 5-ti letech, na tuto oblast zaměřily.
Výsledkem je pak řada nových produktů, které stále více nacházejí uplatnění při
formulacích DIY, ale i průmyslových nátěrových hmot. Dnešní sortiment pryskyřic a
pojiv těchto výrobců je poměrně velmi široký, z prostorových důvodů jsou proto
zmíněny jen produkty nejnovější, nejprogresívnější :
- WorléeCryl 7461, 55% : je akrylátová disperze typu „Core-Schell“, s velmi tvrdým
jádrem (Tg=80°C) a poměrně měkkým obalem (Tg= -20°C). Výsledkem tohoto
spojení jsou nátěry s velmi dobrou odolností proti blokování (do 80°C neblokující) a
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dobrou tvrdostí. Disperze tedy poskytuje poměrně tvrdé a lesklé nátěry s výbornou
povětrnostní odolností. Použití najde jak do nátěrů na kov, tak na dřevo.
- WorléeSol E 150 W, 40% : vodná emulze „krátkého / středního“ alkydu. Vyniká
rychlým zasýcháním a brzkým nástupem odolnosti proti vodě (již po cca 3 hodinách
je nátěr odolný vodě), vysokým leskem a, v oblasti alkydových pryskyřic, i velmi
dobrou odolností na povětrnosti i proti UV záření. Také tvrdost nátěrů a přilnavost
jsou zpravidla hodnoceny velmi pozitivně. Produkt je používán jak pro NH na dřevo,
tak na kov a uplatnění nachází v DIY i průmyslových nátěrových hmotách.
- WorléeSol E 530 W, 30% : vodná emulze „středního“, urthanizovaného alkydu, je
určena pro formulace laků (interiér i exteriér) na dřevo. Svými parametry (tvrdostí a
mechanickou i chemickou odolností) se do značné míry blíží polyurethanovým
disperzím, které se dnes, díky sílící diskusi o toxicitě N-methyl-2-pyrolidonu
(připraven je předpis, podle něhož by látky s obsahem vyšším než 0,5% NMP měly
být značeny jako toxické – tedy lebkou) a díky jeho obsahu (bývá zpravidla 3 – 5%)
dostávají „do nebezpečí neprodejnosti“ a je schopna je více, či méně nahradit
v oblasti parketových i nábytkářských laků.
- WorléeSol 31, 45% : je vodná emulze velmi dlouhého“ alkydu. WorléeSol 31 je pak
určen zejména pro tenkovrstvé (v rzp. formě „klasické“) lazurovací laky a penetrační
základy, příp. jako nosič fungicidních preparátů do v.ř. mořidel. Vykazuje výbornou
penetraci do dřeva (až 4 mm na smrku) i povětrnostní odolnost. Použít lze WorléeSol
31 i jako „kotvící“ přísady do nátěrů na dřevo.
- WorléeSol VP-S 1457/00, 60% : vodná emulze oblíbeného, vodou ředitelného
alkydu WorléeSol 61A. Použití nachází zejména při formulaci základových, ale i
jednovrstvých nátěrových hmot na kovy. Produkt vyniká nadprůměrnou antikorozní
odolností (vč. testu v solné komoře) a v kombinaci se styren-butadiénovými
disperzemi, např. WorléeCop, i výborným schnutím a pružností. K dispozici je řada
formulací základových i jednovrstvých nátěrových hmot.
- WorléeSol VP-S 1378/10, 40% : je vodná emulze „středního“ alkydu
modifikovaného 24% silikonu. Produkt je určen zejména pro formulace vrchních
nátěrů (příp. jednovrstvých nátěrových hmot), kde je požadována velmi dobrá –
výborná povětrnostní odolnost. Formulovat lze nátěrové hmoty jak na kovy (dobrá
antikorozní odolnost), tak na dřevo.
- Pojiva pro 2K PU nátěrové hmoty, vodou ředitelné : podobně jako v případě
sortimentu pryskyřic pro vysokosušinové rzp. 2K PU nátěrové hmoty, probíhají i
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v této oblasti poslední zkoušky nových produktů a systém by měl být k dispozici
v průběhu pozdního jara / léta.
Ze sortimentu fy Collano lze pak, kromě dalších produktů, doporučit zejména :
-

Enorex M 1630 AV : kopolymer akrylátu a esterů kyseliny versatikové

(VeoVa). Díky obsahu VeoVa vykazuje disperze, resp. nátěry z ní připravené,
mimořádně nízkou nasákavost a dobrou odolnost v kondenzačním i solném testu.
Výborná je i přilnavost na kovy, vč. pozinkovaných, samozřejmě však jen tam, kde
byl povrch během předúpravy zbaven mastných nečistot.
-

Enorex HG 246 A : disperze silanizovaného akrylátu. Použití nachází

zejména jako primer – adhezní můstek, při úpravě nesavých anorganických povrchů
(sklo, keramika, kletovaný beton, kovy) a zajišťuje tak dobrou přídržnost následných
aplikací – nátěrových hmot, lepidel.
-

Enorex T 1605 A : akrylátová disperze s velmi jemnými částicemi (30 – 40

µm), určená po naředění, jako penetrační základ pro penetrace a zpevnění
rozpadavých minerálních podkladů (např. starých omítek).
-

Enorex AVE 191 : je opět kopolymer akrylátu a VeoVa. Vlastnosti disperze

dovolují, za pomoci speciálního aditiva Enorex WP 20 formulaci tzv. „zimních
fasádních nátěrů a omítek“. Tyto nátěry, pokud mohou alespoň po dobu 4 – 5-ti
hodin zasýchat při teplotách nad 0°C (testováno při 3°C a 95% rel. vlhkosti), jsou
odolné proti zmrznutí a dále se chovají jako omítky při běžných teplotách a ani proud
vody je již nenaruší. Systém nachází uplatnění ve stavebnictví a to zejména v období
pozdního podzimu a předjaří, kdy denní teploty již přesahují 0°C avšak noční často
sestupují až k -10°C.
Tolik tedy výčet nejzajímavějších produktů firem Worlée Chemie a Collano.
Zajisté by bylo možno tento velmi stručný přehled rozšířit o další pojiva, ale i aditiva
(odpěňovače, rozlivové prostředky, prostředky pro smočení podkladu, a jiné) s jejichž
pomocí se formulace nátěrových hmot stane reálnou. Obsah, resp. šíře takového
příspěvku by však zcela jistě výrazně přesáhla rámec daný možnostmi a rozsahem
sdělení na této konferenci. Konkrétní případy proto prosím konzultujte se zástupcem
firem.
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POLYMERNÍ MAKROMONOMERY A ROUBOVANÉ KOPOLYMERY
NA JEJICH BÁZI
POLYMER MACROMONOMERS AND GRAFT COPOLYMERS BASED ON
THEM
Jiří Kabrhela, Jiří Horálekb Jaromír Šňupáreka
a

Univerzita Pardubice, Fakulta Chemicko-technologická, nám. Čs. Legií 565, 532 10
Pardubice, Česká republika
b

Synpo, akciová společnost, S.K.Neumanna 1316, 532 07 Pardubice, Česká
republika
Summary
The paper deals with synthesis of polymer macromonomers via“CCTP”
(catalytic
chain
transfer
polymerization).
Hydroxyl-functional
macromonomers
were
prepared
using
disaquabis
(borondifluorodiphenylglyoximato) cobalt ate (II) as chain transfer catalyst.
Prepared hydroxyl-functional macromonomers differ in composition, Tg
value, molecular weight distribution with low polydisperzity and containing
co monomers with primary and secondary OH groups. These reactive
macromonomers were consecutively used for synthesis of graft
copolymers in non-aqueous media.
Key words: catalytic chain transfer polymerizations, macromonomers,
graft copolymers

Úvod
Zájem o ovlivnění mechanicko-fyzikálních vlastností polymerních látek
v posledních několika letech neustále vzrůstá. Ukazuje se, že významných
aplikačních vlastností se nemusí dosahovat pouze změnou ve složení polymerního
řetězce. Atraktivní cestou k získání požadovaných vlastností lakového filmu je
i regulované ovlivňování struktury volbou vhodné architektury polymerní filmotvorné
látky. Jedním ze zajímavých architektonických druhů jsou roubované polymery
a kopolymery.
Stěžejním bodem přípravy polymerních roubovaných kopolymerů je volba
a příprava vhodného typu polymerního makromonomeru, tj. polymeru s radikálově
polymerizovatelnou terminální dvojnou vazbou. Polymerní makromonomer by se sám
měl vyznačovat požadovanými a definovanými parametry, zejména kompozicí,
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molekulárně hmotnostní distribucí s nízkou polydisperzitou, teplotou skelného
přechodu Tg, popřípadě obsahem dalších reaktivních funkčních skupin ve své
struktuře.
Velmi účinnou cestou k získání příslušného polymerního makromonomeru je
radikálová

polymerace

za

přítomnosti

činidla-katalyzátoru

přenosu

řetězce,

tzv. „CCTP“ (catalytic chain transfer polymerization). Metoda umožňuje připravit
polymerní makromonomery a následně z nich odpovídající roubované kopolymery 1,2.

Popis experimentálních metod
a) CCT polymerace
CCT polymerace vyžaduje přítomnost činidla-katalyzátoru přenosu řetězce.
Jako

katalyzátory

se

používají

koordinačně-komplexní

sloučeniny

na

bázi

přechodových kovů jako centrálních atomů. Jako ligandů se běžně využívá glyoximů,
porfyrinů či ftalocyaninů. Katalytický proces přenosu polymerního řetězce CCT
s využitím kobaltového typu katalyzátoru se obecně znázorňuje následujícím
reakčním schematem 3.

Pn*

+

Co(II)

→

Pn

+

Co(II)–H

(1)

Co(III)–H

+

M

→

H–M*

+

Co(II)

(2)

H–M*

+

M

→

Pm*

(3)

Proces přenosu řetězce probíhá ve dvou krocích :

¾ První krok zahrnuje transfer protonu z propagujícího radikálu na Co(II)-komplex za
vzniku makromonomeru a hydridu Co(III)-komplexu.
¾ Ve druhém kroku probíhá reakce hydridu Co(III)-komplexu s monomerem za tvorby
monomerního radikálu, který pokračuje ve druhém kroku v propagaci
se regeneruje původní Co(II)-komplex.
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Podmínky

reakce

podle

uvedeného

schematu

splňují

methakryláty,

isopropenylové deriváty a α-methyl styren, naopak akryláty a vinylaromáty (styren)
reakci nepodléhejí, spíše ji inhibují a v některých případech působí i retardačně 4,5,6.

b) Příprava Co(II) katalyzátoru
Účinným katalyzátorem přenosu řetězce, používaným při CCT polymeraci
v roztoku i ve vodném prostředí, je bis(bordifluorodifenylglyoximát)kobaltnatý,
dihydrát, označení COPHBF. Způsob jeho přípravy je dán sledem následujících
reakčních stupňů: 1) reakce difenylglyoximu s octanem kobaltnatým v molárním
poměru 2:1 v inertním rozpouštědle, 2) filtrace a vakuové vysušení produktu,
3) přemostění OH vazeb pomocí 2-molárního přebytku etherátu fluoridu boritého,
4) filtrace, rekrystalizace a vakuové vysušení finálního produktu 7. Strukturní vzorec
katalyzátoru je uveden na obrázku 1.

Obr. 1 Strukturní vzorec COPHBF.

Hodnoty přenosových konstant kobaltových katalyzátorů Cs, stanovené
pomocí Mayova vztahu, se oproti tradičním přenosovým činidlům typu thiolů pohybují
řádově okolo 1,2 – 4,1 . 104. Z uvedeného vyplývá i jejich účinnost, koncentrační
hladiny se pohybují řádově v jednotkách až desítkách ppm 3.

c)

Příprava

modelového

MMA

makromonomeru

a

modelového

MMA

homopolymeru
¾ Modelový nízkomolekulární MMA makromonomer byl připraven následujícím
postupem:
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V 500 ml čtyřhrdlé sulfonační baňce, opatřené lopatkovým kotoučovým
míchadlem, teploměrem a přívodem suchého argonu se smíchá 300 g MMA
desinhibovaného, 1,5 g iniciátoru V-601 [dimethyl-2,2´-azobisisobutyrát, WAKO
Chemicals, Germany] a 0,012 g COPHBF ( 40 ppm). Baňka se vytemperuje na 80°C
a reakční směs se při této teplotě udržuje po dobu 6 hodin. Zbytkový monomer se
z produktu vakuově oddestiluje. Molekulárně hmotnostní distribuce pomocí GPC:
Mn= 400, Mw=627, Mw/Mn=1,57.

¾ Modelový nízkomolekulární MMA homopolymer byl připraven pomocí GTP (group
transfer polymerization). Molekulárně hmotnostní distribuce pomocí GPC: Mn=785,
Mw=1106, Mw/Mn=1,41.

d) Příprava roubovaných kopolymerů
Roubování makromonomerů se provádí klasickým postupem jako při
roztokové radikálové polymeraci. Používá se příkapový způsob polymerace, která je
vedena při vyšších sušinách 65-75% hmotnostních a s použitím dekompozičních
iniciátorů typu peresterů, jako např. terc.butyl peroxy-oktoát [TRIGONOX 21 S, Akzo
Nobel], terc.butyl peroxy-pivalát [TRIGONOX 25-C75, Akzo Nobel] apod.

Výsledky a diskuse
V prvé fázi byl připraven COPHBF. Výsledky elementární analýzy jsou
uvedeny v tabulce I. Obsah kobaltu byl stanoven pomocí AAS.
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Tabulka 1. Elementární analýza COPHBF [C28H24N4O6B2F4Co, Mh = 669,068 ].
Prvek

Vypočteno

Stanoveno

[% hmot.]

[% hmot.]

C

50,27

50,23

H

3,62

3,58

N

8,37

8,29

Co

8,8

8,72

B

3,23

nestanoveno

F

11,34

11,25

Pro potvrzení funkčnosti připraveného katalyzátoru přenosu řetězce byla
následně provedena syntéza modelového MMA makromonomeru pomocí CCTP. Na
obr. 2 a 3 jsou porovnána FTIR spektra MMA makromonomeru a odpovídajícího
MMA homopolymeru. Ve spektru makromonomeru jsou přítomny absorpční pásy
jednak valenční vibrace ν(C=C) s vlnočtem maxima u cca 1620 cm-1 a mimorovinné
deformační vibrace γ(C=C) s vlnočtem maxima u cca 818 cm-1.

Obr. 2. FTIR spektrum ω-methakryloyl-poly-MMA.
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Obr. 3. FTIR spektrum poly-MMA.
Modifikací postupů, uváděných zejména v patentové literatuře
připraveny
prakticky

hydroxyfunkční
shodnou

methakrylátové

molekulárně

makromonomery,

hmotnostní

distribucí,

8,9

byly

charakterizované

stejným

obsahem

hydroxylového monomeru, vyjádřeným číslem kyselosti. První makromonomer-typ A
obsahuje

24% hmotnostních 2-hydroxyethyl methakrylátu (pouze primární OH

skupiny), druhý makromonomer-typ B obsahuje ekvivalentní molární množství 2hydroxypropyl methakrylátu (pouze sekundární OH skupiny) a třetí makromonomer
obsahuje ekvimolární množství obou hydroxyfunkčních monomerů (směs primárních
a sekundárních OH skupin) tak, aby celkové množství OH skupin, vyjádřeno číslem
hydroxylovým, zůstalo zachováno.
Na bázi uvedených makromonomerů byly připraveny jednak roubované
kopolymery

s obsahem

62,5%

hmotnostních

makromonomeru

v roubovaném

kopolymeru, vztaženo na sušinu, a jednak random kopolymery o stejném složení,
jako měly odpovídající roubované kopolymery. Závěrem pak byl připraven
methylakrylátový

homopolymer

za

podmínek

vedení

syntézy

roubovaných

kopolymerů. Analýza polymerů kombinací gelové permeační chromatografie
s víceúhlovým rozptylovým fotometrem (GPC-MALS) a pomocí konvenční GPC
roubovanou strukturu potvrdila.
Přehled diskutovaných výsledků je uveden v tabulce 2.
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Tabulka 2. Hydroxyfunkční makromonomery a roubované kopolymery na jejich bázi.
označení
HM-6/24/A
HM-6/24/B
HM-6/24/C
označení
HGR-10/24/A
HGR-10/24/B
HGR-10/24/C
označení
RDM-10/24/A
RDM-10/24/B
RDM-10/24/C
označení
BN-10/24

složení
č.OH 1)
Mn
(% hm.)
(mg KOH/g)
BMA-co-HEMA
102,68
6.924
76 : 24
BMA-co-HPMA
102,85
6.641
73,4 : 26,6
BMA-co-HEMA-co-HPMA
102,17
7.457
74,7 : 12 : 13,3
ROUBOVANÝ KOPOLYMER : 62,5% MAKROMONOMER
složení (% hm.)
(mg KOH/g)
Mn
BMA-co-HEMA-g-MA
62,47
15.142
47,5 / 15 // 37,5
BMA-co-HPMA-g-MA
61,92
14.542
49,5 / 16,6 // 37,5
BMA-co-HEMA-co-HPMA-g-MA
63,12
14.561
46,7 / 7,5 / 8,3 // 37,5
RANDOM KOPOLYMER
složení (% hm.)
(mg KOH/g)
Mn
BMA-co-HEMA-co-MA
62,25
22.844
47,5 / 15 // 37,5
BMA-co-HPMA-co-MA
63,22
23.372
49,5 / 16,6 // 37,5
BMA-co-HEMA-co-HPMA-co-MA
63,34
25.635
46,7 / 7,5 / 8,3 // 37,5
PÁTEŘ ROUBOVANÉHO KOPOLYMERU
složení (% hm.)
(mg KOH/g)
Mn
MA
~
12.887
100

Mw

Mw/Mn

12.560

1,81

12.261

1,85

12.518

1,68

Mw

Mw/Mn

124.186

8,20

93.871

6,46

101.479

6,97

Mw

Mw/Mn

112.175

4,91

107.477

4,60

109.457

4,27

Mw

Mw/Mn

57.197

4,44

Poznámka : 1) stanovená hodnota vztažena na 100%-ní polymer (sušinu)

Připravené typy roubovaných kopolymerů budou vedle odpovídajících random
kopolymerů následně síťovány polyisokyanáty. Bude studován vliv struktury
polymeru na jeho reaktivitu a vlastnosti lakového filmu včetně rozdílu v reaktivitě
primárních a sekundárních OH skupin.

Projekt je podporován MSM 2531 00001.
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NOVÉ AKRYLÁTOVÉ DISPERZE PRO NÁTĚROVÉ HMOTY S MINIMÁLNÍM
OBSAHEM VOC
NOVEL ACRYLIC DISPERSIONS FOR HIGH PERFORMACE COATINGS
AT MINIMAL VOC DEMANDS
Pavel Holub, Karel Vávra
Eastman Sokolov a.s., Továrni 2093, 356 80 Sokolov, Czech Republic
Summary
The elimination of all volatile organic compounds (VOC’s) from coating
formulations has proved extremely difficult in applications with high
performance characterisitics, i.e. waterborne coatings for exterior trim
applications requiring good block resistance and excellent resistance
properties. To achieve the required properties variations of traditional
emulsion polymerisation have to be carried out (i.e. core-shell
polymerisation). For applications requiring excellent hot-block resistance
and/or chemical resistance (i.e. joinery coatings), traditional polymerisation
utilizing thermoplastic monomers is not sufficient, cross linking systems
are therefore required. For joinery and/or decorative applications one
component systems are preferred. Recent progress in blocked one
component cross linking systems will be discussed in this paper.
Keywords: emulsion polymerization; acrylic dispersion; morphology;
cross-linking; block resistance, VOC

ÚVOD
Moderní pojiva vyvíjená pro formulace vysoce kvalitních vodouředitelných
nátěrových hmot na dřevo s minimálním obsahem těkavých organických látek (VOC)
musí splňovat mnoho požadavků, mnohdy protichůdných, aby vyhověla požadavkům
finálních uživatelů, především se jedná o 1,2,3:
 Schopnost tvorby filmu za nepříznivých podmínek při minimálním přídavku
koalescentu
 Rychlý vývoj blokové odolnosti (při normální i zvýšené teplotě)
 Rychlý vývoj tvrdosti
 Odolnost vůči působení vody a chemikálií
 Velmi dobrá odolnost na povětrnosti
 Adheze k různým podkladům za sucha i za mokra ( např. ke starým alkydovým
podkladům )
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 Velmi dobré aplikační vlastnosti (zahustitelnost, odpěnění, …)
Současně musí pojiva také splňovat stále vzrůstající ekologické požadavky,
například:
 Minimální obsah formaldehydu
 Minimální obsah organických nečistot ( zbytkové monomery, … )
 Eliminace emulgátorů na bázi Alkylfenolethoxylátů ( APEO )
 Použití ekologicky šetrných biocidních přípravků

Variace standardní semikontinuální emulzní polymerace
Core-shell

polymerace3,4,5,

často

také

nazývána

dvoustupňová

semikontinuální emulzní polymerace, je proces při němž vznikají heterogenní částice
obsahující regiony o rozdílném složení a vlastnostech. V tomto případě je v první fázi
připraven polymer o daném složení a následně je v jeho přítomnosti připraven druhý
polymer odlišného složení. O tom, která část bude na povrchu a tudíž bude tvořit
slupku částice (shell) a která bude v centru částice a bude tvořit jádro ( core ),
rozhoduje mnoho parametrů, jako například polarita jednotlivých fází, kinetika a
termodynamika polymerace, mezifázové napětí, atd.. Vedle core-shell morfologie je
možné touto technikou vytvořit velké množství rozličných struktur částic se
specifickými vlastnostmi.
Power-feed technika6 je velmi podobná výše uvedenému způsobu, ale na
rozdíl od core-shell polymerace lze připravit částice s kontinálně proměnným
složením, tzn. že složení polymeru se postupně mění od centra částice směrem k
jejímu povrchu. Tohoto efektu lze dosáhnout postupnou změnou složení směsi
monomerů v průběhu polymerace.

Síťování
Pro aplikace vyžadující vynikající blokovou odolnost při zvýšené teplotě a/nebo
odolnost vůči chemikáliím je použití standardních termoplastických polymerů
nedostačující. V tomto případě je třeba snížit termoplasticitu polymeru zabudováním
síťujícího systému, který zabezpečí vytvoření trojrozměrné struktury a tím zvýšení jak
blokové tak i chemické odolnosti. Jednokomponentní samosíťující systémy 5,6,7,8 jsou
preferovány z hlediska šíře uplatnění v oblasti nátěrových hmotách a to především z
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pohledu snadného použití ( neomezená doba použití ). V současné době nejvíce
využívané samosíťující systémy jsou založeny na reakci ketonové nebo aldehydové
funkční skupiny s aminy nebo hydrazidy. Tato reakce může být využita jelikož voda
vzniká jako produkt síťující reakce, voda přítomná v disperzi jako “ředidlo” tudíž
efektivně blokuje síťující reakci. Obrázek 1 znázorňuje mechanismus nejběžnějšího
typu síťování používaného v oblasti samosíťujících akrylátových disperzí.

Obrázek 1. Keto-hydrazidový síťující mechanismus.
EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST
Následující parametry byly brány v úvahu v průběhu vývoje nového typu
akrylátové disperze určené pro vysoce kvalitní nátěrové hmoty na dřevo2,3,7:
 volba základních monomerů
 morfologie částic
 teplota skelného přechodu ( Tg )
 velikost částic
 množství a typ emulgátoru
 podmínky polymerace ( teplota, iniciační systém, … )
 zabudování síťujícího systému

Po optimalizaci složení, vhodně zvolenému Tg disperze s ohledem na
minimální hodnotu MFT a podmínek polymerace byl následně sledován především
vliv morfologie částic a zabudování samosíťujícího systému na klíčové vlastnosti
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nátěrových hmot na dřevo a to blokové odolnosti a schopnosti tvorby filmu při
nepříznivých podmínkách.

Vliv morfologie částic
Sada experimentů byla provedena s cílem ověřit možnost přípravy akrylátové
disperze schopné tvořit film při relativně nízké teplotě bez přídavku látek
podporujících tvorbu filmu ( koalescenty ) a současně dostát stále se zvyšujícím
požadavkům na pojiva pro formulaci vysoce kvalitních nátěrových hmot na dřevo.
Polymer A reprezentuje homogenní disperzi se střední hodnotou Tg/MFT o stejném
sumárním složení jako heterogenní polymery E, F, G a H.
Polymer B reprezentuje homogenní disperzi s nízkou hodnotou Tg/MFT o stejném
složení jako měkká část heterogenních polymerů E, F, G a H.
Polymer C reprezentuje homogenní disperzi s vysokou hodnotou Tg/MFT o stejném
složení jako tvrdá část heterogenních polymerů E, F, G a H.
Polymer D reprezentuje směs homogenních disperzí s nízkou ( Polymer B ) a
vysokou ( Polymer C ) hodnotou Tg/MFT o stejném sumárním složení jako
heterogenní polymery E, F, G a H.
Polymery E a F reprezentují heterogenní core-shell polymery stejného složení, které
se liší pouze v pořadí polymerace tvrdé a měkké části.
Polymery G a H reprezentují heterogenní polymery připravené power-feed technikou
o stejném složení, které se liší pouze v pořadí dávkování tvrdé a měkké části.

Tabulka 1. Popis vybraných experimentů.
polymer
A
B
C
D
E
F
G
H

morfologie
homogenní
homogenní
homogenní
směs
core-shell
core-shell
power-feed
power-feed

poznámka
střední hodnota Tg
nízké Tg
vysoké Tg
směs tvrdé a měkké homogenní disperze
tvrdé jádro/měkká slupka
měkké jádro/tvrdá slupka
tvrdé jádro/měkká slupka
měkké jádro/tvrdá slupka
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Velmi jednoduché transparentní laky ( pojivo, voda, záhustka a odpěňovač ) byly
připraveny na bázi polymerů popsaných výše a srovnány z pohledu:


schopnosti tvorby filmu za nepříznivých podmínek



blokové odolnosti
Připravené transparentní laky byly aplikovány na sklo v tloušťce 250µm mokrého

filmu a ponechány zaschnout při 5°C nebo 23°C a 50% relativní vlhkosti. Po 24
hodinách schnutí za daných podmínek byl vyhodnocen vzhled filmů z hlediska
schopnosti tvorby filmu, zákalu a podobně.

Tabulka 2. Tvorba filmu při laboratorní a nízké teplotě.
polymer

morfologie

MFT

A
B
C
D
E
F
G
H

homogenní
homogenní
homogenní
směs
core-shell
core-shell
power-feed
power-feed

15°C
<0°C
>90°C
<0°C
<0°C
<0°C
<0°C
5°C

Tvorba filmu
( 23°C/50%RH )
OK
OK
netvoří film
OK ( zákal )
OK
OK
OK
OK

Tvorba filmu
( 5°C/50%RH )
praskliny
OK
netvoří film
OK ( zákal )
OK
praskliny
OK
praskliny

Všechny vzorky, s vyjímkou polymeru C, který nebyl schopen vytvořit film za
daných podmínek, byly následně podrobeny testu blokové odolnosti: transparentní
laky byly aplikovány v tloušťce 120µm mokrého filmu na neimpregnovanou papírovou
kartu, ponechány zaschnout 1 den při laboratorní teplotě a následně rozstříhány na
čtverce o rozměru 4x4 cm. Dva takto připravené vzorky byly přiloženy k sobě
natřenou stranou a zatíženy závažím ( 125g/cm2 ) na definovanou dobu při dané
teplotě. Po určité době zatížení ( po ½ , 1 a 6 hodinách ) při definované teplotě ( 23
nebo 50°C ) bylo závaží odstraněno a vzorky ponechány vychladnout přibližně 30
minut při laboratorní teplotě. Poté byly jednotlivé vzorky odděleny jeden od druhého,
přičemž síla potřebná pro jejich oddělení a míra poškození byly sledovány a
vyhodnoceny dle následující stupnice: stupeň 10 = vynikající ( bez dolepu; vzorky se
rozpadnou samovolně ) až stupeň 0 = vzorky nelze od sebe oddělit.
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Bloková odolnost

stupeň

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6h @ 23°C
30min @ 50°C
60min @ 50°C
6h @ 50°C
A

B

D

E

F

G

H

polymer

Graf 1. Bloková odolnost - vliv morfologie ( 10 vynikající, 0 zcela slepené vzorky )

Bylo zjištěno, že heterogenní polymery ( core-shell a power-feed ) a směs tvdé
a měkké disperze vykazují daleko lepší blokovou odolnost ve srovnání s
jednoduchými polymery ( nízké I střední Tg ). Dále bylo zjištěno, že core-shell
polymery a směs dvou homogenních disperzí se vyznačují lepší tvorbou filmu za
nepříznivých podmínek a současně lepší blokovou odolností ve srovnání s polymery
připravenými power-feed technikou. Film ze směsné disperze ( Polymer D ) vykazuje
zákal na skle, což je způsobeno omezenou kompatabilitou smíchaných disperzí.
Core-shell polymer E vykazuje nejlepší výsledky jak z hlediska blokové
odolnosti tak i shopnosti tvorby filmu, avšak dosažená úroveň blokové odolnosti,
zvláště při vyšší teplotě, není zcela dostatečná pro vysoce kvalitní nátěrové hmoty na
dřevo ( např. pro nátěry okenních rámů a dveří ). V tomto případě je třeba zabudovat
do polymeru síťující mechanismus schopný zlepšit blokovou odolnost a současně
nezhoršit tvorbu filmu.

Vliv síťování
Pro tuto sadu pokusů byly vybrány polymery A, B, D, E and F a do nich byl
zabudován keto-hydrazidový síťující mechanismus s cílem zjistit vliv tohoto zásahu
na blokovou odolnost a tvorbu filmu za nepříznivých podmínek.
Stejné transparentní laky jako v předešlém případě byly připraveny a testovány
z hledika blokové odolnosti a tvorby filmu.
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Tabulka 3. Tvorba filmu síťovatelných disperzí při laboratorní a nízké teplotě.
polymer

morfologie

poznámka

MFT

Tvorba filmu
5°C/ 23°C při 50%RH

AX

homogenní

15°C

praskliny / OK

BX

homogenní

<0°C

OK / OK

DX

směs

<0°C

OK ( zákal ) / OK

EX

core-shell

<0°C

OK / OK

FX

core-shell

Polymer A
+síťující systém
Polymer
B+síťující systém
Polymer D
+síťující systém
Polymer E
+síťující systém
Polymer F
+síťující systém

<0°C

praskliny / OK

Bloková odolnost

stupeň

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

6h @ 23°C
30min @ 50°C
60min @ 50°C
6h @ 50°C
AX

BX

DX

EX

FX

polymer

Graf 2. Bloková odolnost - vliv morfologie a síťování (10 vynikající, 0 zcela slepené
vzorky)
Z výsledků uvedených v tabulce 3 a grafu 2 vyplývá, že zabudováním ketohydrazidového samosíťujícího systému dochází k výraznému zlepšení blokové
odolnosti za zvýšené teploty, přičemž nedochází ke zhoršení tvorby filmu.
Vynikajících vlastností bylo dosaženo zejména při kombinaci core-shell
polymerace a keto-hydrazidového samosíťujícího systému, tj. Polymer EX. Tento
polymer se stal prototypem pro vývoj nového pojiva, které je v současné době
uváděno na trh pod komerčním označením SOKRAT 6875.

SOKRAT 6875 (Benchmark)
Bloková odolnost a tvorba filmu jsou pouze dva parametry nátěrových hmot, z
tohoto důvodu bylo provedeno komplexní hodnocení nově vyvinutého pojiva
SOKRAT 6875 a to jak ve formulaci transparentního laku, tak i ve formulaci bílého
44

CCT 35, 38-52 (2004)

lesklého emailu. Dvě komerčně dostupné samosíťující disperze, s podobnou
hodnotou MFT a určené pro formulaci nátěrových hmot na dřevo s minimálním
obsahem VOC, byly vybrány pro srovnání.

Níže zmíněné vlastnosti byly testovány ve formulaci transparentního laku (
tabulka 4 ) a bílého lesklého emailu (tabulka 5):
 tvorba filmu za nepříznivých podmínek
 flexibilita ( hot-cold check test )
 bloková odolnost při zvýšené teplotě ( hot-block resistance )
 odolnost vůči vodě a domácím chemikáliím
 lesk
 adheze za mokra k obtížným podkladům ( staré alkydové nátěry )
Tabulka 4. Formulace transparentního laku.
wt.%
disperze
25%-ní čpavek
voda
smáčedlo
biocid
odpěňovač
záhustka

SOKRAT 6875
83,59

Benchmark A
83,59
0,1
14,86
0,5
0,15
0,2
1,1

14,86

1,0

Benchmark B
85,49
12,96

1,1

Tabulka 5. Formulace bílého lesklého emailu.
hm.%
Pigmentová pasta
voda
25%-ní čpavek
dispergátor
smáčedlo
odpěňovač
TiO2
Let Down
disperze
voda
biocid
odpěňovač
záhustka

SOKRAT 6875

Benchmark A

Benchmark B

10,0
0,2
1,2
0,5
0,15
20,5
58,4
7,9

58,4
7,9
0,15
0,05
2,0
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Tabulka 6. Základní parametry bílého lesklého emailu.
Parametr

jednotky
%

OKP
Poměr pigment / pojivo
VOC (kalkulované)
Sušina

hodnota
16.7
0.78
~0
49.3

g/l
%

Tabulka 7: Lesk transparentních laků a bílých lesklých emailů na skle.
Transparentní lak
60° geometrie
20° geometrie
Bílý lesklý email
60° geometrie
20° geometrie

SOKRAT 6875

Benchmark A

Benchmark B

87%
78%

86%
77%

86%
78%

80%
53%

77%
47%

71%
35%

Transparentní laky a bílé lesklé emaily byly aplikovány na sklo a bukové dřevo
v tlouštce 250µm mokrého filmu a ponechány zaschnout v klimatické komoře při 5°C
nebo 23°C a 50% nebo 90% relativní vlhkosti. Po 24 hodinách schnutí za daných
podmínek byl vyhodnocen vzhled filmů z hlediska schopnosti tvorby filmu, zákalu a
podobně.

Tabulka 8. Tvorba filmu na skle a dřevěném podkladu – Transparentní laky
23°C / 50% RH
sklo
dřevo
5°C / 50% RH
sklo
dřevo
5°C / 90% RH
sklo
dřevo

SOKRAT 6875

Benchmark A

OK
OK

OK

OK

velmi malé prasklinky

velmi malé prasklinky

OK
OK

malé prasklinky
malé prasklinky

zcela popraskaný film

OK
OK

velmi malé prasklinky
velmi malé prasklinky

velmi malé prasklinky
velmi malé prasklinky
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Tabulka 9. Tvorba filmu na skle a dřevěném podkladu – Bílé lesklé emaily
23°C / 50% RH
sklo
dřevo
5°C / 50% RH
sklo
dřevo
5°C / 90% RH
sklo
dřevo

SOKRAT 6875

Benchmark A

Benchmark B

OK
OK

OK
OK

OK
OK

OK
OK

velmi malé prasklinky
velmi malé prasklinky

velmi malé prasklinky
zcela popraskaný film

OK
OK

velmi malé prasklinky
velmi malé prasklinky

velmi malé prasklinky

OK

Další důležitou vlastností nátěrových hmot na dřevo, zvláště pokud jsou
aplikovány v exteriéru, je elasticita/flexibilita. Flexibilita nátěrových hmot byla
hodnocena dle následující metody: dvě vrstvy nátěrové hmoty byly aplikovány na
bukové dřevo a ponechány uzrát 1 týden při 23°C a 50% relativní vlhkosti. Natřené
vzorky byly po 7 dnech zasychání podrobeny hot-cold check testu, přičemž 1 cyklus
se sestával z uložení vzorku na 1,5 hodiny při -20°C následovaném 1,5 hodinovém
uložení při +50°C, bez možnosti relaxace mezi jednotlivými cykly, s vyjímkou
posuzování vzhledu vzorků z hlediska tvorby prasklinek pomocí mikroskopu po 1, 5,
10, 20 a 25 cyklech.

Tabulka 10. Flexibilita ( Hot-cold check ) transparentních laků a lesklých emailů.
SOKRAT 6875
Transparentní laky
>25
# cyklů
bez prasklin
Bílé lesklé emaily
>25
# cyklů
bez prasklin

Benchmark A

Benchmark B

25
2 praskliny ~ 1mm

1
více prasklin ~ 5mm

25
2 praskliny ~ 1mm

25
2 praskliny ~ 1mm

Nátěrové hmoty jsou obvykle aplikovány v různých tloušťkách filmu a všechny
srovnávané disperze vykazovaly vynikající blokovou odolnost při laboratorní teplotě.
Z tohoto důvodu bylo provedeno srovnání blokové odolnosti při zvýšené teplotě ( tzv.
hot-block resistance ) při různých tloušťkách filmu ( od 120 m do 500 m mokrého
filmu ) a zátěži ( od 125g/cm2 do 1000g/cm2 ). Testovací teplota byla 50°C and čas
po který byly vzorky zatíženy 6 hodin. Efekt tlošťky filmu a aplikovaného zatížení na
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blokovou odolnost při zvýšené teplotě je graficky vyhodnocen v grafu 4. pro
transparentní laky a v grafu 5. pro bílé lesklé emaily.

120 um / 125 g/cm2 zátěž
10
8

500 um / 1000 g/cm2 zátěž

120 um / 400 g/cm2 zátěž

6
4
2

500 um / 400 g/cm2 zátěž

120 um / 1000 g/cm2 zátěž

0

500 um / 125 g/cm2 zátěž

300 um / 125 g/cm2 zátěž

300 um / 1000 g/cm2 zátěž

300 um / 400 g/cm2 zátěž

Benchmark A

Benchmark B

SOKRAT 6875

Graf 3. Profil blokové odolnosti při zvýšené teplotě – transparentní laky ( 10…
vynikající, 0… zcela slepené vzorky )

120 um / 125 g/cm2 zátěž
10

500 um / 1000 g/cm2 zátěž

120 um / 400 g/cm2 zátěž

8
6
4

500 um / 400 g/cm2 zátěž

120 um / 1000 g/cm2 zátěž

2
0

500 um / 125 g/cm2 zátěž

300 um / 125 g/cm2 zátěž

300 um / 1000 g/cm2 zátěž

Benchmark A

300 um / 400 g/cm2 zátěž

Benchmark B

SOKRAT 6875

Graf 4. Profil blokové odolnosti při zvýšené teplotě – transparentní laky ( 10…
vynikající, 0… zcela slepené vzorky).
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Také odolnost vůči vodě a domácím chemikáliím ( například čistící prostředky
obsahující detergenty, ethanol a čpavek ) je důležitý parametr nátěrových hmot na
dřevo, zvláště pokud jsou nátěrové hmoty aplikovány na okenní rámy a dveře.
Modifikovaná norma DIN 68 861 byla použita pro stanovení odolnosti nátěrových
hmot vůči působení chemikáliím.

Tabulka 11. Chemická odolnost transparentních laků.
voda ( 16h )
čpavek ( 2min )
10 / 25%
ethanol ( 1h )
48 / 96%
detergent ( 1h )
aceton ( 10s )
benzín ( 2min )
olivový olej ( 16h )
káva ( 16h )

SOKRAT 6875
OK

Benchmark A
OK

Benchmark B
OK

OK / OK

dočasná změna barvy

dočasná změna barvy

OK / OK
OK
slabé zbotnání
OK
OK

OK / úplné rozpuštění
úplné rozpuštění
OK
OK

OK / úplné rozpuštění
OK
úplné rozpuštění
OK
OK

změna barvy

změna barvy

změna barvy

změna barvy

Pokud jsou nátěrové hmoty používány také pro renovaci již dříve natřených
podkladů ( jako např. okenní rámy a dveře ) je potřeba, aby byl použitý polymer
schopen přilnout k tomuto obtížnému podkladu ( staré alkydové poklady ) jak za
sucha, tak i za mokra ( tzv. wet-adhesion ).
Modifikovaná norma ASTM 4213 ( Scrub resistance test ) byla využita pro
vyhodnocení tohoto parametru pigmentovaných nátěrových hmot. Komerční
rozpouštědlová lesklá alkydová barva byla aplikována na Lenetu v tloušťce 150 µm a
ponechána zaschnout za daných podmínek ( 7 dní při 23°C, poté 24 hodin při 50°C a
24 hodin při 23°C). Poté byly na takto připravený podklad aplikovány testované bílé
leské emaily při tloušťce mokrého filmu 180 µm a ponechány zaschnout dalších 7 dní
při 23°C. Po zaschnutí byly provedeny definované křížové řezy v nátěrových
hmotách a takto připravené vzorky ponořeny do vody po dobu 30 minut. Po vyjmutí z
vody byly vzorky podrobeny testu otěru ( 3000 cyklů za použití 5% roztoku lávového
mýdla ), přičemž bylo sledováno kvantitativní ( % poškození ) a kvalitativní (ztráta
adheze, otěr,. ) poškození vrchního nátěru po 3000 cyklech.
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SOKRAT 6875

Benchmark A

Benchmark B

Obrázek 2. Adheze bílých lesklých emailů ke starým alkydovým podkladům.

Sumární hodnocení ( Benchmark summary )
Z grafu 5 je patrné, že nově vyvinutá disperze SOKRAT 6875 vykazuje
nejlejlepší profil vlastností, potřebných pro formulaci vysoce kvalitních nátěrových
hmot na dřevo s minimálním obsahem VOC, ve srovnání se dvěmi komerčně
dostupnými samosíťujícími disperzemi.
Nedostatečná tvorba filmu za nepříznivých podmínek, flexibilita a adheze ke
starým alkydovým podkladům Benchmarku A a B mohou být způsobeny
nedokonalou koalescencí těchto pojiv a z tohoto důvodu je jejich použití ve
formulacích nátěrových hmotách s minimálním obsahem VOC diskutabilní.
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bloková odolnost při normální teplotě
5

tvorba filmu ( při "0" VOC )

bloková odolnost při zvýšené teplotě

4
3
2

flexibilita ( hot-cold check )

lesk

1
0

odolnost vůči čpavku ( 2min. )

adheze ke starým alkydům

odolnost vůči ethanolu ( 1h )

Benchmark A

odolnost vůči vodě ( 16h )

Benchmark B

SOKRAT 6875

Graf 5. Celkový profil jednotlivých pojiv (5…vynikající, 0… zcela nevyhovující).

ZÁVĚR
Využití moderní techniky kontroly morfologie polymerních částic v kombinaci s
využitím samosíťujícího systému umožňil vývoj nového konceptu pojiv, jehož prvním
zástupcem je SOKRAT 6875, pro formulace vysoce kvalitních nátěrových hmot s
minimálním obsahem těkavých organických látek ( VOC ).
Nově vyvinutá akrylátová disperze SOKRAT 6875 umožňuje formulace
nátěrových hmot na dřevo s vynikajícím profilem užitných vlastností:
• bloková odolnost při zvýšené teplotě
• schopnost tvorby filmu při nízké teplotě bez nutnosti přídavku koalescentu
• odolnost vůči vodě a domácím chemikáliím
• flexibilita
• potenciál lesku
• adheze ke starým alkydovým podkladům
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APPLICATION OF WATER-BORNE BINDERS TO ANTICORROSIVE
COATINGS
APLIKACE VODOUŘEDITELNÝCH POJIV PRO ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY
Petr Kalenda
University of Pardubice, Department of Paints and Organic Coatings, Czech Republic
Summary
The paper deals with comparison of aqueous polymer dispersions from the
point of view of the application thereof to anticorrosive primers. The
corrosion tests performed with the coatings formulated on various waterborne binders indicate considerable differences in the protective coating
function. The differences in binders are given by the chemical composition
and also by the sizes of polymeric particles forming the binder.
Key words: Water-borne coatings, aqueous polymer dispersion,
anticorrosive coating, flash corrosion

Introduction
The environment protection reasons have led to a broad application of waterborne coatings to practice in recent decades. The building industry has belonged
from the beginning to the largest consumers of water-borne coatings. In course of
time these binders have found also further modes of application to the surface
treatment of wood, metal structures, but also to highly demanding applications, such
as to car coatings.
Water-borne organic binders can be diluted with a high quantity of water to the
milky turbid, translucent up to clear liquids. Besides water also coalescents and
neutralizing agents are necessary very often. The water-dilutable coating systems
are often designated as „water borne“, „water thinned“, or „water soluble“ materials,
though only a small portion of binders can be designated as completely soluble in
water. In the region of organic coatings the term „water borne“ is understood as a
designation of the binder systems containing water as a principal volatile component.
Also the term „water-borne binders „ is not one being in a complete agreement
with reality as these binders do not create true solutions with water.
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Approximately the water-borne binders can be divided to classes in agreement with
the following scheme:

water-borne
binders

dispersions of
polymers in water
(latexes)

water soluble polymers
(electrodeposited coatings)

solid particles in
water

aqueous
polymer
emulsions
liquid in a liquid

liquid dispersions
(hydrosols)

transition between
solid particles and
polymer solution

Our research attention in this period is devoted to application of aqueous
polymer dispersions (latexes) to primer anticorrosive coatings, the aim of which
consists in reaching the properties of solution coatings, used for these purposes.
Despite to using the dispersion coatings for many years, some of their disadvantages
have not been removed yet. To such negative effects accompanying the applications
to steel substrates, the following factors belong: e.g., the appearance of flash
corrosion on the formation of film, higher demands to surface pretreatment, the
cleaning and degreasing thereof. For formulating coatings the special, often more
expansive starting materials, such as aditives, fillers, or anticorrosive pigments are
necessary.
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In spite of all the problems encountered in the production and application of
water-borne dispersion coatings, the materials are prospective for the surface
treatment of metals from the environment protection and hygiene points of view.

Selection of the binder
To obtain a base for comparing the effects of polymer dispersion types on the
properties of anticorrosive coatings, the binders differing in chemical composition
were selected:

Table 1. Selection of aqueous polymer dispersion.
Aqueous copolymer
Designation dispersion
A
B
C
D
E
F

styrene-acrylate
acrylate
styrene-butadiene
styrene-acrylate
styrene-vinyl acetate
acrylate-vinyl ester of versatic
acid-vinyl acetate

pH

Density
[g/cm3]

MFT
[oC]

8.3
8.2
5.5
8.0
8.1

1.03
1.08
1.15
1.05
1.05

20
22
5
20
5

Solid
content
[%]
50
50
50
50
50

8.3

1.03

20

50

MFT - minimum film-forming temperature

Type A

R1
CH

CH2

CH2

C
COOR2

R1

Type B
CH2

C
COOR2
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Type C
CH

CH2

CH2 CH

CH CH 2

R1

Type D

CH

CH2

CH2

C
COOR2

Type E
CH

CH2

CH2

C
OCO CH3

COOR2

Type F
CH2

C

OCO CH3

CH2 CH CH2 CH

O

CH 3 R1

CO

C

CH 2 CH

CH3

CH2 CH2 CH3

CH3

The schematic representation of dispersion binders A-F shows, already at the
first sight, the different composition of individual dispersion types. Another difference
between the binders will be given by the chemical composition of substituent R1,
which can be H in the case that we start with acrylic acid or acrylate ester. When R1
= CH3, then the monomer was methacrylic acid or methacrylate ester. In case of a
group R2 the situation is more complex as here methyl, ethyl, butyl, 2-ethylhexyl and
a series of further groups can be concerned. The resulting binder properties will be
determined by an amount and the ratio of individual monomers. A really interesting
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binder type is the binder F, which contains vinyl ester of versatic acid, which
introduces a side, highly voluminous group into the polymeric binder.

Measurement of the particle size distributions of polymer binder
The determination of particle sizes is performed by the dynamic lightscattering method using the correlation spectroscopy. The measurement was
performed on the device fitted sith a laser excitation light source of 632.8 nm. The
unimodar analysis (UNI) and the detail SDP (Size Distribution Processing) analysis
were performed.

Table 2. Average values of dispersion particle sizes.
Type of aqueous polymer
dispersion
A
B
C
D
E
F

Average particle size [nm]
UNI analysis
SDP analysis
108.5
98.1
128.3
133.7
152.3
153.8
166.5
153.8
152.5
155.2
1560.2
533.2

In the samples of styrene-vinyl acetate dispersion (type E), styrene-acrylate
dispersion (types A and D), and styrene-butadiene dispersion (type C) a narrow
unimodar distribution of the particle sizes was found. Table I brings the average
values of polymer particle sizes for all the dispersions followed. The binder based on
acrylate-vinyl ester of versatic acid-vinyl acetate copolymer shows in addition to
significantly larger particle sizes also a broad distribution of particle sizes. The type A
dispersion with the smallest polymer particles and a rather narrow distribution would
be the best for anticorrosive coatings. On the contrary to it the at least appropriate
from the particle size point of view would be the type F dispersion. These theoretical
considerations can be evidenced only by the corrosion tests performed with real
coatings.
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Hardness of films of the dispersion binders
Almost all types of used polymer dispersions exhibit after drying out the
comparative values of film hardness. For the measurements of hardness the Perzos
method was used. The method expresses the film hardness as a percent related to
the glass standard hardness. As it is evident from Fig. 1, already during first three
days after the film has been created, the hardness growth stops and the hardness
remains almost without changes in time.
40

A
B
C
D
E
F

Perzos hardness [%]

35
30
25
20
15
10
5
0
0

5

10

15

20

time [d]

25

Figure 1. Time course of hardening of the coating film for various polymer
dispersions.

This trend is evident for the types B, C, D,E, and F dispersions. Only the type
A dispersion behaves differently, showing growth during first 10 days up to 30%
hardness.
After that time the trend is analogical to other binders. No of the binders
contains coalescents which could have result in a slower growth of the film hardness.
With respect to that with the type A dispersion the smallest polymer particles and
also a narrow distribution of these particles were found, it is possible to assume a
58

different mechanism of the coalescence of the particles during the film creating. The
films comprising the dispersion binders based on styrene-vinyl acetate copolymer
(type E) and styrene-butadiene (type C) show to be rather soft. Both the binders
exhibit a very low value of MFT (5oC), which corresponds to the observed
dependences.

Corrosion of steel under the effect of aqueous polymer dispersions
The finding whether the film will be resistant to „flash“ corrosion requires to
know the behavior of steel in a liquid medium of water dilutable binder. The flash
corrosion appears in the first stage of film formation. After the binder or the coating
has been deposited on the steel substrate the steel is wetted with water, and only
after the water evaporation of the film the steel substrate is susceptible to dissolving
iron and liberating the iron ions to the liquid film.
Also on storing the water-borne coatings in metallic packages the metal is in a
permanent contact with the water binder medium of coating system. The time for
which the contact is realized fluctuates in the order of months to a year.
With respect to these reasons an approach was made to determining the
corrosion losses, which consists in a permanent exposure of steel panels to aqueous
polymer dispersion. The steel panels of the sizes 15x15x1 mm were at first
mechanically ground, subsequently degreased in perchlorethylene and after drying
out weighed with a high accuracy, and their dimensions were measured. The testing
steel samples were exposed to aqueous polymer dispersion diluted to a solid content
of 10% for 800 hours. After the exposure the samples were removed, and by means
of a pickling bath (20% aqueous HCl solution with 0.5% urotropine) the corrosion
products formed at the steel surface during the exposure were dissolved. After
accurately weighing and measuring the dimensions the calculations based on the
following relations were performed:

K=

(m1 - m2 ) . 10 000
S

vk =

U =

K
t1

K
1 000 . ρ

vu =
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K
t2 . ρ

X =

K
K (H 2O )

. 100 ,

wherein
K

the corrosion loss per a surface unit (g.m-2)

K(H2O) the corrosion loss per a surface unit in water (g.m--2)
the corrosion velocity (g.m-2.d-1)

U

the corrosion loss (mm), vk

vu

the corrosion velocity (mm.a-1), X the corrosion loss reduced to X(H2O) (%)

m1

sample mass prior to exposure (g)

m2

sample mass after the exposure and removing the corrosion products (g)

S

sample surface (cm2), t1 exposure time (d), t2

exposure time (a),

ρ specific mass of steel (g.cm-3)

The results show the partial steel passivation in an aqueous polymer medium
vs. That in pure water. The pH value in that case is not of such an importance, as it
could appear. The value of corrosion loss X expressed in percents reports most on
the differences between individual dispersions.

Table 2. The corrosion losses and the corrosion of steel velocities in 10% aqeous
polymer dispersions.
Dispersion
type
A
B
C
D
E
F
pure water

pH

U . 103

K
-2

[g.m ]
8.22
8,15
5.74
8.48
8.35
8.55
7.28

[mm]

10.59
9.42
13.10
7.24
5.46
27.40
47.62

1.36
1.21
1.68
0.93
0.70
3.51
6.11

vk
-2

vu

X
-1

[g.m .d]

[mm.a ]

0.31
0.27
0.39
0.21
0.16
0.81
1.42

14.88
12.96
18.41
10.17
7.67
38.50
66.92

[%]
22.24
19.78
27.51
15.20
11.46
57.54
100.00

Another mode of determining the resistance of coating films to the flash
corrosion consists in the preparation of coatings on steel substrates. The change of
steel color under the drying layer of aqueous polymer dispersion is evaluated. The
testing process is described in details in an contributed paper (Kalendová,2001). The
corrosion appears in the stage of liquid film at water evaporation. The reason why
various dispersion polymer binders have a major or minor effect on the flash
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corrosion appearance has not been elucidated by now. From the practical point of
view the flash corrosion appearance has a negative effect on the primers applied to
blasted or pickled steel and cast iron products. To determine the film resistances to
flash corrosion the dispersion binders were deposited on steel panels at a
temperature of 23oC and a relative humidity of 55%. Under these conditions the
drying out of film was also running. As the films formed are transparent, the
evaluation of surface corrosion degree was performed by the ASTM D 610-85
Standard. The results obtained show great differences between individual polymer
dispersions. The results are given in the graphical form in Fig. 2.

Degree of the surface corrosion [%]

60
50
40
30
20
10
0

typ A

type B

type C

type D

type E

type F

Dispersion binder

Figure 2. Dependence of the corrosion degree of steel panel under the film on
the dispersion binder type.
A – styrene-acrylate
B – acrylate
C – styrene-butadiene

D – styrene-acrylate
E – styrene-vinyl acetate
F – acrylate-vinyl ester of versatic acid-vinyl
acetate

The results obtained indicate that the films based on styrene-acrylate, pure
acrylate, or styrene-butadiene are superior to flash corrosion appearance. The films
containing in their binder vinyl acetate are characterized by a lower resistance. The
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difference between a styrene-acrylate type A dispersion (1% corrosion) and that of
the type D (11% corrosion) is probably caused by a different particle size of the
polymer binder.

Water-borne dispersion coatings
On the basis of already described polymer dispersions the model anticorrosive
coatings have been formulated.

Table 3. Formulation of anticorrosive coatings based on various dispersion binders.
Coating
composition
component
Omyacarb 1)
Bayferrox 180 2)
Dehydran 1293 3)
Hydropalat 3)

Function
filler
pigment
defoamer
dispergator

Preventol D6 2)
Polymer dispersion
Heucophos ZP 10 4)
Butrol 9103 5)
Butylglycol acetate6)
Water
Latekol 25 % 7)

calcium carbonate
ferric oxide
modified polysiloxanes
ammonium polyacrylate
heterocyclic
S-N
fungicide
compounds
binder
A-F types
anticorrosive pigment zinc phosphate
anticorrosive pigment calcium metaborate
coalescent
butylglycol acetate
diluent
demineralized water
ammonium salt of acrylic
thickener
acid and ethylacrylate
copolymer

Q-value = 55%
Polymer dispersion type
A Styrene-acrylate
B Acrylate
C Styrene-butadiene
1)
2)

Chemical composition

D
E
F
5)

Buckman Laboratories

Bayer

6)

Eastmen Chemicals

Cognis

4)

Heubach

7)

16.7
6.7
0.3
0.3
0.1
51.4
7.0
4.0
2.0
7.5
4.0

Styrene-acrylate
Styrene-vinyl acetate
Acrylate-vinylester of versatic acid-vinyl acetate

Omya

3)

Content
[%]

BASF

The prepared coatings were applied to steel panels with dimensions of
220x50x1 mm. Prior to the coating application the steel substrate was mechanically
ground and degreased in perchlorethylene. The depositing of coatings was
performed by means of an applicator in such a way that the resulting film thickness at
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all samples amounted to 80±5 µm. The coating samples prepared were conditioned
in a climatized laboratory under standard conditions for 30 days.
The coatings were subjected to corrosion testings in a condensation SO2
chamber medium (ISO 6988) and in a salt chamber medium (ISO 9227). After
exposing the coatings to a corrosion medium the corrosion manifestations were
evaluated: blistering by ASTM D 714-87, failure of the coating at a scribe by ASTM D
1654-92, and degree of coating subcorroding by ASTM D 610-85. The corrosion
manifestations were summarized to a single value, which expresses the overall
coating anticorrosion efficiency. This method of corrosion evaluation was described
already earlier (Kalendová, 1998). Expressing the total anticorrosion coating
efficiency enables to follow the time dependence of the value drop for coatings. The
coatings have a constant composition and differ only in the used polymer dispersion binder.
100
A
B
C
D
E
F

anticorrosion efficiency [%]

80
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20

0
0
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100
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400
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time of exposure [h]

Figure 3. Time dependence of the anticorrosion efficiency of water-borne coatings for
various polymer dispersions (exposure to a condensation SO2 chamber medium).

A – styreneacrylate
B – acrylate

C – styrenebutadiene
D – styrene-acrylate

E – styrene-vinyl acetate

F – acrylate-vinyl ester of versatic acidvinyl acetate
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Figure 4. Time dependence of the anticorrosion efficiency of water-borne coatings for
various polymer dispersions (exposure to a salt chamber medium).
A
–
styrene- C
–
styrene- E – styrene-vinyl acetate
acrylate
butadiene
B – acrylate
D – styrene-acrylate F – acrylate-vinyl ester of versatic acidvinyl acetate

The figures indicate that the water-borne coatings resist far more to the
exposure to the condensation SO2 chamber medium than to salt chamber conditions.
The exposure to Cl- ions is a hard test for polymer dispersions, and also the practical
experience show the lower resistance of water-borne coatings based on polymer
dispersions to the media containing Cl- ions. The test in a condensation SO2 chamber
showed that the tested dispersions manifest themselves in the results as two groups.
Almost equivalent results are shown by the styrene-acrylate dispersions, pure
acrylate dispersions, and also styrene-butadiene dispersions. Between this group
and a further group of binders an almost 30% loss of anticorrosion efficiency is
observed. The binders containing vinyl acetate in their copolymer exhibit a
considerably lower anticorrosion efficiency. Figs. 3 and 4 show also clearly that the
substantial corrosion changes appear at testing to first 100 hour exposure. A further
exposure does not show a considerable deepening of the efficiency, and the
corrosion of samples does not suffer a change in time. In the corrosion testings in a
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salt chamber the differences between the coatings containing various binders are not
so significant. The time dependences of anticorrosion efficiencies of the coatings on
exposure to the corrosion medium are for individual binders almost equivalent. As the
anticorrosively most efficient dispersions even in the chloride medium are the
styrene-acrylate or purely acrylate polymer dispersions. The lowest efficiency was
observed for the dispersions containing vinyl acetate.
Fig. 5 brings the photos of coatings and steel substrate after a 100 hour
exposure to the condensation SO2 chamber medium. The styrene-acrylate dispersion
(A type) exhibits the highest anticorrosion resistance. No phenomena as osmotic
blistering or substrate metal corrosion appear there. Fig. 6 represents the coating
formed by a styrene-vinyl acetate dispersion. The surface corrosion of substrate steel
is shown there. The photos of samples are completed by the photos of details, so as
of the coating, and of the steel surface under the coating. These detail photos were
obtained by means of the scanning electron microscope.

Conclusions
Water-borne coatings offer the anticorrosion protection to metals in
dependence on the binder used. The working results show that the binders
containing vinyl acetate in their polymer chain are not suitable for formulating
coatings destined to protection of metals to corrosion. The more suitable binders for
primers of metals are styrene-acrylate or purely acrylate aqueous dispersions. The
suitability of dispersion binders for using to primers depends also on the polymer
particle sizes of aqueous dispersion. The binders with smaller particles are more
suitable for these purposes than the binders with larger particles. With the particle
sizes also some further properties of the coatings, such as their hardness are in a
tight connection. Also the flash corrosion and corrosion of metals in an aqueous
dispersion binder (corrosion of packages) depend on the used dispersion type.
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Figure 5. The coating based on styrene-acrylate dispersion (A type) after a 100 hour
exposure to a condensation SO2 chamber medium.
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Figure 6. The coating based on styrene-vinyl acetate dispersion (E type) after a 100
hour exposure to a condensation SO2 chamber medium.
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UPLATNĚNÍ ANORGANICKÝCH ZINKOVÝCH NÁTĚRU V PROTIKOROZNÍ
OCHRANĚ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ
APPLICATION OF INORGANIC ZINC PAINTS FOR THE PROTECTION OF
STEEL STRUCTURES
Karel Denk1, Marie Blahetová2,
1

Pragochema spol.s r.o., Praha 10-Uhříněves

2

FMMI VŠB-TU, Ostrava
Summary
In this paper presented, history of the development, classification and
protection mechanism of inorganic zinc coatings for the protection of steel
structures and distinction in performance as well as demands for proper
application between them and organic paints are briefly discussed.
Despite of the fact, the electrochemical protection mechanism comes into
activity at first for a shorter period, the barrier one plays the principal role
for the prevailing life of the zincsilicate paints. To assess the difference in
anticorrosion performances, galvanized as well as zinc and zinc-aluminium
alloy (Zinakor) sprayed coatings and an epoxide paint with the pronounced
barrier activity, together with two types of organically modified zincsilicate
paints, were included in the corrosion laboratory tests, the zincsilicate
paint and Zinakor coming out from the tests with superior corrosion
resistance. But for marine atmospheres, the zincsilicate paint outperforms
even Zinakor.
Key words: zincsilicate paints, protection mechanism, anticorrosion
performance, protection of steel structures

1.Úvod
Anorganické zinkové nátěry, jinak častěji nazývané zinksilikátové nátěry (dále
ZSN) patří do skupiny nátěrů či povlaků s anorganickým pojivem na bázi gelu
kyseliny křemičité, současně se však řadí i mezi nátěry s vysokým obsahem
kovového zinku v netěkavé složce (80-95% hmotn.) společně se zinkovými nátěry
s výlučně organickým pojivem (např. na bázi epoxydů, epoxyesterů, polyurethanů a
chlórkaučuků). Ve svých užitných vlastnostech, nárocích na aplikační zařízení i
požadavcích na přípravu povrchu pod nátěr vykazují výrazná specifika mnohdy
značně odlišná od antikorozních nátěrů na výlučně organické bázi. Svými užitnými
vlastnostmi mají často blíže ke kovovým zinkovým povlakům (metalizace, žárové
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zinkování) než k organickým nátěrům. Podobně jako organické zinkové nátěry jsou
určeny k dlouhodobé protikorozní ochraně ocelových konstrukcí v silně agresivních
atmosférách i jiných prostředích v doporučených nominálních tloušťkách obvykle 5080 µm, ať už jako samostatné ochranné vrstvy, nebo jako základní vrstvy
v kombinaci s vrchními organickými nátěry.
Další použití jsou tzv. dílenské základy aplikované v relativně

tenkých

10-20 µm na čerstvě otryskaných ocelových profilech k jejich

ochraně

vrstvách

v průběhu dopravy, skladování a montáže

po dobu zpravidla max. 1 rok.

V uvedených tloušťkách umožňují ZSN svařování a řezání ocelových dílů plamenem
bez podstatného snížení jakosti svarů a výrazného ohrožení hygieny pracovního
prostředí.
Podle použitého silikátového pojiva prodělaly zinksilikátové nátěrové hmoty
(dále ZSNH) historicky určitý vývoj. Vše začalo v Austrálii již ve 40.letech minulého
století, kdy byly poprvé použity vodouředitelné formulace na bázi sodných vodních
skel, vytvrzované nejprve pouze tepelně zahřátím natřených dílů na 90-150oC
k ochraně vnější plochy cca 400 km dlouhého nadzemního ocelového potrubí na
vodu o průměru 50 – 80 cm (potrubí Morgan – Wyalla), přičemž ještě po 30 letech
provozu byl ZSN shledán se zachovanou ochrannou funkcí a prokorodovaný bodově
v rozsahu pouze do 1% celkové natřené plochy a to pouze v místech se sníženou
tloušťkou povlaku na 25 – 30 µm, ačkoli potrubí vedlo i v oblastech se zvýšenou
agresivitou

atmosféry

(přímoří)

[1].

Později

bylo

tepelné

vytvrzování

z

technologických důvodů nahrazeno dodatečným chemickým vytvrzováním a tyto
ZSNH se v omezené míře dosud používají, např. k protikorozní ochraně vnitřku
tanků na skladování ropných produktů. Další vývoj směřoval k

samovolně

vytvrzovaným vodou ředitelným ZSNH na bázi draselných a zejména lithných
vodních skel. Největšího rozšíření však zatím doznaly rozpouštědlové ZSNH na bázi
ethylesteru kyseliny křemičité, které byly uvedeny na trh v 60. a 70. letech minulého
století (USA firmy Carboline – typ Carbo Zinc a Ameron – typy Dimetcote 9 a 11).
Cílem tohoto příspěvku má být shrnutí užitných vlastností této specifické
skupiny antikorozních povlaků, upozornit na jejich přínos, ale i některé přetrvávající
nedostatky při aplikaci v protikorozní ochraně ocelových konstrukcí vyplývající
z rozdílného charakteru pojivové složky těchto nátěrových hmot a nakonec pokusit
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se porovnat jejich ochranné vlastnosti s vlastnostmi ostatních typických povlaků
používaných k dlouhodobé ochraně ocelových konstrukcí, tj. kovovými zinkovými
povlaky, slitinovým povlakem Zn/Al a organickým nátěrem s bariérovou funkcí
ochrany.

2.Složení a způsoby vytvrzování ZSN
U všech typů ZSNH funguje jako pojivo gel kyseliny křemičité, jehož zdrojem
jsou podle toho, zda se jedná o vodouředitelné či rozpouštědlové nátěr. hmoty,
alkalická vodní skla sodná, draselná či lithná, nebo ethylester kyseliny křemičité
(ethylsilikát) a jako antikorozní pigment zinkový prach. Celkový proces vytvrzování
ZSN všech typů zahrnuje jednak zasychání, tj. odpaření rozpouštědel, na něž u
samovytvrditelných typů navazuje vytvrzování chemickým působením atmosféry
s obsahem vlhkosti a kysele reagujících složek (oxid uhličitý, znečištění) a u typů
s dodatečným vytvrzováním působení tzv. urychlovačů vytvrzení, tj. kysele
reagujících chemických činidel, která se aplikují v kapalném stavu na zaschlý nátěr.
Stadium zasychání je relativně krátké a trvá podle formulace ZSNH a aplikační
teploty od několika minut (je požadováno především u dílenských základních ZSN
aplikovaných v tenkých vrstvách ihned po tryskání ocelových profilů) do max.
několika hodin. Po této době je ZSN zaschlý na dotek a s natřenými konstrukčními
díly je možno šetrně manipulovat. Nátěry však ještě nemají požadované mechanické
vlastnosti a k úplnému vytvrzení dojde až působením některých složek atmosféry
(vlhkost nebo oxid uhličitý) nebo urychlovačů vytvrzení

– tento proces je však

podstatně delší a může trvat několik dnů až týdnů. Skutečný průběh vytvrzování,
v podstatě přeměna vodních skel či esterů kyseliny křemičité na kompaktní gel, je
však značně složitější a zahrnuje řadu dílčích chemicko-fyzikálních pochodů, ve
kterých se kromě teploty, atmosférické vlhkosti a oxidu uhličitého dále příznivě
uplatní znečištění atmosféry dalšími kyselými složkami i aerosoly solí v přímoří [2].
Dále se předpokládá, že se do gelu kyseliny křemičité chemicky váže i značná část
kovového zinku a v adhezní mezivrstvě ZSN–ocelový podklad i železo za vzniku
zinečnatosilikátových, popř. i železnatosilikátových struktur typu (viz obr.1):
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Obrázek 1. Předpokládaná zjednodušená struktura dokonale vytvrzeného pojivového
gelu v ZSN.
kde Me představuje Zn a/nebo Fe.

Po úplném vytvrzení musí být ZSN zcela odolné proti působení vody,
organických rozpouštědel a mít vyhovující mechanické vlastnosti, tj. odolnost proti
úderu, abrazi a přilnavost k podkladu.

3.Rozdělení současně používaných typů ZSNH
Podle toho, zda jsou ZSNH formulovány na vodní nebo rozpouštědlové bázi,
podle počtu odděleně balených a dodávaných složek a podle způsobu vytvrzování
lze současně nabízený sortiment komerčně dostupných ZSNH rozdělit do
následujících čtyř skupin:
a)vodouředitelné dvousložkové s dodatečným vytvrzováním, (”post-curing”), někdy
se uvádí jako tzv. urychlovač vytvrzení, pojiva jsou na bázi vodních skel sodných či
draselných, , chemické působení urychlovače je nutné po dobu min. 24 hodin (při
20oC) na zaschlý nátěr pro dosažení přijatelného stupně vytvrzení.
b)vodouředitelné dvousložkové, samovytvrzující účinkem kyselých složek atmosféry
(oxid uhličitý, popř. znečištění), na bázi vodních skel draselných či lithných,
vytvrzování probíhá relativně pomalu (dny až týdny) a po

tuto dobu nátěr vykazuje

značnou alkalitu (hodnota pH vodního výluhu větší než 11) a je citlivý na působení
atmosférických srážek (jediný prudší déšť ještě nevytvrzeného nátěru může způsobit
jeho úplné narušení ).
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c)rozpouštědlové dvousložkové, samovytvrzující účinkem především atmosférické
vlhkosti, pojivo na bázi kysele předhydrolyzovaného ethylsilikátu, k vytvrzení je
požadována

min. relativní vlhkost atmosféry 65%, ve

vysloveně

suchých

atmosférách se vytvrzování doporučuje urychlit postřikem nátěru vodou po jeho
zaschnutí.
d)rozpouštědlové jednosložkové, samovytvrzující účinkem atmosférické vlhkosti jako
u ad c), pojivo na bázi zásaditě katalyzovaného ethylsilikátu.

Přehledněji je rozdělení ZSNH patrné z tab. 1.
Tabulka 1. Rozdělení zinksilikátových nátěrových hmot.
Báze ZSNH (vodní
či rozpouštědlová)
vodouředitelné
vodouředitelné
ředitelné organickými
rozpouštědly
ředitelné organickými
rozpouštědly

Počet složek
2
2

2

1

Způsob vytvrzení
s dodatečným
vytvrzením
samovytvrzující
účinkem kyselých
složek atmosféry
samovytvrzující
účinkem
atmosférické
vlhkosti
dtto

Pojivo
vodní skla sodná
nebo draselná
vodní skla lithná,
popř. i draselná
předhydrolyzovaný
ethylsillikát kysele
katalyzovaný
zásaditě katalyzovaný
ethylsilikát
nepředhydrolyzovaný

Z uvedeného přehledu vyplývá, že pouze typ ad d) je jednosložkový a ostatní
jsou dvousložkové, tj. kapalná složka nátěr. hmoty (pojivo) a prášková či pastovitá
složka s obsahem zinkového prachu, musí být od výrobce dodávány a skladovány
kvůli vzájemné chemické reaktivitě odděleně a teprve relativně krátkou dobu před
aplikací smíchány obě složky dohromady. Doba zpracovatelnosti nátěr. hmoty po
smíchání obou složek je požadována min. 4 hodiny, obvykle však bývá 8 hodin při
20oC. U rozpouštědlových ZSNH se doba zpracovatelnosti snižuje s rostoucí relativní
vlhkostí atmosféry a teplotou, u vodou ředitelných pak klesá pouze s teplotou a na
relativní vlhkosti prakticky nezávisí.
Dvousložkové formulace ZSNH mohou při jejich přípravě na stavbě, kde
obvykle nebývá možnost přesného dávkování jednotlivých složek, působit určité
komplikace. Při aplikaci jednosložkových ZSN na bázi zásaditě katalyzovaného
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ethylsilikátu se sice vyloučí možné chyby způsobené nepřesným mísením obou
složek dvousložkové ZSNH, ale na druhé straně určitým nedostatkem může někdy
být jejich pomalejší vytvrzování.

4.Ochranný mechanismus ZSN
Obecně lze konstatovat, že pro posouzení ochranné funkce ZSN je
rozhodující obsah kovového zinku v netěkavém podílu nátěr. hmoty – s jeho
rostoucím obsahem se ochranná funkce nátěru zvyšuje. Protože však při značném
plnění zinkem se

zhoršují fyzikálně-mechanické i aplikační vlastnosti

nátěrů, je

třeba respektovat určitý kompromis a obvykle se doporučují hodnoty 80-90% hmotn.
obsahu kovového zinku v netěkavém podílu nátěr. hmoty.
V první

fázi

vykazují

ZSN,

podobně

jako

kovové

zinkové

povlaky,

elektrochemický (katodický) mechanismus protikorozní ochrany založený na tom, že
v příslušném korozním prostředí je elektrodový potenciál kovového zinku o 0,3 –
0,4V negativnější než potenciál chráněného podkladu – železa. Např. v mořské vodě
je elektrodový potenciál zinku –1,04 V a železa cca –0,6 V oproti standardní
kalomelové elektrodě (SCE). Během relativně krátké doby (několik týdnů až měsíců)
však potenciálový rozdíl elektrochemického článku Zn-Fe postupně klesá a začíná se
prosazovat bariérový ochranný mechanismus, který se stává po zbytek technického
života ZSN dominantní a ve kterém se příznivě uplatňují nerozpustné korozní
produkty zinku, které postupně utěsní póry v pojivovém silikátovém gelu. Současně
se

zlepšují i fyzikálně-mechanické vlastnosti (tvrdost, odolnost proti abrazi) a

přilnavost k podkladu.

Vizuálně se tyto změny projeví

ztmavnutím povlaku a

získáním kovového lesku. Někdy je ještě dále zmiňován tzv. filtrační či neutralizační
mechanismus ochrany zinkovými nátěry [3], který lze charakterizovat jako doplňující
k bariérové funkci v období, kdy se tato bariéra teprve vytváří a spočívá v
“odfiltrování” či zachycení vody, kyslíku a korozních stimulátorů reakcí s volným
kovovým zinkem.
Dalo by se u ZSN očekávat, že schopnost vytvořit účinnou bariéru se
stoupajícím obsahem kovového zinku v netěkavém podílu se bude spíše snižovat,
podobně jako je tomu obecně u organických povlaků a dokonce i organických
zinkových nátěrů[4] nad kritickou objemovou koncentrací pigmentu (KOZP) – pro
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organické zinkové nátěry je KOKPZn uváděna 58%. Praxe však ukazuje, že opak je
pravdou – bariérová ochrana se zvyšuje s rostoucím obsahem zinku a dosahuje
maxima při jeho obsahu 80 - 90 % hmotn. Vysvětlení je zřejmě v tom, že při vysokém
obsahu zinku v nátěru se zvyšuje povrch zinkové anody a tím i větší množství
korozních produktů k utěsnění pórů je k dispozici a současně i větší množství vody,
kyslíku a korozních stimulátorů lze reakcí s povrchem zinkových částic zachytit a
odfiltrovat. Interpretací výsledků získaných pomocí elektrochemické impedanční
spektroskopie při expozici ZSN o tloušťce 50 – 60 µm v roztocích chloridu sodného
se dospělo k závěru, že bariérová ochrana funguje nejlépe při obsahu kovového
zinku 80 – 90 % hmotn., při obsahu 70 % je výrazně nižší a při obsahu 50 % je zcela
neúčinná [5]. Proto také technické předpisy a standardy pro specifikaci zinkových
nátěrových hmot vesměs uvádějí vysoký obsah kovového zinku či zinkového prachu
v jejich netěkavém podílu, viz tab. 2.

Tabulka 2. Doporučení některých standardů či technických předpisů pro obsah
zinkového prachu v netěkavém podílu zinkových nátěrových hmot.
ČSN EN
ISO
AS 2105-1980 [6]
12944-5
[7]
platí pro
platí pro ZSN platí pro ZSN
ZSN i
na
na
organické
vodní
rozpouštědlové
zinkové
bázi
bázi
nátěry
min. 80 %
hmotn.
zinkového
min. 85 %
prachu
min. 77 %
hmotn.
(odpovídá
hmotn.
kovového
kovového zinku cca 77,5 %
zinku
zinku
kovového)

SSPC-1 [8]

BS 46521995 [9]

platí pro
všechny
typy ZSN

platí pro
organické
zinkové
nátěry

platí pro
organické
zinkové
nátěry

min. 75 %
hmotn.
kovového
zinku

min. 80 %
hmotn.
kovového
zinku

min. 85 %
hmotn.
kovového
zinku (62 %
obj.)

Často se v souvislosti se zinkovými nátěry obecně mluví o tzv. ”kontaktních”
nátěrech, což vyjadřuje to, že předpokladem jejich katodické ochranné funkce je
nanesení na kovově čistou (otryskanou) ocel. Praxe však ukazuje, že k vytvoření
ochranné bariéry není u ZSN stadium elektrochemické ochrany dokonce ani
nezbytné – ZSN byly s úspěchem pokusně aplikovány na souvisle zaokujovanou ocel
s neporušenými okujemi a exponovány po dobu několika let v přímoří [10]. Rovněž i
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v našich pokusech byl modifikovaný ZSN Pragokor Metal E (výrobce Pragochema)
nanesen štětcem v tloušťce 60 – 80 µm na zarezlou ocel (původní stav povrchu D)
ručně očištěnou na stupeň St 3 dle ČSN ISO 8501-1 a exponován v korozních
zkouškách čisté kondenzace a v solné mlze po dobu cca 1000 hod s velmi dobrými
výsledky [14], přičemž mezi podkladem a vrstvou ZSN byla souvislá vrstva elektricky
nevodivých korozních produktů o tloušťce 50 – 130 µm. K vytvoření nerozpustných
korozních produktů zinku nutných pro bariérovou ochran ZSN dojde tedy postupně i
působením korozního prostředí bez nutnosti elektrického ”kontaktu” mezi ocelí a
nátěrem.
Požadavek na tryskání povrchu pod ZSN je zajisté oprávněný a nelze jej
zpochybňovat, ale nikoli z důvodu ”kontaktu” pro zajištění elektrochemické ochrany,
nýbrž to spíše vyplývá z odlišného charakteru anorganického pojiva ZSN, které pro
zajištění počáteční adheze vyžaduje kotvící profil chráněného podkladu.

5.Specifické vlastnosti ZSN
Vlastní chemická odolnost ZSN je vysoká v prostředí o hodnotě pH 5,5 – 10,5,
mimo tato rozmezí pH je nutno kombinovat s vrchními chemicky odolnými
organickými nátěry s nezmýdelnitelnými pojivy na bázi epoxidu, epoxidehtu,
polyurethanu, chlórkaučuku, akrylátu, vinylu, silikonu a silikonakrylátu. Kombinace
s vrchními nátěry se však doporučuje i v některých chemicky neutrálních prostředích,
např. pro ochranu ocel. konstrukcí exponovaných v trvalém ponoru ve vodách.
V některých svých vlastnostech se ZSN spíše blíží kovovým povlakům
k protikorozní ochraně oceli než k organickým nátěrům.
Specifické

vlastnosti

ZSN

v porovnání

organických zinkových nátěrů jsou shrnuty v tab. 3.
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Tabulka 3. Specifické vlastnosti ZSN v porovnání s organickými povlaky.
Vlastnost ZSN
Vysoká odolnost proti podkorodování
v místě defektů a poškození
Prakticky absolutní odolnost proti
osmotickým i katodickým půchýřům, což
souvisí s odolností proti podkorodování
Odolnost proti vysokým teplotám do 400oC,
nízkým teplotám a teplotním šokům a
v kombinaci se silikonem pigmentovaným
lístkovým hliníkem lze odolnost ještě zvýšit
na min. 500oC
Dobré frikční vlastnosti (součinitel tření
min. 0,45), použití pro ochranu třecích
ploch šroubových spojů ocel. konstrukcí
Po dokonalém vytvrzení (u
rozpouštědlových typů na stupeň 5 dle
ASTM D 4752-87) vysoká odolnost proti
mechanickému namáhání (abraze, úder)
Absolutní odolnost proti biologickému
napadení (plísně, houby) při používání ve
vlhkých tropech
Vysoká chemická odolnost proti ropným
produktům a většině organických
rozpouštědel i při trvalém ponoru
Možnost kombinace se systémem
katodické ochrany ocel. konstrukcí při
ochranném potenciálu až -1,2 V/SCE bez
destrukce ZSN
Vysoká odolnost proti gama záření a
neutronovému záření – použitelnost
v jaderné energetice

Porovnání s organickými povlaky
Většinou vyšší než u organických nátěrů
srovnatelné i vyšší tloušťky
Nelze u organických povlaků zaručit

Až na určité výjimky (silikony,
epoxysiloxany) nelze dosáhnout

Organické povlaky jsou nepoužitelné
Lze dosáhnout pouze některými typy
nátěrů (epoxidy, PU)
Lze ztěží dosáhnout organickými nátěry
bez obsahu speciálních biocidů
U většiny organických nátěrů nelze zaručit
U epoxidových a epoxidehtových nátěrů
doporučeno polarizovat na potenciál -0,8
V/SCE, potenciál negativnější než 1V/SCE značně snižuje životnost nátěrů
Nelze dosáhnout u organických povlaků

6.Specifické požadavky ZSN
Na druhé straně je však při používání ZSN, na rozdíl od organických nátěrů,
nezbytné respektovat ur4čité požadavky těchto povlaků – jejich shrnutí viz tab.4.
Pro zvýšení tolerance rozpouštědlových ZSN vůči nadměrným tloušťkám při
nanášení a snížení požadavku na jakost tryskání pod nátěry lze zlepšit jejich
vlastnosti přídavkem vhodných organických pryskyřic v množství do 5% a v tomto
případě se jedná o organicky modifikované ZSNH[12].
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Tabulka 4. Specifické požadavky ZSN v porovnání s organickými povlaky.
Požadavek ZSN
Pro zajištění kotvícího profilu k zajištění
přilnavosti vyžadují tryskání podkladu
ostrohranným abrazivem (neplatí pro
organicky modifikované ZSN).
Nutnost dodržení horní toleranční meze
tloušťky suché vrstvy nátěru 130-150 µm,
protože při vyšších tloušťkách dochází k tzv.
”bahennímu praskání” ZSN
Při aplikaci ZSNH stříkáním nutno zajistit
průběžné pomalé promíchávání zásobní
nádrže stříkacího zařízení, protože dochází
k odsazování těžkého zinkového pigmentu
Při nanášení stříkáním nutnost přiměřeného
naředění ZSNH a úprava stříkacího tlaku
v závislosti na klimatických podmínkách,
protože může docházet k tzv. ”suchému
nástřiku”, zejména při zvýšených teplotách a
za větru
Horší rozliv a estetický vzhled ZSN, většinou
se řeší kombinací s vrchními organickými
nátěry
ZSN obvykle vyžadují delší časové intervaly
pro nanášení vrchních organických nátěrů
(značně závisí na klimatických
podmínkách), protože vrchní nátěry musí být
zhotoveny na vytvrzený ZSN, požadovaný
stupeň vytvrzení pro rozpouštědlové typy je
alespoň 4 dle ASTM D 4752-87 (tzv. “MEK”
test)
Před aplikací většiny vrchních organických
nátěrů je nutno nejprve provést penetraci
naneseného a vytvrzeného ZSN velmi
naředěnou organickou nátěrovou hmotou (1
: 1 až 1 : 2), protože jinak mohou vzniknout
vzduchové bubliny či kráterky ve vrstvě
organického nátěru

Porovnání s organickými povlaky
Kotvící profil podkladu není nutný

Organické povlaky nejsou k nadměrným
tloušťkám v takové míře citlivé
Pokud vysloveně nejde o organické zinkové
nátěrové hmoty, není míchání nutné

U organických nátěrů je tendence k
”suchému nástřiku” podstatně nižší
Zajištění vzhledu a lesku je u organických
povlaků většinou podstatně méně
problematické
U organických nátěrů lze další vrstvy
nanášet ihned po zaschnutí předchozí
vrstvy, naopak, nadměrné prodlužování
intervalů mezi vrstvami může způsobovat
problémy s jejich vzájemnou přilnavostí.

U organických nátěrů není mezi jednotlivými
vrstvami penetrace nutná

7.Korozní odolnost a ochranná účinnost ZSN
K posouzení korozní odolnosti a ochranné účinnosti dvou

typů organicky

modifikovaných ZSN, které se liší pouze obsahem kovového zinku, v porovnání
s kovovými

zinkovými

vysokosušinovým

povlaky,

slitinovým

povlakem

Zn/Al

a

organickým

antikorozním nátěrem s výrazným bariérovým ochranným

účinkem, a to jednak v průmyslových atmosférách s dominantním znečištěním
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oxidem siřičitým, jednak v atmosférách přímořských se znečištěním aerosoly
chloridů, byly provedeny tyto urychlené laboratorní korozní zkoušky:
a)Zkouška oxidem siřičitým a kondenzací vlhkostí dle ČSN ISO 6988
b)Zkouška v neutrální solné mlze NSS dle ČSN ISO 9227
Tabulka 5.Charakteristika testovaných povlaků na oceli, korozní zkouška a doba
trvání.

Typ povlaku

Obsah kovového
zinku v netěkavém
podílu
nátěru/zinkovém
povlaku (hmotn. %)

Pragokor Metal E,
modifikovaný ZSN 2složkový,
rozpouštědlový,
výrobce Pragochema
Pragokor Metal E,
modifikovaný ZSN 2složkový,
rozpouštědlový,
výrobce Pragochema

Úprava povrchu
oceli pod
nátěr/povlak

Tloušťka
ZSN/povlaku
(µm)

84

tryskání na Sa 2,5
ocel. drtí GC 5,
výsledná drsnost
podkladu střední,
komparátor G dle
ČSN EN ISO 8503-1

60 - 100

solná mlha 720
hod a
kondenzační
s oxidem
siřičitým 1440
hod

84

odmaštění a
obroušení povrchu
brusným papírem č.
80

60 - 90

dtto

79

tryskání na Sa 2,5
ocel. drtí GC 5,
výsledná drsnost
podkladu střední,
komparátor G dle
ČSN EN ISO 8503-1

50 - 90

min. 99,5

dtto

80 - 100

dtto

dtto

140 – 160

dtto

60 - 90

dtto

Pragokor Metal ES,
modifikovaný ZSN 2složkový,
rozpouštědlový,
výrobce Pragochema

metalizace zinkem
met Zn 60
metalizace zinkem
met Zn 120
zinkový povlak
nanesený ponorem v
tavenině
Zinakor 850, žárově
stříkaný slitinový
povlak
Amerlock 400 Al,
vysokosušinový
epoxid pigmentovaný
práškovým hliníkem
s lístkovou
strukturou, výrobce
Ameron

Provedená
korozní
zkouška a
doba jejího
trvání

cca 98

složení povlaku 85%
zinku + 15% hliníku

bez kovového zinku

odmaštění a kyselé
moření
Tryskání na Sa 2,5
ocel. drtí GC 5,
výsledná drsnot
podkladu střední,
komparátor G dle
ČSN EN ISO 8503-1

hladký odmaštěný
plech bez další
úpravy

79

120 - 200

90 - 120

solná mlha
1000 hod
solná mlha
1000 hod a
kondenzační
s oxidem
siřičitým 1000
hod

solná mlha 720
hod a
kondenzační
s oxidem
siřičitým 1440
hod

dtto
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Zkušební vzorky testovaných povlaků byly zhotoveny na plechu z oceli tř. 11
a tloušťce 1,5 mm s povrchem tryskaným buď ostrohranným abrazivem, obroušeným
brusným papírem č. 80 nebo ponechaným v hladkém stavu a pouze odmaštěným a
mořeným. Ačkoli pro omezení zkreslení výsledků korozních zkoušek je doporučeno
hrany a okolí závěsného otvoru zkušebních vzorků dodatečně chránit odolným
povlakem, byla v tomto případě tato místa na některých vzorcích

záměrně

dodatečně nechráněna, a to právě proto, aby se dala posoudit ochranná funkce
povlaku na těchto kritických místech. Do korozních zkoušek byly zahrnuty tyto
povlaky používané k protikorozní ochraně ocelových konstrukcí, viz tab.5.
K posouzení ochranné funkce proti podkorodování byly zkušební vzorky
opatřeny vrypy k podkladu.

7.1. Výsledky korozních zkoušek a jejich zhodnocení
Výsledky korozních zkoušek uvedených povlaků lze shrnout následovně [13-16]:
¾ Pouze u povlaků met Zn 60, met Zn 120 a zinkový povlak nanesený ponorem
v tavenině došlo ve zkoušce v solné mlze (1000 hod) ke korozi podkladu a
ke vzniku objemných korozních produktů zinku (bílé rzi) prakticky v celé tloušťce
povlaku a tím ke ztrátě ochranné funkce těchto povlaků.
¾ U nátěru Amerlock došlo v obou zkouškách v okolí zkušebního vrypu ke vzniku
puchýřů a výraznému podkorodování, které se objevilo již po 48 hodinách
expozice, zatímco u ostatních zkoušených povlaků zůstalo okolí vrypu bez koroze
až do konce obou zkoušek.
¾ Naopak, při hodnocení v ploše zkušebních vzorků došlo k zanedbatelné vizuální
změně (křídování, ztráta lesku) pouze u nátěru Amerlock, zatímco u kovových
zinkových povlaků, Zinakoru a ZSN se ve větší či menší míře vždy objevily bílé
nerozpustné korozní produkty zinku. Na ZSN Pragokor Metal byly po zkoušce
v solné mlze pomocí RTG analýzy identifikovány bílé korozní produkty jako hydrát
hydroxichloridu zinečnatého ZnCl2 . 4Zn(OH)2 . H2O [14] a podobné složení
korozních produktů zinku lze očekávat i u kovových zinkových povlaků.
¾ Ve zkoušce s oxidem siřičitým došlo k poněkud vyššímu povrchovému napadení
bílou rzí u ZSN než u Zinakoru, zatímco ve zkoušce v solné mlze je tomu právě
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naopak. V obou případech však ochranná funkce obou typů povlaků zůstala
zachována.
¾ Na dodatečně nechráněných hranách zkušebních vzorků došlo ke zkoušce
v oxidu siřičitém k poněkud výraznějšímu koroznímu napadení v případě ZSN
(Pragokor Metal E) než u Zinakoru, zatímco ve zkoušce v solné mlze se prakticky
žádné rozdílu obou povlaků v ochranné funkci na hranách neprojevily.

8.Závěry
Z provedených zkoušek lze pro ochranu ocelových konstrukcí různými typy
¨testovaných povlaků formulovat tyto závěry:
¾ Relativně nejlepší elektrochemický ochranný účinek, tj. na nechráněných
nezaoblených hranách ocelových konstrukcí vykazují kovové povlaky a Zinakor,
poněkud horší jsou v tomto ohledu ZSN - horší ochrana je však míněna na
hranách s nechráněnou plochou o šíři 1,5 mm, ale nikoli ve zkušebním vrypu
s nechráněnou ploškou o šíři řádově desetiny milimetru - a zcela neúčinné jsou
organické nátěry s bariérovými pigmenty a výlučně bariérovým ochranným
účinkem (Amerlock 400 Al). Tento závěr je ve shodě s praktickými zkušenostmi,
že kovové zinkové povlaky, popř. i slitinové povlaky s vysokým obsahem zinku
(Zinakor), zhotovené ponorem v tavenině či metalizací, jsou schopny chránit
v případě jejich poškození v šíři řádově až milimetry [17], zatímco ZSN s vysokým
obsahem zinku jsou v tomto ohledu, jak ukazují výsledky korozních zkoušek,
výrazně méně účinné - ochrana poškození povlaku v šíři řádově max. desetiny
milimetru. I když

ZSN jsou oproti organickým povlakům s bariérovou funkcí

ochrany výrazně účinnější při ochraně nezaoblených hran, rohů, nezabroušených
svarů apod. – prostě všech kritických míst na ocelové konstrukci, kde lze ztěží
zhotovit ochranný nátěr v požadované tloušťce – přesto v praxi i u ZSN lze velice
doporučit provádění tzv. pásových nátěrů ve shodě s doporučením ČSN EN ISO
12944.
¾ V korozních zkouškách bylo potvrzeno, že na rozdíl od organických povlaků
nedochází u ZSN v okolí zkušebního vrypu (poškození povlaku) ke vzniku
katodických puchýřů a podkorodování.
81

CCT 35, 69-83 (2004)

¾ V atmosférách s dominantním znečištěním oxidem siřičitým tj. městských a
průmyslových

je ochranná účinnost všech testovaných kovových zinkových

povlaků a Zinakoru prakticky porovnatelná s oběma typy testovaných ZSN s tím
jediným rozdílem, že výše zmiňovaný ochranný účinek na hranách a v místě
poškození je u ZSN poněkud nižší.
¾ Naopak, v atmosférách s výrazným vlivem aerosolů chloridů, popř. i jiných
neutrálních solí, tj. přímořské atmosféry, sezónní vliv posypových solí při údržbě
vozovek, některá specifická provozní mikroklimata chemických provozů (např.
výroba neutrálních průmyslových hnojiv – ledků), jsou oba typy ZSN výrazně
korozně odolnější než kovové zinkové povlaky a dokonce i poněkud odolnější než
slitinový povlak Zinakor. Tento závěr je ve shodě s dříve publikovanými tvrzeními
o vysoké korozní odolnosti v přímořských atmosférách, viz např. [18 ], kde byly
prováděny 7-leté atmosférické korozní zkoušky více typů zinksilikátových i
organických zinkových nátěrů na mořském pobřeží ve vzdálenosti do 300 m od
pobřeží. Bylo zjištěno, že ZSN si i bez vrchního nátěru zachovávají vysokou
odolnost při tloušťce 80 µm, zatímco organické zinkové nátěry musely mít pro
srovnatelnou korozní odolnost a ochrannou účinnost tloušťku 100 – 150 µm.
¾ Pohled na využití ZSN v protikorozní ochraně ocelových konstrukcí je již od
samého počátku jejich vzniku rozporný – někteří je oceňují pro jejich ochranné
vlastnosti, ztěží dosažitelné jinými typy povlaků při srovnatelné tloušťce, jiní je
naopak odmítají pro jejich náročnější aplikace a specifické požadavky (to jsou
zejména ti, co s nimi neumějí pracovat). Je nezbytné je kvalifikovaně používat
tam, kde skutečně je jejich použití oprávněné a důsledně dodržovat a kontrolovat
požadované znaky jakosti při jejich aplikaci.
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BINDERS SYSTEMS ON BASIS SYNTHETIC SILICATES
POJIVOVÉ SYSTÉM NA BÁZI SILIKÁTŮ
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Summary
Water glasses, based on sodium, potassium, lithium, and lithium-sodium
having a high mole SiO2/M2O ratio and appropriate physicochemical
properties for the preparation of coating compositions were prepared or
produced for the coating compositions based on alkali silicates. For the
preparation of silicate binders various production procedures, inclussive of
processing the sodium-silicate and potassium-silicate fritted glasses, solgel methods and ion exchange-methods were used.
Key words: Water glasses, coating, alkali silicates

The silicate binders were characterized by the standard volumetric methods, so
as by nuclear magnetic resonance methods. Also the characterization of some
pigments and fillers (SEM, BET method, helium pycnometry, laser granulometry, oil
adsorption) was performed. The silicate coatings based on the binders prepared and
filled with standard pigments and fillers were hardened by the following methods:
physical procedure, zinc powder with isometric spherical particles, zinc powder with
lamellar

particles,

blocked

polyisocyanate

in

an

organic

solvent,

blocked

polyisocyanate in water dispersion, with condensed aluminum phosphate, hydrated
aluminum phosphate, and alkoxysilyl isocyanurate.
With coatings the physicomechanical property tests of the coats on steel or,
eventually, glass panels (adhesion by the grid method, bending strengths, cupping
stability, shock resistance, and coating hardness) and corrosion resistance in a
condensation chamber and salt chamber with cycles tests were performed.
The results obtained were evaluated from the silicate binder type point of view,
so as the used hardening system type point of view. By the physicomechanical
properties of coatings the tested binders can be ordered from the best one to the
worst one as follows:
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• lithium-sodium water glass > potassium water glass > sodium water glass > lithium
water glass

By the composition of coating material (hardening agent type) it is possible on
the basis of the mechanical test results individual hardening systems to order in the
direction from the best one to the worst one:

• Coating 6 (hardened by the reaction with isocyanate of solvent type)
• Coating 2 (hardened by the reaction with isometric zinc particles)
• Coating 8 (hardened by the reaction with alkoxysilyl isocyanurate)
• Coating 1 (without any hardening agent and active components)
• Coating 3 (hardened by the reaction with lamellar zinc particles)
• Coating 7 (hardened by the reaction with aqueous isocyanate dispersion)
• Coating 5 (hardened by the reaction with condensed aluminum phosphate)
• Coating 4 (hardened by the reaction with hydrated aluminum phosphate)

The order of silicate binders according to the anticorrosion efficiency in a
condensation chamber is as folows:

• Lithium-sodium water glass > lithium water glass > sodium water glass >
potassium water glass

The order of anticorrosion efficiency of individual systems in a condensation
chamber is as follows:

• Coating 3 - hardened with a zinc powder of the lamellar particle shapes
• Coating 2 - hardened with a zinc powder of the spherical particle shapes
• Coating 5 - hardened with a condensed aluminum phosphate
• Coating 4 - hardened with a hydrated aluminum phosphate
• Coating 6 - hardened with an isocyanate in an organic solvent
• Coating 7 - hardened with aqueous isocyanate dispersion
• Coating 8 - hardened by the reaction with alkoxysilyl isocyanurate
• Coating 1 - without any hardening agent and active components
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The overall best results were obtained with a lithium-sodium water glass, the coats
of which exhibit good physicomechanical and anticorrosion properties. From the
composition point of view the coating materials filled with zinc powder exhibit very
good results. Zinc with lamellar particle shape exhibits a higher anticorrosion
efficiency.

1. Introduction
The soluble synthetic silicates, in the liquid form called also sodium water
glass, potassium water glass, lithium water glass (eventually their combinations) are
quite frequently used as binders for various systems (coating compositions, cements,
forms, cores and coatings in foundries, welding electrodes, building materials,
refractories, insulation materials). They give to them not only ecological
harmlessness, but also e.g. acid resistivity (cements), high steam permeability
(facade coating compositions), incombustibility (fire resistant coating compositions).
The basic starting material for the products based on synthetic silicates and
silicon dioxide is silica sand, which is the initial material for technologies of dry and
wet processes. Various procedures can be used for processing the crystalline silicon
dioxide to synthetic amorphous silicon dioxide with precisely defined properties for
specific applications. The most usual product or eventually the semiproduct for
further processing comprise alkaline silicates in solid and liquid forms. Sodium
silicate belongs to basic inorganic chemicals and its production in Europe presents
more than 500 000 t/y. Potassium silicate is used as a binder for coating
compositions, refractories, cements and for the production of welding electrodes; its
consumption in Europe is at a level of about 21 000 t/y. The lithium water glasses
belong among chemical specialities and their usage is limited to the region of coating
compositions (coating compositions, destined for heavy anticorrosion protection, rich
in zinc powder filler), to the technologies of restoring the historical buildings
(stabilizing means for synthetic and natural stones), and for the production of welding
electrodes (application as a binder).
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2. Theory
2.1. Properties of silicate binders
Water glasses - solutions of alkali silicates can be ordered among colloidal
systems, wherein the particles are smaller than average light wavelength but larger
than the average molecule size. The water glass particle size fluctuates between 1 to
500 nm and can be verified by theTyndall effect observation or by a microscopic
method. On evaluating the colloidal properties of water glass it is necessary to follow
two states: water glass as a dispersion system (sol) and water glass as a transient
system (gel)1. The sols are characterized as the systems containing particles, among
which a large number of limited surfaces can be found. The sols can be distributed to
phase dispersion systems and molecular colloids2. The water glass belongs to phase
dispersion systems. The particles represent an independent phase separated by the
dispersion medium. Large surface of interface is characterized by a high surface
energy and thus a great thermodynamic instability. The system can be destabilized
by a small impact and transformed through a transient gel form to the solid
compound.
On evaluating the colloidal properties of water glass we follow three basic
characteristics: solvation, size and charge. Generally the particles obtain an electric
charge by the ionic adsorption or electrolytic disscotiation. There takes place the
formation of electric double layer. This layer is of diffusion character, on the
movement of particles only the internal part of the double layer adheres on it. The
particle appears on outside as electrically conductive particle. The micelle is a sol
particle composed of a core and solvate layer. Water glass may be ordered among
the isostable sols, the solvate layer thereof is formed as of ions, so as of the solvent
molecules. The solvate layer of colloid water glass particles has two components: the
inside strongly bound layer, which exhibits the Brownian motion with a particle, and
the outside diffusion layer. Thus in water glass water occurs in three forms. On the
one side it is a free water in an intermicallar space, further water bound at the outside
lyosphere diffusion layer, and water bound strongly at the inside lyosphere layer. At
the commercial sodium water glass sorts the hydration moves on the following level:
• inside bound water - W1

8%

• outside bound water - W2

36%
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• free water - Wv

12%

The specific mass of water glass depends on the total water content. This
dependence can be expressed by the relation:
• = 2.18 - 0.0118 W
• = 145/(145-Bé)
• MW2V = 3.444.(W2 + WV) / (1.033 . WSiO2 + WNa2O)
• nD20 = 1.5311 - 0.001978 . W

The water glass sol is complicated by the fact, that the intermicellar solution is
formed by the electrolyte. The ions of the electrolyte approach the solvation particle
layer and affect the sol properties. The expressive component is an Na+ ion, which
strongly reduces the water molecule motion and thus increases strongly the solvation
sphere.
The gels are colloidal dispersion systems, in which the dispersion fraction is not
dissipated to individual particles capable of translational motion, but creates the
continuous structure penetrating the whole dispersion medium. The gel properties
depend considerably on the properties of starting sol and on the mode of liquid
component binding. Generally on the chemical character of bound it gives formation
of the gel showing a net-like structure, which is irreversible. The action of physical
intermolecular forces gives the formation of amorphous structure or parallelly
oriented chains of crystalline structures. The gel is reversible. The physical mode of
hardening (drying) the gel being formed gives a continuous compact layer. Chemical
hardening (mineral and organic acids, the action of CO2) disturbes the film by the
formation of crystalline salt structures, formed by the chemical reaction3.
The distribution of basic silicate components (in addition to SiO2 primarily Na+ ions
and water molecules) in colloidal solution, i.e. in the adsorption micelle layer, in
diffusion micelle layer and in intermicellar solution, is important. In a simplified way it
can be stated: molecules and ions positioned in adsorption micelle layer are strongly
bound to the core and move with the micelle. The molecules and ions in the diffusion
layer are freely bounded. The ions and molecules in an intermicellar solution move
independently. The whole solvate layer is saturated, if the concentration of Na+ ions
reaches a value of m = 2.0. Further addition of Na+ ions into the solution is
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characterized by their remaining in the intermicellar solution. Therefore the standard
silicates with a module above 2.0 do not contain free sodium ions in intermicellar
solution. The adsorption layer is saturated when the concentration of Na+ ions in that
layer reaches m = 4.0. A many year following has confirmed that this value cannot be
exceeded. The amount of sodium ions in adsorption layer stabilizes the colloidal
solution of sodium silicate. By removing Na+ ions from that layer can reach the
coagulation threshold. This significant quantity is denoted as the coagulation
threshold. The mode of producing the silicate affect strongly the distribution of Na+
ions between adsorption and diffusion layers. Thus the production method of water
glass can essentially affect the binding properties.

Adsorption layer
The ions move in the solution with their hydration shell. Increasing the
concentration of ions is accompanied by the degradation of hydration shell - the
dehydration of ions. The same dehydration of ions runs in the solvate shell of
colloidal particle on increasing the content of sodium ions in a water glass solution. At
the same time it is significant that Na+ and Li+ ions have a small radius and behave in
a different way. The dehydration process does not run on Na+ and Li+ as such, but on
the Na(OH)2)+ and Li(OH2)+ species. The Na+ and Li+ ions bind a single
coordinationally bound water molecule, which is beyond the dehydration proces (on
the contrary to K+ ion). This means, that increasing the Na+ ion content in the
adsorption layer can entail the dropping of sodium ions to a max 1 mol H2O / mol
Na+. Many year research of the water glass properties has also confirmed that at
high concentrations of sodium ions in the adsorption layer (corresponding to a mole
ratio of sodium ions in the adsorption layer nearing to a value of 4) the hydration
nears to 1 mol H2O/mol Na+, whereas at a low contant of Na+ ions the hydration
amounts to 1.8 mol H2O / mol Na+.

Diffusion layer
Increasing the sodium ions concentration in the diffusion layer results in a drop
of their hydration. The corresponding amount of water molecules goes to the
intermicellar solution over. At a low concentration of Na+ ions in the diffusion layer,
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e.g. for the water glass with m = 3.3 and a density of 1350 kg.m-3 (water glass 36-38
Bé) the hydration is about 40 mol H2O/mol Na+. The hydration of Na+ ions in the
diffusion layer at increasing the contents of these ions drops from 40 to 9 mol H2O/
mol N+. This value of 9 mol H2O per mol Na+ was confirmed for water glasses with a
high Na+ ions content (at m = 2.0).

2.2. Hardening of silicate binders
The solutions of glass alkali silicates can be used as binders in coating
compositions pigmented with zinc powder. In these systems the capability of zinc to
form the cathodic protection on the contact with steel surface is used. As far as the
conductive contact between individual zinc particles and steel surface is achieved,
the electric Zn-Fe cell in which the steel is a cathode and therefore does not suffer
corrosion, is formed. As far as the cell is functioning, an increase of the water pH
value takes place, on diffusing through the coating film and acting on the zinc
particles and also on the steel surface. Therefore it is necessary to select the binders
stable in alkaline medium. Having this in mind polystyrene, chlorinated rubber, epoxy
resins and vinyl copolymers were used for this purpose in the past. The silicon
polymers are really suitable binders, both in the form of colloidal aqueous solutions of
alkali silicates, and in the form of alkoxy silicates, soluble in organic solvents. Coating
compositions pigmented with zinc powder protect the steel surfaces primarily by an
electrochemical mechanism.The porous coatings of this type enable the water
diffusion through the coat and thus the formation of electrolyte, which has inhibition
properties (pH effect), but primarily the galvanic cell is formed. As a result of the
electrochemical reaction the reaction products are formed, which seal the pores in
film, and this film is gradually converted to the barrier protection mode.
In the process of hardening water-borne zinc silicate coatings the whole
complex of physicochemical processes as the water evaporation on the drying of
coat, the diffusion of carbon dioxide throuth the coating, the chemical reaction with
carbon dioxide, the transport of eventually formed gaseous reaction products hydrogen out of the coating etc., find application. At first the coating dries, which runs
comparatively fast - to max. several hours in dependence on the temperature and
relative humidity. The further subsequent processes are slower and take, in
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dependence on temperature, of the order of magnitude days to weeks. Of the proper
chemical processes the following reactions make themselves useful: the reaction with
atmospheric carbon dioxide, the reaction of water glass with zinc metal, and, under
limitation to the adhesion interlayer, also the reactions between steel surface iron and
water glass.
The hardening of water glass with inorganic salts runs by a similar mechanism
as the hardening with organic esters. On the salt hydrolysis similarly as on the ester
hydrolysis an inorganic acid, which hardens water glass, is freed. Therefore the salts
of weak bases and strong acids are used primarily. The velocity of hardening is
controlled by the dosed amount of hardening agent on the one side, and by the type
of used salt on the other, as the determining reaction of the whole process is the
velocity of inorganic salt hydrolysis. In the building industry fluorides and
fluorosilicates were used frequently.4 With respect to toxicity of fluorosilicate it is
more suitable to use a mixture of aluminum phosphates, which are used for the
hardening in the building industry (dry mortars, refractory cements and adhesives)5.
Combinations of polyphosphates showing a low polymerization degree (3-6 structural
units) and a high polymerization degree (more than 40 structural units) us used. The
rate of hardening is controlled by a mutual ratio of both polyphosphate types. The
phosphates showing a short chain are hardened by a higher rate than the
phosphates showing a long chain6. The phosphates are prepared by a thermal
reaction of aluminum hydroxide with ammonium phosphate in solid phase at
temperatures about 400oC7.
The colloidal solutions of alkali silicates belong among principal inorganic
chemicals with a broad spectrum of usage. One of the significant applications of
water glasses is the application as a binder for foundry sand mixtures. The mixtures
are hardened either by carbon dioxide or by liquid organic hardening agents mostly
on the base of esters8. In practice the acetic acid esters and two- to five-member
polyhydroxyalcohols, namely glycerol acetates, are used most frequently. Hydrolysis
of glycerol triacetate leads across diacetate, monoacetate, and ends at the formation
of acetic acid and glycerol. Gradually formed acetic acid reacts with water glass
under the formation of sodium acetate, which disturbes the compactness of the
formed silicon dioxide gel. Glycerol monoacetate is hydrolyzed most rapidly, the
glycerol triacetate most slowly. By the mutual ratio of individual esters the rate of
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water glass hardening is controlled (elimination of the climatic summer-winter
effects).
Of further esters ethylene glycol monoacetate, diethylene glycol diacetate,
propylene glycol diacetate, ethyl acetate, and propylene carbonate can be used.
Their further priority involves a high degree of mobilization of the water glass binding
properties at reaching the high strengths, which enables reduction of the binder
content in the respective mixture, in addition to the permanent quality and
controllable reactivity, hygienic harmlessness, and possibility of usage for the binding
mixtures with clays. The mixtures contain 2-3 wt. % sodium water glass (a mole ratio
m = 2.0-2.5); this dissolves partly the question of improved breakdown of mould and
cores after casting. The sodium water glass, in interest of improving the moulding
mixture properties, especially after casting, is modified by adding various admixtures,
e.g. by sugars (xylitol9 in an amount of 0.5-25 wt. % or sorbite in an amount of 0.1-10
wt. %10,11).
For the applications in building industries (solidification of road beds) is
described hardening with esters of olefinic alcohols with carboxylic acids having a
carbon atom number in the chain by 18 C (vinyl and methylvinyl esters of acetic,
propionic, lauric, stearic and lactic acids) under adding further organic compounds of
the halogenated hydrocarbons, ketones, aldehydes and acrylic acid ester12 types.
For the building mortars a hardening system is described, which is based on
acting mixtures of aluminum or ferric salts with organic hydroxyacids13 (citric acid,
lactic acid, glyceric acid, tartaric acid); a mole ratio of hydroxyacid/SiO2 fluctuating
between 0.05-0.3. The cements bound with sodium or potassium water glasses are
hardened with organic compounds bearing free amino or amido groups, which react
with water and water glass, e.g. formamide and cyanamide14 or their compounds with
bivalent metals (lead, calcium, barium)15.

2.3. Industrial production of silicate binders
The production of water glass as a melt is at present performed in principle by
the same procedure as it was discovered in 1818 by von Fuchs. The obtained melt
after cooling gives a glassy mass, which is in water insoluble (sodium silicate frit)
under standard conditions. For the production it is necessary to use increased
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temperature and pressure, which is performed in rotary autoclaves in industrial
practice. Into the autoclave the amount of sodium silicate frit according to the
autoclave capacity and appropriate amount of water is introduced. The weighed
amount of starting materials corresponds to the appropriate type of water glass
(according to the specific density of the water glass colloidal solution required and the
silicate modul). The autoclave being rotated is pressurized with steam to a pressure
of about 0.6 MPa. Following several hours (about 3-4 hours) the glass boiling out is
finished, and the autoclave content is transferred by autoclave pressure to the tank
for water glass. In certain cases the water glass is further decanted or filtered or
eventually centrifuged (it depends on the final product application).
Alternative technological process presents a hydrothermal method, which
involves the reaction of quartz sand with a highly alkaline sodium hydroxide solution
(30-50 wt. %). For the reaction the stirred vertical autoclaves, preferrably those lined
with Ni are used. The dissolution of sand is performed also under steam pressure of
1-2 MPa. On using standard quartz sands (e.g. those of foundry type) this technology
can give only an SiO2 : Na2O = 2.0 - 2.6 mole ratio. On replacing the sand by a high
quality starting material, which is sufficiently fine and has a high specific surface, as
is, e.g., the case of diatomite or tripolite, a mole ratio of up to 3.22 can be reached.
The starting materials for the hydrothermal process are to be selected with care, as
some applications (chemical and fat industries) require to keep very low amounts of
iron, aluminum, and heavy metals. Many patent applications involve using natural
starting materials (in addition to sand) for the production of water glass. The starting
silicate material can be presented by kieselguhr16,17, crystobalite or tridymite18. The
water

glass

aluminosilicates

can
20,21,22

be

produced

also

from

volcanic

ashes19

or

other

. On the other side, it is possible to process some waste oder

secondary raw materials, e.g. dust formed at refining silicon23, waste dusts from the
production of ferroalloys24,25, from caprolactame26, fluorides27, phosphorus28
productions, or wastes from glass works29,30 to water glass. The hydrothermal
production of water glass is a subject of steady research and patent activities. In the
most cases various silicate materials dissolved in alkalis, in some cases activated,
are involved. Thus the Henkel Company owns patents from both types of
technologies, so as the glass works31, so as those from the direct synthesis of water
glass from sodium hydroxide - continuous passage through the sand layer32, reaction
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in a rotating autoclave with sand excess33, or in two stages34. The activation of
starting silicate material for the hydrothermal processes can be performed
mechanically, preferrably by milling35,36, by the thermal process37, or by ultrasound38.
Process of water glass preparation from solid water glass can be accelerated by the
autoclaving in an alkaline medium instead of water39, or by using ultrasound or
microwave heating40.

2.4. Usage of alkali silicates
The binding properties of alkali silicates are widely used in various applications
and with various combinations of binders, fillers, and pigments. For the production of
coating compositions, mortars and plasters the water glass is combined with burnt or
hydrated limes and silicate powders (sand, pyrogenous SiO2 types, microsilica)41.
Into facade coating materials bound with acrylic dispersions the water glass additions
up to 2 wt. % acting here as a conservation agent42 or a combination of both binder
types (acrylate+silicate)43 is used. As a binder for the facade coating compositions
primarily a potassium water glass of a suitable modulus44 or a potassium water glass
adapted with colloidal silicon dioxide solution45 is used. Potassium water glass
presents also a base for coating compositions on glass46.
Zinc silicate coatings or coats based on inorganic silicate binder together with
organic coatings pigmented with zinc belong into the group of the so-called zinc
coatings with a high content of zinc metal of 80-95 wt. % in the nonvolatile coating
fraction. Dry layers of nominal thicknesses of 60-90 µm are determined to longduration anticorrosion protection of steel structures, especially in atmospheres of the
corrosion aggressivity degree C3, C4, and C5 (ČSN ISO 9223).

3. Experimental
3.1. Production of binders
Polysilicate binders based on the potassium and sodium water glasses were
prepared from industrially produced semiproducts, in which the silicate modulus was
adapted with colloidal silicon dioxide solution. Lithium and lithium-sodium water
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glasses were prepared by the sol-gel method from the colloidal silicon dioxide and
appropriate hydroxides. The binder compositions are given in the following tables:

Table 1. Basic composition of the prepared silicate binders.
Silicate binder type

Sodium
water glass

Potassium
water glass

31.39
25.59
5.8
4.55
4.41
1.286

Dry
matter
content
(wt.%)
SiO2 content (wt. %)
Na2O content (wt. %)
K2O content (wt. %)
Li2O content (wt. %)
Mole ratio (-)
Weight ratio (-)
Density (g.cm-3)

24.48

Lithium
water
glass
20.84

Sodiumlithium water
glass
21.39

18.39
6.09
4.74
3.02
1.208

19.28
1.56
6.16
12.36
1.166

18.37
1.19
1.83
3.82
6.08
1.203

3.2. Preparation of coatings
The coatings were prepared on the Dissolver Dispermat equipment by
dispersing all the components in attritor. The coating composition dispersing was
performed at 3000 rpm for 30 minutes. To the attritor at first all the liquid systém
components were introduced. For reaching the better dispersing effect the dispersing
bodies (ballotine having 3 mm in diam.), the volume of which amounted to about 1/3
of the coating composition volume was used. The mixture was homogenized and
afterwards all the powdery components were added. On finishing the dispersion the
glass balls were separated on a screen and the coating composition was applied to
steel testing panels and glass plates for the corrosion and mechanical tests.
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3..3. Formulation of coatings
Table 3. Composition of coatings.
Starting material1 Coating Coating Coating Coating Coating Coating Coating Coating
/ coating2
1
2
3
4
5
6
7
8

Silicate binder3
Sokrat 2431
Plastorit Micro
Bentone SD-2
Fepren TP 200
Potassium
dichromate
Distilled water
Hydropalat A
Dehydran 1293
Zinc Dust VM4P16
BLITZ Zinkpulver
Z 2031
Alphos
Targon HS
Desmodur
BL
4265
Bayhydur®
BL
5140
Y
Silquest®
11597 Silane
PVC (%)
Q (%)

1

•

53.57
8.93
5.89
3.21
16.6
-

29.19
13.47
2.74
0.01

39.84
13.6
4.39
3.74
5.53
0.01

53.93
8.93
6.07
2.86
8.0
-

53.93
8.93
6.07
2.86
8.0
-

48.62
8.62
6.9
3.1
15.51
-

47.79
8.85
7.08
3.18
15.9
-

51.79
8.93
7.14
3.21
16.07
-

10.71
0.9
0.18
-

9.68
0.8
0.16
44.2

9.76
0.8
0.16
-

10.71
0.9
0.18
-

10.71
0.9
0.18
-

13.79
0.9
0.18
-

10.62
0.9
0.18
-

10.71
0.9
0.18
-

-

-

21.95

-

-

-

-

-

-

-

-

8.21
-

8.21
-

2.41

-

-

-

-

-

-

-

-

5.13

-

-

-

-

-

-

-

-

1.07

38.5
90

51.14
95

44.9
95

36.8
90

37.1
90

39.24
90

39.47
90

39
90

the values in wt. %
2

Coating 1 - thermal hardening at 150oC for 2 hours

• Coating 2 - hardening by the reaction with zinc (isometric spherical particles)
• Coating 3 - hardening by the reaction with zinc (lamellar particles)
• Coating 4 - hardening by the reaction with hydrated aluminum phosphate
• Coating 5 - hardening by the reaction with condensed aluminum phosphate
• Coating 6 - thermal hardening at 150oC for 2 hours and by the reaction with blocked
isocyanate of the solvent type
• Coating 7 - termal hardening at 150oC for 2 hours and by the reaction with blocked waterdilutable isocyanate
• Coating 8 - termal hardening at 150oC for 2 hours and by the reaction with alkoxysilyl
isocyanurate
3

Silicate binder:sodium water glass M=4.55

potassium water glass M=4,75, lithium water glass M=6.14, sodium-lithium water glass
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4. Results
The table brings a comparison of the alkali metal ion hydrations for water
glasses for lacquer purposes with water glasses for foundry purposes (Silbond) and
standard commercial glasses of m=2.4 and 3.2. At long-duration following the
foundry water glasses the hydration was obtained in an adsorption layer in a range of
1.1 to 1.9 mol H2O per 1 mol Na, and in a diffusion layer in a range of 9 to 45 mol
H2O per 1 mol Na. The lacquer binders exhibit a hydration of alkali ions in an
adsorption layer the same as standard silicate binders, but in a diffusion layer the
hydration is much higher, which is caused by a low dry matter content, i.e. by a high
water content in the water glass of interest.

Physicomechanical properties
The best results of all the systems are exhibited by lithium-sodium water glass;
especially after burning out at 150oC for a time of 2 hours the results obtained in all
the formulations are very balanced. Additional burning out of the coating exhibits an
advantageous effect on the mechanical coating properties, which undergo about 10%
improving and are more balanced than in case of nonburnt out coatings. The result
allow to order the tested binders from the best one to the worst one:

• Lithium-sodium water glass > potassium water glass > sodium water glass >
lithium water glass

Especially the results obtained with lithium water glass as a binder are really
nonbalanced and the types of coating compositions hardened with aluminum
phosphates could not be prepared at all in applicable form (no mixture lifetime),
which is caused by a high reactivity of lithium water glass.
From the composition of coating material point of view (hardener type) it is
possible on the basis of the mechanical test results to order the individual hardening
systems from the best one to the worst one:

• system hardened by the reaction with solvent isocyanate type (coating 6)
• system hardened by the reaction with isometric particle zinc (coating 2)
• system hardened by the reaction with alkoxsilyl isocyanurate (coating 8)
• system without active components (coating 1)
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• system hardened by the reaction with lamellar particles zinc (coating 3)
• system hardened by the reaction with aqueous isocyanate dispersion (coating 7)
• system hardened by the reaction with condensed aluminum phosphate (coating 5)
• system hardened by the reaction with hydrated aluminum phosphate (coating 4)

Table 6. Average values of coating hardness for individual binder types.
Binder type in coating

Average hardness prior
to burning out (%)
water
38.4

Lithium-sodium
glass
Sodium water glass
Potassium water glass
Lithium water glass

36.4
39.9
45.6

Average hardness after
burning out (%)
40.5
39.1
38.7
44.6

Test in a condensation chamber
The tested samples of steel panels with deposited coating films were exposed
to condensation chamber conditions for 120, 240, 480, and 720 hours. With samples
the corrosion of substrate was evaluated after 120, 240, 480, and 720 hour exposure.
The corrosion in cut was evaluated only after 720 hour exposure. No formation of
osmotic blisters was observed with the samples. The order of individual silicate
binder is as follows:

• Lithium-sodium water glas > lithium water glass > sodium water glass > potassium
water glass

The results obtained with the sodium and lithium water glasses are at an almost
same level. With the lithium water glass it was not possible to prepare coating
compositions hardened by aluminim phosphates owing to too rapid reaction with the
hardener. The worst result were obtained with potassium water glass.
In the systems hardened with aluminum phosphates the inhibition action of
aluminum phosphate manifests itself as anticorrosive pigment, yet better results
being obtained with condensed aluminum phosphate, probably owing to lower
solubility compared to hydrated aluminum phosphate. The blocked polyisocyanates
give better results with isocyanate dissolved in an organic solvent than with
isocyanate in water dispersion. Of actively hardened systems the worst results from
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the anticorrosion protection point of view are offered by the system hardened with
alkoxysilyl isocyanurate, which does not contain any active pigment and the content
of hardening agent is the lowest one.
The overall worst results are observed in the system, which does not contain any
active anticorrosion component, either a component which could cross-link silicate
binder, and the coating film protects the metal surface only by the barrier mechanism.
The order of anticorrosion efficiency of individual systems in the condensation
chamber is as follows:

• system hardened with zinc powder with lamellar particle shape
• system hardened with zinc powder with spherical particle shape
• system hardened with condensed aluminum phosphate
• system hardened with hydrated aluminum phophate
• system hardened with isocyanate in an organic solvent
• system hardened with an aqueous isocyanate dispersion
• system hardened by the reaction with alkoxysilyl isocyanurate
• system without any hardener and active components

Table 7. Effect of the binder type on substrate corrosion with individual coatings.
Order6
1.
2.
3.
4.

6

Coating Coating Coating Coating Coating Coating
1
2
3
4
5
6
Na water Na water
LiNa
LiNa
LiNa
LiNa
glass
glass
water
water
water
water
glass
glass
glass
glass
Na water
LiNa
K water Li water Li water
LiNa
glass
water
glass
glass
glass
water
glass
glass
Li water
KVS
KVS
KVS
KVS
LiVS
glass
Na water Na water Na water
K water
glass
glass
glass
glass

Coating Coating
7
8
Na water Na water
glass
glass
Li water
glass

K water
glass

LiNaVS

Li water
glass
LiNa
water
glass

K water
glass

1 - the lowest substrate corrosion, 4 - the highest substrate corrosion
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Table 8. Overall anticorrosion efficiency in the condensation chamber after 720
hours.
Coating
Coating 1
Coating 2
Coating 3
Coating 4
Coating 5
Coating 6
Coating 7
Coating 8

Lithium water
glass
56.25
62.5
67.5
65
67.5
61.25

Sodium water
glass
56.25
56.25
67.5
72.5
77.5
75
72.5
56.25

Potassium water
glass
56.25
62.5
62.5
62.5
62.5
56.25
56.25
56.25

Lithium-sodium
water glass
56.25
70
72.5
62.5
70
72.5
57.5
56.25

5. Conclusions
For the coating compositions based on alkali silicates the sodium, potassium,
lithium, and lithium-sodium water glasses of a high SiO2/M2O mole ratio and suitable
physicochemical properties for the preparation of coating compositions were
prepared or produced.
The silicate coats based on the prepared binders and filled with standard
pigments and fillers were hardened by the following methods: a physical mode, a zinc
powder with isometrical spherical particles, a zinc powder with lamellar particles, a
blocked polyisocyanate in an organic solvent, a blocked polyisocyanate in the water
dispersion, a condensed aluminum phosphate, a hydrated aluminum phosphate, and
alkoxysilyl isocyanurate.
In coating compositions the tests of physicomechanical properties of the coats
on steel, or,eventually, glass panels, especially the adhesion by the grid method, the
bending strength, the cupping stability, the shock resistance and the hardness value
of coating, and tests of corrosion stability in a condensation chamber and a salt
chamber with cycles.
The results achieved were evaluated as from the effect of silicate binder type
point of view, so as the type of used hardening systém type point of view. According
to the physicomechanical properties of coats it is possible to order the tested binders
from the best one to the worst one:
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• Lithium-sodium water glass > potassium water glass > sodium water glass >
lithium water glass

According to the composition of coating material and the type of hardener points of
view it is possible on the basis of the mechanical testing results to order individual
hardening systems from the best one to the worst one:

• system hardened by the reaction with solvent isocyanate type
• system hardened by the reaction with isometric particle zinc
• system hardened by the reaction with alkoxysilyl isocyanurate
• system without hardener and active components
• system hardened by the reaction with lamellar particle zinc
• system hardened by the reaction with aqueous isocyanate dispersion
• system hardened by the reaction with condensed aluminum phosphate
• system hardened by the reaction with hydrated aluminum phosphate

The order of silicate binders according to the anticorrosion efficiency in a
condensation chamber is as follows:

• Lithium-sodium water glass > lithium water glass > sodium water glass >
potassium water glass

The order of anticorrosion efficiency of individual systems in a condensation chamber
is as follows:

• system hardened with zinc powder with lamellar particle shapes
• system hardened with zinc powder with spherical particle shapes
• system hardened with condensed aluminum phosphate
• system hardened with hydrated aluminum phophate
• system hardened with isocyanate in an organic solvent
• system hardened with aqueous isocyanate dispersion
• system hardened by the reaction with alkoxysilyl isocyanurate
• system without any hardener and active components
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The overall best results were achieved with lithium-sodium water glass, the coats
of which have exhibit good physicomechanical and also anticorrosion properties.
From the composition of coating material point of view are exhibited very good results
by the coating materials filled with zinc. Zinc with lamellar particle shapes exhibits a
higher anticorrosion efficiency.
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VLASTNOSTI A POUŽITÍ POLYSILOXANOVÝCH POJIV
PROPERTIES AND USING OF POLYSILOXANE BINDERS
Pavel Veselý, Miroslava Jarešová, Karel Bezkočka
Lučební závody a.s. Kolín, CZ
Summary
Polysiloxanes (silicones) are polymers created by Si-O structural chains
with organic groups bonded to silicon atoms. Polysiloxanes exhibit a lot of
number of excellent and important properties as UV stability, resistance
against weathering, ozone and oxidation with air oxygen, hydrofobicity,
resistance against low and high temperatures, only small changes of
properties depending on temperature and they are good electrical
insulators. These properties predetermine polysiloxanes for massive using
in many branches of industry and also in industry of paint matters, where
polysiloxanes can be used as binders.
Key words: polysiloxane, silicone, silicone resin, silicone emulsion,
silicone rubber

Vlastnosti polysiloxanů
Polysiloxany (silikony) jsou polymerní látky charakterizované opakující se
strukturní jednotkou:
R1
ı
[-Si-O-]n
ı
R2

kde R1 a R2 jsou organické substituenty (obecně alkyly a aryly i substituované např.
fluorem, chlorem, nitrilovou či aminovou skupinou aj.). Vzhledem k vazbě –Si-O- ,
která je známá zejména z čistě anorganických sloučenin, lze říci, že se nacházíme
na pomezí organické a anorganické chemie. Jednou z nejzákladnějších sloučenin s
vazbou -Si-O- je křemen, neboli krystalický SiO2, vytvářející strukturu husté sítě
tetraedrů SiO44-, tj. tetraedrů se středovým atomem křemíku a s atomy kyslíku v
rozích tetraedrů. Křemen, jak je obecně známo, je tvrdý, křehký, nerozpustný
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materiál s vysokou teplotou tání. Tyto vlastnosti jsou dány právě hustou prostorovou
sítí vazeb –Si-O-. Pokud odstraníme pravidelné krystalické uspořádání a snížíme
stupeň zesítění, tj. že některý „můstkový“ atom kyslíku nahradíme organickým
substituentem, dojde ke změně vlastností materiálu a to ve smyslu zvyšování
plastoelastických vlastností. Pokud bychom odstranili všechny postranní můstkové
atomy kyslíku a nahradili bychom je organickými substituenty, např. alkyly, obdržíme
lineární polymerní polysiloxanový řetězec o určité délce, tj. polymeračním stupni,
charakterizovaný svými specifickými vlastnostmi.
V jednoduchém přiblížení hovořme o lineární makromolekule. Pokud si tuto
makromolekulu představíme prostorově, zjistíme (jsou-li v našem případě organické
substituenty vázané po stranách řetězce na křemík alkyly, např. methyly), že pro
primární strukturu polysiloxanů je typická spirálová struktura makromolekul, neboť
objemné substituenty se nemohou srovnat po stranách rovného řetězce a proto jsou
siloxanové strukturní jednotky pootočeny vzhledem k předcházejícím o určitý úhel.
Valenční úhel siloxanového kyslíku je v tomto případě velmi vysoký (v literatuře
udáváno 130-160°), tzn. že můžeme předpokládat snadnou otáčivost molekul kolem
vazby Si-O a dle toho lze usoudit, že samotné řetězce budou velice pohyblivé.
Rovněž v případě methylových substituentů na polysiloxanovém řetězci rotuje
methylová skupina kolem vazby Si-C. Tyto rotace způsobují vzdálení jednotlivých
makromolekul polysiloxanů, čímž snižují kohezní síly působící mezi nimi. Mírou
vnitřního vzájemného pohybu makromolekul, tj. mírou jejich vzájemného kohezního
silového působení, je viskozita. Viskozita lineárních polysiloxanů o stejném
polymeračním stupni ve srovnání s uhlíkovým polymerním řetězcem je u
polysiloxanu

výrazně

nižší.

Takto

vysvětlené

kohezní

působení

mezi

polysiloxanovými řetězci má dopad i na mechanické vlastnosti materiálu. Např. při
molekulové hmotnosti 300 000 by většina organických polymerů vykazovala již dobré
mechanické vlastnosti, kdežto u silikonů při molekulové hmotnosti 300 000
pozorujeme vysoce plastické chování (materiál vykazuje tokové vlastnosti).
Porovnáme-li vazebné energie vazeb C-C a Si-O (viz tabulka 1) zjistíme, že
vazba Si-O je pevnější než vazba C-C, která je přítomna v polymerních látkách s
uhlíkovými řetězci (tj. polyethylen, polypropylen). Vysoká pevnost vazby Si-O má za
následek vysokou stabilitu vůči UV záření. Pokud srovnáme elektronegativity
křemíku a kyslíku, dospějeme k závěru, že vazba Si-O je velice polární (zhruba 50%
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iontovosti). Velký dipólmoment siloxanového řetězce způsobuje značné snížení
dipólmomentu vazby C-H v organickém substituentu, v našem konkrétním případě
methylu. Z uvedených závěrů plyne, že ve srovnání s uhlíkovým analogem
polydimethylsiloxanového

řetězce

-

polyisobutylenem

má polydimethylsiloxan

výrazně vyšší tepelnou odolnost.

Tabulka 1. Hodnoty vazebných energií vybraných chemických vazeb křemíku a
uhlíku.
Vazby křemíku
Si – Si
Si – C
Si – H
Si – O
Si – F
Si – Cl
Si – Br
Si – I

Vazebná energie
[kcal/mol]
42 – 53
69 – 76
70 – 76
88 – 108
129 – 135
86 – 91
69 – 74
51 – 56

Vazby uhlíku
C – Si
C–C
C–H
C–O
C–F
C – Cl
C - Br
C-I

Vazebná energie
[kcal/mol]
69 – 76
83
99
84 – 86
105 – 111
79 – 81
66 – 68
48 – 51

Vysoká pohyblivost celého řetězce i jednotlivých substituentů má za následek i
vysokou odolnost vůči nízkým teplotám. Obecně lze též říci, že vlastnosti
polysiloxanů se s teplotou mění velice zpozvolna, tj. výrazně méně, než je tomu u
ostatních polymerních materiálů. To lze vysvětlit následovně. Vzrůstá-li teplota
materiálu, dochází k postupnému napřimování spirálovitých struktur polysiloxanů,
čímž se zvyšuje tendence jednotlivých makromolekul ke vzájemnému pohybu, tj.
„klouzání“ po sobě. Z tohoto důvodu bychom mohli říci, že se bude např. viskozita
materiálu s rostoucí teplotou výrazně snižovat, jako je tomu u polymerů s uhlíkovými
řetězci. Na druhou stranu se při napřimování makromolekul mohou k sobě blíže
dostávat polární siloxanové skupiny jednotlivých řetězců, což způsobuje vzrůst
mezimolekulárních interakcí. Spojení obou těchto efektů má tedy za následek to, že
se vzrůstající teplotou se mění vlastnosti polysiloxanů, zejména tokové, velice
pomalu.
Dalším důsledkem těchto vlastností je vysoká stlačitelnost silikonů, kdy
vysokými tlaky může být kapalný lineární polysiloxan stlačen až o jednu třetinu
objemu, což se projeví jako výrazné zvýšení viskozity s tlakem nebo až úplným
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ztuhnutím původně kapalného polysiloxanu. Naopak z důvodu, že jednotlivé
makromolekuly jsou vlivem snadné otáčivosti vazeb Si-O a Si-C relativně vzdálené,
umožňuje tato struktura snadný průchod plynů, tj. polysiloxany mají relativně vysokou
paropropustnost, což může být při aplikaci v nátěrových hmotách či obecně ve
stavební chemii výhodou - podkladový materiál může snadno „dýchat“. Na druhou
stranu však nevýhoda vysoké paropropustnosti jednoznačně spočívá v nedostatečné
ochraně podkladu vůči oxidaci vzdušným kyslíkem tj. vůči korozi. Vzhledem k vysoké
paropropustnosti rovněž nemohou být polymerní polysiloxanové prostorové sítě
(kaučuky) užívány jako těsniva pro vysoká vakua.
Spirálová struktura polysiloxanů má za následek ještě další důležitou
vlastnost. Tvoří-li v takovéto struktuře osu řetězce vazby Si-O, jež jsou obklopovány
ze všech stran např. methylovými substituenty, vykazuje povrch řetězců odpudivé
silové působení vůči polárním látkám, což se projevuje zvláště ve vztahu k vodě, tj.
polysiloxany jsou průmyslově užívány jako hydrofobizační prostředky, přičemž je
nutné docílit, aby polární skelet vazeb Si-O byl fixován k povrchu hydrofobizovaného
substrátu a aby alkylové substituenty směřovaly směrem od povrchu.
Významný je samozřejmě i vliv povahy organických substituentů vázaných na
polysiloxanový řetězec. Např. přítomnost objemné fenylové skupiny má ze stérických
důvodů za následek ještě dále zvýšenou odolnost vůči nízkým i vysokým teplotám a
současně i menší změny vlastností v závislosti na teplotě oproti polysiloxanům
s methylovým skupinami.
Shrneme-li výhody polysiloxanů, obdržíme následující:
- odolnost vůči nízkým i vysokým teplotám, malá změna vlastností v závislosti na
teplotě
- hydrofobní účinky
- odolnost vůči UV záření, oxidaci vzdušným kyslíkem, ozonu, tj. vysoká odolnost
vůči povětrnosti
- k ostatním materiálům jsou netečné, nekorozívní a biologicky inertní
- dobré elektroizolační vlastnosti (vysoká elektrická pevnost v širokém frekvenčním
rozsahu)
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Použití polysiloxanů jako pojiv
Silikonové laky
-

jsou roztoky silikonových pryskyřic získané hydrolýzou a následnou
polykondenzací substituovaných alkyl (aryl) chlorsilanů

Methylsilikonové laky – LUKOSIL M 130 – 50 % roztok methylsilikonové pryskyřice
ve xylenu. Již při pokojové teplotě tvoří nelepivý, částečně pružný a mechanicky
odolný film, u kterého se tepelným vytvrzením zvyšuje tvrdost, mechanická i
chemická odolnost a film je stabilizován vůči trvalému působení vysokých teplot
(230°C). Používá se zejména jako pojivo pro výrobu tepelně odolných nátěrových
hmot (až 350°C) na kovové povrchy, současně i jako antiadhezní přípravek na kovy
pro úpravu lisovacích a odlévacích forem.
Methylfenylsilikonové laky – roztoky methylfenylsilikonové pryskyřice v toluenu či
xylenu. Jak už bylo naznačeno dříve, obsah fenyl skupiny v methylsilikonových
pryskyřicích zvyšuje oproti pryskyřicím čistě methysilikonovým odolnost vůči nízkým
a zejména vysokým teplotám (300°C). Pro svoje výborné elektroizolační vlastnosti a
velice vysokou tepelnou odolnost našly použití v řadě elektrotechnických a
elektronických

aplikací

(pohonné

jednotky

elektrických

lokomotiv,

tramvají,

elektromotorů apod.). Rovněž se používají jako pojivové fáze pro vysoce tepelně
stálé nátěrové hmoty (400-500°C). Zástupci methylfenylsilikonových pryskyřic
vyráběných v Lučebních závodech a.s. Kolín jsou LUKOSIL 150 (150X), LUKOSIL
200 (200X), LUKOSIL 4101, LUKOSIL 4102, LUKOSIL 4107, LUKOSIL 901.

Silikonové lakařské emulze
Za účelem dosažení hydrofobního efektu suchého filmu vodou ředitelných
nátěrových hmot lze do těchto nátěrových hmot přidávat vodné silikonové emulze.
LUKOFOB ELX – je vodná neionogenní emulze methylsilikonové pryskyřice,
rozpuštěné ve xylenu, s obsahem 35 hm.% silikonové složky. Používá se jako
pojivová a hydrofobizační složka nátěrových hmot, zejména ve stavebnictví. Lukofob
ELX lze po zředění vodou rovněž využít jako přímý hydrofobizační přípravek pro
hydrofobizaci silikátových podkladů.
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Silikonové kaučuky
Silikonový kaučuk je z chemického pohledu trojrozměrná síť polysiloxanových
polymerů vykazující mimo již diskutovaných vlastností silikonových polymerů i vysoký
stupeň elasticity. Nejběžnějšími procesy zesítění silikonového polymeru, tzv. procesy
vulkanizace, jsou :
1) radikálová

vulkanizace

–

postranní

methylové

či

vinylové

skupiny

polysiloxanového řetězce podléhají účinkem vysokých teplot a vulkanizačních
činidel (organické peroxidy) radikálovým reakcím za vzniku silikonové sítě
2) kondenzační

vulkanizace

–

reakce

hydroxylových

koncových

skupin

hydroxyterminovaných polysiloxanů s více jak dvou funkčními síťujícími činidly
(acetoxy-, alkoxy-, oximo- silany) – k hydrolýze těchto síťujících činidel a tedy pro
celý proces vulkanizace je nezbytná přítomnost vody, reakce probíhá za pokojové
teploty. Podle toho, zda-li je kompletní síťující systém obsažen v jedné směsi a
k vulkanizaci dochází účinkem vzdušné vlhkosti od povrchu do hmoty, nebo je
síťující systém oddělen od základního silikonového polymeru již s obsahem vody
(plniva), lze rozdělit kondenzační kaučuky na jednosložkové a dvousložkové
3) adiční vulkanizace – vznik polymerní silikonové sítě adiční reakcí mezi
polysiloxanovými řetězci obsahujícími po stranách siloxanového skeletu vodíky a
polysiloxanovými řetězci s vinylovými substituenty za účasti katalyzátoru na bázi
platiny, reakce probíhá za pokojové teploty

V kombinaci s nejrůznějšími plnivy a aditivy za účelem úpravy vlastností
silikonových kaučukových směsí (viskozita, rheologie, měrná hmotnost)

a jejich

vulkanizátů (mechanické vlastnosti - pevnost, tažnost, tvrdost, elektrické vlastnosti –
elektrická pevnost, měrný elektrický odpor, dielektrická konstanta, tepelné vlastnosti součinitel tepelné vodivosti, tepelná odolnost) lze připravit silikonové kaučuky pro
široké spektrum aplikací.
Lučební závody a.s. Kolín nabízejí kompletní sortiment jednosložkových LUOPREN S - i dvousložkových – LUKOPREN N - směsí pro přípravu silikonových
kaučuků. Vzhledem k aplikaci jsou jednosložkové směsi tradičně používány i obecně
nazývány jako tmely. Jednosložkové (1-RTV) silikonové tmely LUKOPREN S mají
široké spektrum využití zejména ve stavebnictví – nestékavé stavební tmely a
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těsniva jednotlivých tříd dle normy ISO 11600, v automobilovém průmyslu,
v elektrotechnickém průmyslu i v ostatních průmyslových odvětvích. Dvousložkové
silikonové směsi (2-RTV) LUKOPREN N naopak našly rozsáhlé použití zejména při
výrobě pružných forem a při zalévání elektrosoučástek.
Silikonové kaučuky pronikají i do oblasti nátěrových hmot. Ve spolupráci
s firmou PUR Izolace Trading s.r.o. Litoměřice byl v Lučebních závodech a.s. Kolín
vyvinut jednokomponentní plnivy modifikovaný nátěr na bázi silikonové kaučukové
směsi (kondenzační oximový typ) – LUKOPREN-SILICOAT TOP, který po aplikaci
za současného odpařování rozpouštědla a difúze vzdušné vlhkosti vulkanizuje
směrem od povrchu do hmoty na elastický kaučuk. LUKOPREN-SILICOAT TOP je
součástí střešního zateplovacího systému SILICOAT SYSTEM, jenž nabízí ve svém
sortimentu firma PUR Izolace Trading s.r.o. Litoměřice. Tento systém je tvořen
podkladní

izolační

dvoukomponentního

vrstvou

SILICOAT

polyurethanu

o

BASIC

objemové

z tvrdé
hmotnosti

pěny
min.

na
60

bázi
kg/m3,

zpracovávané nástřikem. Na tento podklad se nanáší válečkem, štětcem či
speciálním vysokotlakým stříkacím zařízením LUKOPREN-SILICOAT TOP v jedné
až třech vrstvách. K přípravě optimální aplikační viskozity je v tomto případě užito
dearomatizované benzinové frakce. Rheologie tohoto silikonového nátěru je
upravena tak, aby během aplikace nedocházelo ke stékání nátěru ze svislých a
šikmých ploch (tixotropní vlastnosti). LUKOPREN-SILICOAT TOP poskytuje
polyurethanové vrstvě ochranu zejména proti UV záření. Výhody této silikonové
ochranné kaučukové vrstvy jsou:
- odolnost vůči UV záření, ozonu a oxidaci vzdušným kyslíkem
- hydrofobní účinek (nenasákavost vody)
- relativně vysoká paropropustnost filmu
- vysoká pružnost a mechanická odolnost filmu
- vysoká tepelná odolnost, odolnost vůči mrazu
- odolnost vůči působení slabých kyselin a zásad
Hodnoty významných mechanicko-fyzikálních parametrů LUKOPRENu-SILICOAT
TOP jsou uvedeny v tabulce 2.
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Tabulka 2. Parametry charakterizující mechanicko-fyzikální vlastnosti LukoprenuSilicoat TOP.
Vlastnost

Zkušební metoda
Nezvulkanizovaný stav

Vzhled
Měrná hmotnost
Viskozita
Obsah sušiny
Vzhled
Pevnost v tahu
Tažnost
Tvrdost SHORE A
Doba vulkanizace
povrchové vrstvy
Tepelná odolnost

Interní
ČSN 640349
ČSN EN ISO 3251
Vulkanizát

Hodnota
Pigmentovaná viskózní
kapalina
1,24 g.cm-3
2,5 Pa.s
77±3 hm.%

ČSN ISO 37
ČSN ISO 37
ČSN EN ISO 868

Elastický kaučuk
3,3 N/mm2
150 %
55 °ShA

Interní

50 minut

Interní

- 50°C až +180°C

Použití polysiloxanů jako nepojivové složky
V sortimentu Lučebních závodů a.s. Kolín jsou polysiloxany též základem
průmyslově využívaných silikonových olejů - LUKOSIOL M a olejových emulzí LUKOSIOL E, silikonových vazelín a odpěňovačů – LUKOSAN, přípravků pro
povrchovou úpravu textilu - LUKOFIX a celé řady hydrofobizačních přípravků –
LUKOFOB.

Literatura
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Firemní literatura Lučební závody a.s. Kolín

2.

V. Bažant, V. Chvalovský, J. Rathouský: Technické použití silikonů, SNTL
Praha, 1959
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M. Schätz: Silikonový kaučuk, SNTL Praha, 1971
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PRYSKYŘICE S NÍZKÝM A NULOVÝM OBSAHEM VOC
LOW AND ZERO VOC RESINS FOR PAINTS
Michael Gobec1, Lubomír Vochyán2
1

Surface Specialties UCB Austria

2

Surface Specialties UCB Praha
Summary
This paper presents Surface Specialties UCB company and product
portfolio with focus on binders for decorative paints with low or zero VOC
content. The last development in the field of w/b high solids and 100%
alkyds, acrylics and epoxies together with application guideline is given.

Historie vzniku společnosti Surface Specialities UCB
Prosinec 2002: podepsána smlouva mezi firmami UCB a Solutia o akvizici Solutia
Resins, Additives and Adhesives
31.Leden 2003: schválení antimonopolními orgány, dokončení transakce
1.pol 2003:
Paralelní působení UCB Chemicals/ Films a Solutia
vznik a vytváření nové struktury Surface Specialties UCB
30.6. 2003: jedna firma.

Přehled produktů Surface Specialties UCB
LCR – pryskyřice pro kapalné NH
• Alkydy: Resydrol ,Vialkyd
• Akryláty: Viacryl, Macrynal , Ucecryl
• Epoxidy: Beckopox, Duroxyn
• Polyurethany: Beckocoat, Daotan
• Fenol+ amino: Phenodur, Maprenal, Viamin, Resimene
• Nenasycené PE: Viapal, Duroftal
• PVB disperze: Butvar
• PVC: Hostaflex
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Additol Additiva pro LCR: + Modaflow
• Anti gelling
• Anti settling
• Anti skinning
• Rozlivová
• Katalyzátory
• Kombinovaná sušidla
• Záhustky
• Odpěňovače
• Dispergační - smáčedla
• Biocidy

PCR – pryskyřice pro PNH
• PE: Crylcoat, Alftalat*
• Akryláty: Synthacryl
• Polyurethany: Crylcoat
• Aditiva: Additol, Modaflow

Radcures – UV tvrditelné
• Akryláty: Ebecryl, Viaktin*
• PU disperze: Ucecoat DW
• Fotoinciátory: Additol

Od 2.pol. 2004 všechny PE pryskyřice budou mít název Crylcoat.

TR – technické pryskyřice
• PF+MF: Phenodur, Madurit
• UP: Viapal, Duroftal
• PU textil: Ucecoat

114

CCT 35, 113-125 (2004)

Films + adhesives
• Cellophane
• OPP: Propafilm, Propafoil
• PSA: Ucecryl, Solucryl

Rostoucí ekologické uvědomění vede celosvětově ke zvýšenému zájmu o
vodou ředitelná pojiva i o vysokosušinové systémy, zejména v oblasti dekorativních
nátěrových hmot. Výhoda používání ekologicky šetrných pojiv pro výrobu nátěrových
hmot je zřejmá, když uvážíme, že podle ČHMI v ČR v roce 2002 uniklo do ovzduší
celkem 203 tisíc tun těkavých organických látek (VOC) z čehož na nátěrové hmoty
připadá 39 tis.tun (19,2%), na Slovensku to bylo celkem 87 tis.tun z toho 15 tis. NH
(17,2%). Pro srovnání Rakousko udává 60 tis. tun VOC z NH. Používání
rozpouštědlových pojiv přináší také zvýšené náklady na pojištění (požární rizika) a
možné zdravotní problémy pracovníkům.
Ekologicky šetrná, zvláště vodou ředitelná pojiva jsou již léta hlavním tématem
výzkumu společnosti (Vianova/ Solutia), Surface Specialities UCB.

Ekologicky šetrné pryskyřice
• Akrylem modifikované, „samoemulgující“ alkydy
• Alkydo-akrylové hybridy
• Čistě alkydové emulze
• 100% vysokosušinové alkydy
• Akrylové disperze
Pojiva společnosti Surface Specialties pro dekorativní sektor lze rozdělit do 5
kategorií: (viz tabulka): “samoemulgující“ pryskyřice se stávají vodorozpustné po
neutralizaci karboxylových skupin a neobsahují emulgátory. Jsou vysoce odolné
střihovému napětí a použitelné i poté, kdy dojde k jejich náhodném přemražení. Díky
jejich akrylové modifikaci většinou vykazují výbornou kompatibilitu s akrylovými
emulzemi. Obsah sušiny se u nich pohybuje mezi 37 a 45 % a obsah organického
rozpouštědla od 0 do 6 %.
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Hybridy

Surface

Specialties

jsou

kombinacemi

speciálně

upravených

alkydových a akrylátových emulzí.
Čisté alkydové emulze Surface Specialties

mají obsah sušiny jako

rozpouštědlové alkydy a obvykle nepotřebují neutralizační činidla ani pomocná
organická rozpouštědla. Vodorozpustnosti je dosaženo pomocí emulgátorů nebo s
pomocí tzv. „polymerních nosičů“ (viz Alkydy s vysokou sušinou).

Vialkyd VAF 6091, AF 6144, VAF 6071tix, VAF 6103 a VAF 6086
• K dodání ve 100% formě
• Délka oleje okolo 85 %
• Podíl sušiny v bílé barvě nejméně 85 %

(Vialkyd VAF 6091: 90 %)

• Stejné aplikační vlastnosti jako konvenční nátěrové hmoty
• „Reaktivní ředidlo“ pro vodou ředitelné alkydy

Těchto pět vysokosušinových typů v našem portfoliu se liší zejména tixotropií
a viskozitou. Tixotropní vysokosušinové nátěrové hmoty lze formulovat s pryskyřicí
Vialkyd VAF 6071tix. V bílých formulacích lze snadno dosáhnout obsahu sušiny 85
%. S pryskyřicí Vialkyd VAF 6091 je možné u nátěrové hmoty v bílé barvě dosáhnout
obsahu sušiny až 90 % a zasychání bez tvorby záhybů. Pokud jde o bezkobaltové
sušící prostředky, dosáhli jsme částečně pozitivních výsledků s přípravkem Dapro
5005 od společnosti Daniel Products / Elementis.
Všech pět vysokosušinových alkydových pryskyřic lze také kombinovat s
dalšími rozpouštědlovými alkydy s dlouhým olejem (po vyzkoušení kompatibility),
zejména kvůli zvýšení obsahu sušiny.
Pryskyřice Vialkyd VAF 6086 může být kombinována s vodorozpustnými
pojivy jako např. Resydrol AY 586w nebo AY 430w (nejlepší výsledky jsou s
přídavkem 10% vztaženo k obsahu sušiny). U takových nátěrových hmot lze
významně zlepšit otevřenou dobu, rozliv a lesk. Pryskyřice Vialkyd VAF 6086, VAF
6103 a AF 6144 jako samostatná pojiva jsou zvláště doporučeny pro formulace
vysokosušinových přípravků pro impregnaci dřeva a podlahových olejů, vzhledem k
jejich výborným penetračním vlastnostem.
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Resydrol AS 894w, AL 460w, VAL 5527w
Resydrol VAL 5547w, VAL 7149w
(Rhenalyd WL 922, Rhenalyd WL 916)
• Mlecí náplň pro pigmentové pasty
• Pojivo pro impregnaci dřeva
• Prodloužení otevřené doby v kombinaci např. s Resydrolem VAY 6278w

Po

neutralizaci,

nejlépe

amoniakem,

se

Resydrol

AS

894w

stává

vodorozpustným. Je zvláště vhodný pro kombinaci s ostatními vodou ředitelnými
pojivy, jako je např. Resydrol VAY 6278w, kvůli zlepšení některých vlastností
nátěrové hmoty, jako je roztíratelnost, rozliv a otevřená doba. Resydrol AS 894w lze
použít také jako nosič pro pigmentovou pastu. Jako samostatné pojivo je Resydrol
AS 894w doporučován pro vodou ředitelné impregnace dřeva.
Dalším pojivem pro kombinaci a pro impregnace dřeva je Resydrol VAL
5527w. Jedná se o modifikovaný lněný olej, 100% nvm a po neutralizaci
vodorozpustný. Resydrol AL 460w je primárně používán jako vodou ředitelné pojivo
pro impregnace dřeva.
V důsledku akvizice alkydového sektoru společnosti Neste koncem roku 1999
převzala společnost Surface Specialties /Vianova pryskyřice Rhenalyd WL 922 a WL
916. Resydrol VAL 5547w (dříve Rhenalyd WL 922) lze ředit vodou bez předchozí
neutralizace a je doporučován pro impregnace dřeva a také může být používán do
pigmentových past. Resydrol VAL 7149w je zvláště vhodný pro impregnace dřeva.

Resydrol AY 586w
• 38%

obsahuje 5,6% butylglykolu

• 39%

obsahuje 2,8% MPP a 2,8% EP

• 45%

bez přídavného org. rozpouštědla

• Lze připravit nátěrové hmoty s obsahem pomocného organického rozpouštědla od
5 do téměř 0 %
• Vhodný pro různé druhy nátěrových hmot
• Obvykle výborná kompatibilita s akrylovými emulzemi
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Resydrol AY 586w je akrylem modifikovaná emulze alkydové pryskyřice s
délkou oleje 58%. Dodávaná 45% forma neobsahuje pomocné organické
rozpouštědlo a může být použita jako samostatné pojivo pro mořidla na dřevo,
nátěrové hmoty a podkladové nátěry. Dodávané 38% a 39% formy jsou jako
samostatná pojiva používány hlavně v mořidlech na dřevo. V pigmentovaných a
podkladových nátěrech jsou používány spíše v kombinaci s akrylovými emulzemi. V
takových alkydo-akrylových hybridních systémech funguje alkydová pryskyřice jako
koalescenční činidlo pro akrylovou disperzi a navíc zlepšuje některé vlastnosti, jako
je lesk, rozliv, zvlhčení podkladu a tvrdost díky oxidačnímu sušení.

Resydrol AY 548w tix
37 WA
• Neobsahuje butylglykol
• Tekutý při pokojové teplotě
38 WA
• Obsahuje 5,6% butylglykolu
• Tekutý při 40°C
Resydrol AY 548w tix je akrylem modifikovaná, (polyamidově) tixotropní
emulze alkydové pryskyřice. Dodávaná 37% forma neobsahuje butylglykol a
obsahuje jen 3,5% organického rozpouštědla (2% methoxypropoxypropanolu a 1,5%
ethoxypropanolu). Navíc je možné dodávanou 37% formu čerpat při pokojové teplotě
(23°C), což usnadňuje manipulaci, a je použitelná v kombinacích s dalšími
vodorozpustnými pojivy i jako samostatné pojivo pro tixotropní nátěrové hmoty a
mořidla pro dřevo. 38% pryskyřice AY 548wtix má vysokou pevnost gelu a
přednostně

se

používá

jako

tixotropní

složka

vodorozpustnými pojivy.

RESYDROL VAY 6100wsca/ 42WA
• Bez přídavku pomocného organického rozpouštědla
• Tekutý při pokojové teplotě
• Uretanová tixotropie, snadná aplikace
118

v

kombinacích

s

dalšími

CCT 35, 113-125 (2004)

Resydrol VAY 6100 je emulze alkydové pryskyřice s tixotropními vlastnostmi
díky

přídavku

urethanu,

kterou

lze

čerpat

při

běžné

teplotě,

a která neobsahuje pomocné organické rozpouštědlo. Délka oleje je přibližně 55%.
Vzhledem k dost nízkému stupni tixotropie se doporučuje pro použití jako
samostatné pojivo pro tixotropní barvy a laky. Kombinací s dalšími vodnými
emulzemi nebo disperzemi alkydových pryskyřic lze ovšem snadno zlepšit některé
vlastnosti, jako je nestékavost nebo konzistence. Díky dostatečnému smáčení
pigmentu lze docílit vysokého lesku i u pigmentovaných nátěrů, pokud je produkt
dispergován s pigmentem. V případě zmrznutí není emulze poškozena a lze ji
regenerovat. Další výsledky vývoje jsou popsány v kap. vysokosušinové vodné
alkydy.

Resydrol VAL 6088w/50WA
• Neobsahuje pomocná organická rozpouštědla ani neutralizační činidla
• Použití v dekorativním sektoru
• Formulace barev bez organických rozpouštědel

Vodná emulze včelího vosku
• Additol SXW 6221

Vývoj externě emulgovaných alkydů byl zaměřen na náhradu organických
rozpouštědel v alkydech vodou. Používají se pouze emulgátory bez obsahu
alkylfenolethoxylátů. Nátěrové hmoty mohou být formulovány bez neutralizačních
činidel a organických rozpouštědel, neboť vlastní proces emulgace neutralizaci ani
pomocné organické rozpouštědlo nevyžaduje.
Resydrol VAL 6088w jako samostatné pojivo je zvláště vhodný pro vodou
ředitelné impregnace a mořidla pro dřevo, díky jeho výborným penetračním
vlastnostem. Může být také v kombinaci s dalšími vodnými pojivy použit i pro
pigmentované barvy. Další výsledky vývoje alkydových emulzí na bázi polymerních
nosičů místo emulgátorů jsou popsány na následující stránce.
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Additol SXW 6221 je 10% vodná emulze včelího vosku. Během aplikace
Additolu SXW 6221 se nezvedají vlákna dřeva, takže druhý nátěr může být aplikován
po cca dvou hodinách bez okamžitého přebroušení. Additol SXW 6221 vytváří
pololesklý pórovitý povrch dřeva, který se snadno leští.

Čisté alkydové emulze s vysokým podílem sušiny
• Bez použití konvenčních emulgátorů
• Čisté alkydové emulze s podílem sušiny okolo 60%
• Resydrol VAS 6110w/68WA
• typ s dlouhým olejem, zejména pro mořidla
• výborná penetrace do dřeva
• Resydrol VAF 6111w/60WA
• Resydrol AF 6120w/62WA
typy se středním olejem, nízké žloutnutí
velmi dobrá kompatibilita s akrylovými disperzemi

Naše vodou ředitelné vysokosušinové pryskyřice jsou výsledkem dvou
chemicky odlišných směrů výzkumu. Jeden směr se zabývá nemodifikovanými čistě
alkydovými emulzemi s podílem sušiny okolo 60% a viskozitou usnadňující
manipulaci. Nepoužívá žádné konvenční emulgátory. Vodorozpustnosti alkydové
báze je dosaženo aplikací tzv. polymerního „nosiče“ – samoemulgující zesíťovatelné
alkydové pryskyřice, buď iontově nebo neiontově stabilizované. Polymerní nosič tvoří
roztok s hydrofilními a hydrofóbními oblastmi, v nichž je ve vodě nerozpustná
alkydová báze uzavřena. Polymerní nosič obaluje alkydovou bázi jakýmsi ochranným
koloidem.
Díky svým výborným penetračním vlastnostem je Resydrol VAS 6110w/68WA
zvláště

vhodný

pro

formulace

mořidel

na

dřevo.

Na

rozdíl

od alkydových emulzí s konvenčními emulgátory jsme získali obecně dobrou
kompatibilitu s ostatními pojivy Resydrol nebo akrylovými emulzemi.
Resydrol VAF 6111w je alkydová emulze se střední délkou oleje s velmi
nízkým žloutnutím a tedy zvláště vhodná pro bílé nátěrové hmoty jako samostatné
pojivo nebo v kombinaci s akrylovými disperzemi.
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Ve srovnání s Resydrolem VAF 6111w vykazuje Resydrol AF 6120w rychleší
zasychání a vyšší tvrdost.

Srovnání alkydových a polymerních disperzí:
Vlastnosti
Fyzikální sušení/počáteční tvrdost
Rychlost sušení při nízkých teplotách
Doba povrchového zaschnutí
Smáčení (pigmentu a podkladu)
Obnovení starých nátěrů
Žloutnutí
Penetrace do dřeva

alkydová emulze
+
+
+
+

polymerní disperze
+
+
+
-

Jak již bylo zmíněno, Resydrol AY 586w se často používá v kombinaci s
akrylovými emulzemi, čímž se kombinují výhody alkydových a akrylových sloučenin.
K

obecnému

srovnání

uvedenému

v

tabulce

je

třeba

doplnit,

že

naše

„samoemulgující“ alkydy nepoškozuje zmrznutí a lze je opatrným zahřátím opět
regenerovat.
Naše hybridní systémy byly vyvinuty pro zákazníky, kteří nechtějí sami
připravovat kombinované systémy nebo na to nemají zařízení a raději si nechají
dodat hotové kombinace alkydu a akrylu od svého dodavatele pryskyřic. V hybridních
systémech se možná všechny mínusy nezmění v plusy, ale je jasné, že s jejich
pomocí lze získat takové vlastnosti nátěrové hmoty, jakých nelze dosáhnout pouze
se samotnou akrylovou nebo alkydovou emulzí.

Resydrol VAY 6278w
• Dobrá odolnost proti žloutnutí
• Rychlé fyzikální zasychání
• Oxidační zesíťování
• Dobrá roztíratelnost
• Obsah sušiny 45 %
• Bez pomocného organického rozpouštědla
• Pro formulace není nutné pomocné organické rozpouštědlo
• Dobrý lesk
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Resydrol VAY 6278w je akrylo-alkydový hybrid obsahující přibližně 80%
akrylové složky. V porovnání s čistými alkydy přináší významná akrylátová
modifikace Resydrolu VAY 6278w výbornou odolnost proti žloutnutí a snadnější
formulace, neboť obvykle nejsou potřeba sušidla ani aditiva proti tvorbě škraloupů.
Díky fyzikálnímu zasychání lze zkrátit dobu zasychání. I bez přídavku organických
rozpouštědel lze docílit vyhovujícího rozlivu a roztíratelnosti spolu s vysokým leskem.
Alkydová složka funguje jako vnitřní koalescenční činidlo, a proto není potřeba
přidávat organické rozpouštědlo, aby se vytvořil film. Umožňuje i formulace
bezrozpouštědlových nátěrových hmot, včetně vrchních nátěrů s vysokým leskem.
Sušící mastné kyseliny umožňují dodatečné oxidační sušení následující po rychlém
fyzikálním zasychání, jehož výsledkem je lepší nepropustnost a chemická odolnost.

Resydrol AY 430w
• Alkydo - akrylový hybrid
• Obsah sušiny 42%
• 4,6 % butylglykolu jako pomocné rozpouštědlo
• V bílých nátěrových hmotách nejsou nutná sušidla ani činidla proti škraloupovatění
• Kratší doba povrchového zaschnutí (tack-free time) a
• Méně žloutne než čisté alkydové emulze

Resydrol AY 430w je akrylo-alkydový hybrid obsahující cca 25 % akrylové
složky. Jako u Resydrolu AY 586w / AY 548w tix / VAY 6100w sca lze i Resydrol AY
430w přímo dispergovat s pigmenty. Ovšem formulace s vysokým leskem je třeba
připravovat přes příslušnou pigmentovou pastu. Bílé nátěrové hmoty na bázi
Resydrolu AY 430w obvykle nevyžadují přídavek sušidel a přípravků zabraňujících
tvorbě škraloupů. Ve srovnání s alkydovými nátěrovými hmotami dosahují barvy na
bázi Resydrolu AY 430w významně lepších výsledků, pokud jde o sušení a odolnost
žloutnutí. Díky rychlému počátečnímu zaschnutí je Resydrol AY 430w velmi vhodný
pro podkladové nátěry na dřevo, neboť nátěr lze brousit ten samý den po aplikaci
(přibližně

po

pěti

hodinách).

Další

vkap.Vysokosušinové vodné alkyly.
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Vlastnosti nátěrové hmoty:
Výrobek

Lesk
Rozliv Doba
20° / 60°
zasychání
VAF 6111w
80/95
16
4 hod
AY 586w/45
70/85
16
4 hod
AY 430w/42
70/85
16
1 hod
VAY 6278w
55/85
18
30 min
Vysokosuš.
80/90
12
6 hod
Konv. alkydy 80/90
12
4 hod
10 = nejlepší; 50 = nejhorší hodnota (rozliv)

TD po 24hod Žloutnutí
DIN 53150
b* po 6 měs.
3
5,3
3
8,6
6
4,4
4 (po 2 týdnech 6) 3
6
8
3
6
TD = through drying, st. 1 - 7

V této tabulce jsou uvedeny nejdůležitější vlastnosti bílých nátěrových hmot na
bázi různých produktů společnosti Surface Specialties. Uvedené výsledky jsou
průměrné hodnoty našich výchozích formulací. Vhodnou modifikací našich
doporučených formulací je možné docílit zlepšení některých vlastností. Například
hodnoty b* (CIELab System, D65/10°) popisující naměřené žloutnutí lze významně
zlepšit přídavkem optických zjasňovačů, jako je Tint Ayd WD 2018 od společnosti
Elementis/Daniel Products k vodou ředitelným nátěrovým hmotám.
Navíc bych rád zdůraznil, že tixotropie Resydrolu AY 548w tix a Resydrolu
VAY 6100w sca se také testuje na bílé barvě (formulace na bázi kombinace 60 %
Resydrolu AY 586w a 40 % Resydrolu AY 548w tix resp. jako samostatného pojiva s
Resydrolem VAY 6100w sca). Po aplikaci filmu 300 µm nesmí nátěr stékat.

Akrylové emulze
• Viacryl VSC 6293w / 45 WA
• Viacryl VSC 6286w / 45 WA
výborné optické vlastnosti se uplatní v mořidlech na dřevo, podkladových i vrchních
nátěrech.

Laboratorní produkt FR 68/8
Akrylová emulze modifikovaná olejem s výbornými optickými vlastnostmi.
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Obě uvedené akrylové disperze obsahují pouze malé množství styrenu, žádné
alkylfenolethoxyláty a žádná organická rozpouštědla. Viacryl VSC 6293w/45WA lze
použít pro mnoho aplikací.

Kromě pigmentovaných barev s vysokým leskem a

mořidel na dřevo je možné formulovat podkladové nátěry na dřevo izolující proti
taninu a podobným látkám a antikorozní podkladové nátěry. Viacryl VSC
6286w/45WA je samosíťující modifikace Viacrylu VSC 6293w nabízející lepší
nepropustnost a chemickou odolnost.
Dalším výsledkem vývoje samosíťujících akrylových emulzí zejména pro
povrchovou úpravu nábytku a podlah je Viacryl VSC 6295w. Ve srovnání s Viacrylem
VSC 6286w dosahuje významně lepší tvrdosti.
Laboratorní produkt KL 4821 DM, koncentrace 43 % ve vodě, je olejem
modifikovaná akrylová emulze, vyvinutá zvláště pro formulace dekorativních nátěrů s
dobrou odolností proti žloutnutí, rychlým zasycháním, otevřenou dobou více než 10
minut s výsledným vynikajícím rozlivem a hodnotami lesku okolo 70% při 20°.

Vysokosušinové vodou ředitelné pryskyřice
• Akrylem modifikované alkydové emulze s podílem sušiny okolo 55%
Laboratorní produkty BIE 5/584 a BIE 5/596
• Akrylo-alkydové hybridy s podílem sušiny okolo 55%
Laboratorní produkt BIM 5 / 276 / 55 WA

Druhý typ vysokosušinových vodou ředitelných alkydů a akrylových hybridů je
založen na naší technologii „samoemulgujících“ alkydů. Až dosud byl pro taková
pojiva horním limitem obsah sušiny 45 %. Zjistili jsme, že po snížení povrchového
náboje dochází ke tvorbě částic s větší průměrnou velikostí, výsledkem čehož je
nižší viskozita emulze během výroby.
Laboratorní produkty Bie 5/584 a Bie 5/596 lze považovat za netixotropní
vysokosušinové modifikace Resydrolu VAY 6100w. Bie 5/584 obsahuje cca 3 %
methoxypropanolu jako pomocné rozpouštědlo a již bylo vyrobeno 500 kg
zkušebního vzorku, Bie 5/596 je modifikací bez pomocného rozpouštědla.
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Laboratorní produkt BIM 5/276 je akrylo-alkydový hybridní systém obsahující
cca 30 % akrylové složky, jako je Resydrol AY 430w/42WA. Na rozdíl od této
pryskyřice ale BIM 5/276 neobsahuje organická rozpouštědla, díky čemuž má velmi
malý zápach. V závislosti na požadovaném průběhu zasychání mohou být bílé
nátěrové hmoty formulovány i bez sušidel a prostředků zabraňujících tvorbě
škraloupů. Lesk (20° >70% / 60° >85%), rozliv a průběžné sušení jsou srovnatelné s
konvenčními alkydy, ovšem doba povrchového zaschnutí (tack free time) je
významně kratší (přibližně 2 hod). Zřejmé výhody byly pozorovány také pro bělost a
odolnost žloutnutí.

Kationaktivní systémy
• Vodou ředitelný bariérový/isolační primer
Duroxyn VEF 2403w/45WAMP a
o Laboratorní produkt PR 103 an/35%
• Vodou ředitelný univerzální primer
Duroxyn VEF 2406w/45WA

Duroxyn VEF 2403/45WAMP a laboratorní produkt PR 103 an byly vyvinuty
pro vodou ředitelné bariérové podkladové nátěry. Jde o fyzikálně zasychající,
močovinou modifikované adukty epoxidu a aminu, primárně používané pro
pigmentované a nepigmentované bariérové primery na dřevo. Předběžné technické
informace jsou k dispozici.Duroxyn VEF 2406w je vodný kationaktivní ester
epoxidové pryskyřice, dodávaný bez pomocného organického rozpouštědla. Duroxyn
VEF 2406w/45WA byl vyvinut pro výrobu jednosložkových primerů s rychlým
zasycháním, výbornou adhezí, vysokou tvrdostí filmu a dobrými antikorozními
vlastnostmi.
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DISPERZE PRODUKOVANÉ FIRMOU DWORY, S.A.
DISPERSIONS PRODUCED BY DWORY, S.A.
Vladimír Málek, CZ Promech, s.r.o.

Vážení přátelé, na následujících stránkách bychom Vás rádi seznámili
s disperzemi vyráběnými polskou firmou DWORY, S.A. Oswiecim, kterou na českém
trhu exkluzivně zastupuje firma CZ PROMECH, s.r.o. Bohumín.
V první části textu Vás v českém jazyce stručně seznámíme s aktivitami
firmy CZ Promech Bohumín, všemi nabízenými disperzemi a možnostmi jejich
použití. V další části Vám pak náš polský partner v anglicky psaném textu poskytne
základní informace o firmě Dwory, S.A., jejích produktech, zejména se pak
samozřejmě zaměří na disperze.
Firma CZ PROMECH, s.r.o. je obchodně distribuční firmou zabývající se
dodávkami chemických surovin pro české, slovenské a polské odběratele. Naše
společnost působí na trhu už sedm let a má přímé napojení na polské, slovenské i
české výrobce chemických surovin. Nejvýznamnější komoditou, kterou nabízíme je
kyselina

chlorovodíková,

z nejvýznamnějších

na

polských

níž

máme

chemických

výhradní

zastoupení

producentů

Zachem

od

jednoho

Bydgoszcz.

V dodávkách této kyseliny zaujímáme jedno z čelních míst na českém trhu
s chemikáliemi. Velmi silnou pozici máme také v dodávkách hydroxidu sodného a
kyseliny sírové.
Jelikož je naše firma, firmou úspěšnou a progresivní, došlo v roce 2002
k rozšíření portfolia námi nabízených výrobků. Byla vytvořena nová divize zabývající
se prodejem plastů. Tato divize vykazuje v současné době nejdynamičtější vývoj.
Získali jsme výhradní zastoupení na dodávky PVC ze Zachemu Bydgoszcz a velice
dobré výsledky jsem dosáhli také v dodávkách expandovatelného polystyrenu
produkovaného firmou Dwory, S.A. Velmi dobré vztahy s firmou Dwory, S.A. nám
umožnili rozšířit sortiment nabízených výrobků o disperze, které vyrábí právě tato
firma.
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Naše firma nabízí disperze několika typů. Jde o disperze na bázi
polyvinilacetátů, disperze vinylové, vinyl-akrylátové, akrylátové

a styren-

akrylátové.

Mezi polyvinylacetátové disperze řadíme Winacet DP 50/00, Winacet DP 44/11,
Winacet DP 38/20, Winacet MDP 50.
Mezi vinylové disperze patří Osakryl VA, Osakryl KD 30, Osakryl KD 31.
Mezi vinyl-akrylátové řadíme Osakryl OB, Osakryl KM.
Mezi akrylátové řadíme Osakryl OA, Osakryl ADG, Osakryl SP-5.
Mezi styren-akrylátové patří Osakryl OSA, Osakryl OSA-1M, Osakryl OSA 319M.

1) Winacet DP 50/00 - je vodní disperze vinylacetétového polymeru vyráběná
v procesu emulsní polymerace za použití alkoholu jako ochranného roztoku. Je to
hrubozrnná neiontová vodní disperze o velikosti zrn mezi 0,5 a 5 µm. Disperze může
být ředěna vodou v jakékoliv proporci.
Použití: Winacet DP 50/00 se používá jako komponent různých lepidel, hlavně pro
dřevařský a papírenský průmysl. Je ho také možno použít jako hotového lepidla.
Výrobek je certifikován společností ISEGA – Germany dovolujícím podle
německých a amerických norem kontakt výrobku s potravinami.
2) Winacet DP 44/11 je vodní disperze polyvinyl acetátu vyráběná emulsní
polymerací vinyl acetátu s využitím polyvinyl alkoholu jako ochranného roztoku.
Výrobek neobsahuje dibutyl ftalát. Winacet DP 44/11 je hrubozrnná, neiontová vodní
disperze polyvinyl acetátu o velikosti zrn mezi 0,5 a 5 µm. Může být ředěna vodou
v jakékoliv proporci a je dobře mísitelná s anorganickými plnidly a pigmenty.
Použití: Winacet DP 44/11 se používá při výrobě emulsních barev, lepidel a tmelů.
Hotových lepidel je možno využít v papírenském a obuvnickém a textilním průmyslu.
3) Winacet DP 38/20 je vodní disperze polyvinylacetátu vyráběná emulsní
polymerací vinylacetátu za použití polyvinyl alkoholu jako ochranného roztoku.
Výrobek neobsahuje dibutyl ftalát.
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Použití: Winacet DP 38/20 se používá v kožedělném průmyslu pro lepení vnitřních
částí bot, pro výrobu druhotné kůže, plastifikování jiného zboží a také jako součást
konečných výrobků v textilním průmyslu.
4) Winacet MDP 50 je vodní disperze vinyl maleinového kopolymeru vyráběného
v procesu emulsní polymerace. Může být ředěn vodou v jakékoliv proporci a je
mísitelný s jinými disperzemi vinylových polymerů a kopolymerů.
Použití: Winacet MDP 50 se používá jako hlavní součást emulsních barev pro vnitřní
i vnější použití, lepidel a tmelů. Používá se také jako přísada do maltových směsí a
plastických hmot.
5) Osakryl VA je vodní disperze vinylacetátového kopolymeru s vinyl esterem
nasycené, rozvětvené kyseliny monokarbonové – VeoVa. Díky vinyl esteru
přítomnému v polymeru je výrobek dobře odolný proti alkaloidům a vodě. Disperze je
dobře mísitelná s pigmenty a pojivy.
Použití: Osakryl VA lze použít pro výrobu emulsních barev pro vnitřní i vnější použití
a stejně dobře je ho možné použít při výrobě polymerních malt a speciálních lepidel.
6) Osakryl KD 30 je vodní disperze vinylového kopolymeru vyráběného na základě
smíšeného

neiontového

emulgačního

systému.

Výrobek

je

chráněn

proti

mikrobiologické kontaminaci.
Použití: Osakryl KD-30 se používá na výrobu vodě odolných lepidel na dřevo.
Přidání pěti částí hmotnosti 26 % roztoku chloridu hlinitého (o koncentraci okolo 10 %
Al2O3) na 100 částí hmotnosti Osakrylu KD-30 umožňuje získat lepidlo na dřevo,
které splňuje normy PN-EN 204 a PN-EN 205 třída D3.
7) Osakryl KD 31 je vodní disperze vinylových kopolymerů vyráběná na základě
smíšeného neiontového emulgačního systému. Výrobek obsahuje chlorid hlinitý jako
látku působící příčné vazby. Disperze je chráněna proti mikrobiologické kontaminaci.
Použití: Osakryl KD-31 je jednosložkové lepidlo na dřevo s dobrou odolností proti
vodě. Získaná slepená spojení splňují normy PN-EN 204 a PN-EN 205, třída D3.
Oblasti použití: dřevařský průmysl, nábytkářství.
8) Osakryl OB je vodní disperze vinyl acetátového kopolymeru s alkyakryláty
vyráběná v procesu emulsní polymerace za přítomnosti neionického emulgačního
systému založeného na polyvinyl alkoholu. Po odpaření vody se vytváří homogenní,
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transparentní a elastický film s dobrou přilnavostí k různým porézním materiálům,
speciálně k takovým substrátům jako cement, cementové vápno, dřevo atd.
Použití: Osakryl OB se používá při výrobě dekorativních a ochranných disperzních
barev pro vnitřní i vnější užití (zvláště není-li požadována vysoká odolnost proti
vlhkosti), při výrobě plastických hmot a lepidel. Osakryl OB je certifikován PZH
(Polský národní hygienický institut) pro výrobu barev používaných ve stavebnictví a
pro lepení obalů určených pro suché a sypké potraviny.
9) Osakryl KM je vodní disperze vinyl-malein-akrylátového kopolymeru vyráběná
v procesu emulsní polymerace. Je dobře ředitelná vodou a mísitelná s jinými
disperzemi vinylových polymerů a kopolymerů.
Použití: Osakryl KM se používá hlavně jako pojivo v lepidlech na podlahové krytiny a
obklady stěn z PVC nebo polystyrenu, stejně jako do keramických obkladů.
10) Osakryl OA je vodní disperze akrylátového kopolymeru vyráběná za přítomnosti
aniontových povrchově aktivních látek. Po odpaření vody Osakryl OA vytváří
transparentní film s dobrou přilnavostí k různým porézním materiálům, zvláště
k takovým substrátům jako je cement, cementové vápno, dřevo, atd. Film vykazuje
dobrou pevnost a odolnost na měnící se atmosférické podmínky.
Použití: Osakryl OA se používá jako pojivo dekorativních a ochranných nátěrů ve
stavebnictví (emulsní bary, bezcementové plastové hmoty) a na dřevo.
11) Osakryl ADG je nízko viskózní vodní disperze akrylátového kopolymeru o malé
velikostí částic, vyráběná za přítomnosti aniontových povrchově aktivních látek. Při
aplikaci na porézní, absorpční minerální substráty nebo dřevo Osakryl ADG pronikne
hluboko do těchto substrátů, vyztuží je a vytváří tenký film, na který je možné
nanášet jiné dekorativně-ochranné látky. Výrobek zajišťuje dobrou přilnavost a
těsnost povrchových nátěrů.
Použití: Osakryl ADG je určen pro výrobu hlubokých základních penetračních nátěrů
minerálních substrátů, dřeva. Optimální penetrace je dosaženo po zředění vodou
v poměru 1:1
12) Osakryl SP-5 je vodní disperze akrylátového kopolymeru. Je vhodná pro výrobu
elastických lepidel.
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Použití: Osakryl SP 5 je vhodný pro výrobu elastických lepidel. Po jejich aplikaci na
slepované části a jejich případném následném oddělení, lze tyto znovu spojit, bez
opětovného nanesení nové vrstvy lepidla. Je ho také možné použít při lepení
elastických spojů. Tento polymer je charakteristický zápornou teplotou skelného
přechodu.
13) Osakryl OSA je vodní disperze styren akrylátového kopolymeru vyráběného za
přítomnosti aniontových povrchově aktivních látek. Je dobře ředitelná vodou. Po
odpaření vody Osakryl OSA vytváří transparentní film s dobrou přilnavostí k takovým
porézním substrátům jako je cement, cementové vápno, dřevo nebo papír. Film
vykazuje dobrou pevnost a je odolný proti mytí za mokra a alkaloidům.
Použití: Osakryl OSA patří do skupiny látek vytvářejících film užívaných jako
základní pojivo v dekorativních a ochranných lakovaných výrobcích používaných ve
stavebnictví (disperzní barvy, plastické hmoty, obklady).
14) Osakryl OSA-1M je vodní disperze styren akrylátového kopolymeru vyráběná za
přítomnosti emulgačního systému založeného na iontových a neiontových povrchově
aktivních látkách. Produkt je dobře ředitelný vodou a dobře mísitelný s anorganickými
plnidly a pigmenty.
Použití: Osakryl OSA-1M patří do skupiny filmotvorných látek používaných jako
pojivo v dekorativně-ochranných výrobcích pro stavebnictví (disperzní barvy pro
vnitřní i vnější použití, plasty, atd.).
15) Osakryl OSA-319M je vodní disperze styren akrylátového kopolymeru
vyráběného za přítomnosti aniontových povrchově aktivních látek. Po odpaření vody
za teploty okolo 30 °C Osakryl OSA-319M vytváří kompaktní a transparentní film o
dobré přilnavosti k cementu a cementovým substrátům.
Použití: Osakryl OSA-319M je možno použít ve stavebnictví na výrobu laků
rozpustných ve vodě a dekorativně ochranných barev pro vnitřní i vnější použití.
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Technické specifikace vybraných disperzí

Winacet DP 50/00
Parametr

Jednotka
%

Obsah sušiny
- nízko viskózní typ (N)
Brookfield viskozita RVT - středně viskózní typ (S)
- vysoko viskózní typ (W)
Obsah koagulátu
pH
Obsah zbytkového vinyl acetátu
Vytrvalost přilnavého spojení

mPas
%
%
MPa

Hodnota
50 ± 2
8000 ÷ 15000
>15000 ÷ 22000
>22000
max. 0,07
3÷5
max. 0,5
min. 2,0

Winacet DP 44/11
Parametr

Jednotka
%

Obsah koagulátu
pH

%
-

Hodnota
55 ± 2
10000 ÷ 18000
>18000 ÷ 28000
>28000
max. 0,07
3÷5

Obsah zbytkového vinyl acetátu

%

max. 0,6

Obsah sušiny
Brookfield viskozita RVT

- nízko viskózní typ (N)
- středně viskózní typ (S)
- vysoko viskózní typ (W)

mPas

Osakryl KD-31
Parametr
Obsah sušiny
Viskozita (Rheotest)
pH
Obsah koagulátu
Volné monomery
Střední velikost částic, D
Střední teplota skelného přechodu, Tg
Minimální teplota tvoření filmu (MTTF)

Jednotka
%
mPas
%
%
nm
°C
°C

Hodnota
51 ± 2
min. 2000
2,5 ÷ 3,5
max. 0,1
max. 0,2
1200 ± 100
35 ± 1
11 ± 1

Osakryl OB
Parametr
Obsah sušiny
Viskozita (Rheotest)
Obsah koagulátu
pH
Střední velikost částic, D
Střední teplota skelného
přechodu, Tg
Minimální teplota tvoření filmu
(MTTF)

Jednotka
%
mPas
%
nm

Hodnota
50 ± 2
min. 700
max. 0,05
3,5 ÷ 5,5
400 ÷ 500

°C

+ 14

°C

+6
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Osakryl ADG
Parametr
Obsah sušiny
Brookfield viskozita RVT
pH
Obsah koagulátu
Obsah zbytkových monomerů
Velikost částic
Střední teplota skelného přechodu, Tg
Minimální teplota tvoření filmu (MTTF)
Povrchové napětí

Jednotka
%
mPas
%
ppm
nm
°C
°C
mN/ m

Hodnota
36 ± 2
20 ÷ 50
6,0 ÷ 7,5
max. 0,02
max. 150
60 ÷ 80
7÷9
okolo 0
46 ÷ 48

Osakryl SP-5
Parametry*
Obsah sušiny
Brookfield viskozita RVT
pH
Obsah koagulátu

Jednotka
%
mPas
%

Hodnota
cca 50
cca 5 000
cca 5
max. 0,02

* - tento výrobek je nový, jeho parametry se mohou změnit

Osakryl OSA-1M
Parametr
Obsah sušiny
Viskozita (Rheotest)
Brookfield viskozita RVT
pH
Obsah koagulátu
Střední velikost částic, D
Střední teplota skelného přechodu, Tg

Minimální teplota tvoření filmu (MTTF)

Jednotka
%
mPas
mPas
%
nm
°C

Hodnota
49 ± 2
500 ÷ 2000
2000 ÷ 5000
7÷9
max. 0,03
100 ÷ 140
13 ÷ 15

°C

11 ÷ 13

Jednotka
%
mPas
mPas
nm
°C
°C

Hodnota
50 ± 1
1000 ÷ 3000
4000 ÷ 9000
5÷7
120 ÷ 160
33 ± 2
30 ± 2

Osakryl OSA 319-M
Parametr
Obsah sušiny
Viskozita (Rheotest)
Brookfield viskozita RVT
pH
Střední velikost částic, D
Střední teplota skelného přechodu, Tg
Minimální teplota tvoření filmu (MTTF)
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Ul. Chemików 1
32-600 Oświęcim
Poland
http://www.dwory.pl

Chemical Company Dwory S.A. in brief
The chemical company Dwory S.A., placed in south-west part of Poland, is one of the
biggest Polish enterprises in the chemical field. Company activity concentrates on
three product areas:
 synthetic rubbers
 polystyrene plastics
 vinyl and acrylic polymer/copolimer dispersions

Aside from these basic product groups the Company also manufactures
chlorine, soda lye, solvents, polyvinyl chloride and a series of other chemical
products.
Synthetic rubber is used as the basic material in the production of tyres and
other rubber products. Dwory S.A. sells synthetic rubber under its own trade mark
KER®. With production capacities exceeding 120 thousand tons, we are the third
manufacturers of styrene-butadiene rubber in Europe, after EniChem and Dow
Chemicals. The biggest tyre companies, among them, Michelin and Firestone are big
and stable customers of our Company. Superior quality and favourable prices of
rubber offered by Dwory S.A. have made the Company an important partner in
Europe.
Styrene plastics are one of the basic plastics. Their consumption in the world
gives way only to the demand for polyethylene, polypropylene and polyvinyl chloride.
Styrene plastics produced by Dwory S.A. are as follows:
polystyrene (Styrofoam), the most important material for thermal insulation in the
building industry. Expandable polystyrene produced by Dwory S.A. bears the trade
name of Owipian®
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Polystyrene for general use and with a high impact strength are used in the
production of packaging, casings, containers, cassettes and other articles of
everyday use. Polystyrenes of this type produced by Dwory S.A. have the trade
name of Owispol®
Vinyl and copolymer dispersions are solutions of polymers and copolymers of
vinyl acetate, acrylate and other compounds used in the production of paints and
varnishes. The production capacity of Dwory S.A. reaches 50 thousand tons, what
has enabled us to achieve the leading position on the domestic market. More than a
dozen different kinds of dispersions offered by Dwory S.A. allows us to adapt to
customers needs, whereas the scale of production and experience of technologists
guarantee the quality and stable properties expected by customers.
Another asset, which can be used for strengthening the strategic position of
the Company, include:
quality management system according to ISO 9000:2000 standard and work safety
system according to PN-N 18001, which ensure stability of product quality and safe
work of the Company;
environment management system in accordance with PN-EN ISO 14000 standard
and the environmental problems already resolved, which cause the Company
became an environment-friendly venture. In 2002 Dwory S.A. Company was
removed from the list of enterprises especially harmful to the environment in Poland.

The vinyl and copolymer dispersions are one of strategic areas of the
Company’s activity. The company’s share in the domestic market of these products
amounts now to about 40%. After realized modernization of the manufacturing facility
the Company is ready for manufacturing the modern types of dispersions for most
demanding customers, and the laboratory for research and applications of vinyl
dispersions and copolymers, activated in 2002, will allow us to propose customer’s
support in selecting optimum solutions of the applications of the Company’s product.
The Company will perform intensive activities in this area, especially for the sector of
small and medium enterprises in the construction material industry, paint and lacquer
industry as well as textile industry. The Company’s vision with respect to these
products assumes strengthening the leading position in the domestic market in area
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of vinyl dispersions as well as achieving essential share in the market of acrylic and
copolymer dispersions due to high quality of service, supported by the Company’s
research and development activities. The works will be continued on preparation of
the manufacturing the pulverized reemulgated resins.

Introduction to vinyl and acrylic copolymers dispersions produced by Chemical
Company„Dwory” SA and principal directions of their application
1. Vinyl acetate homopolymers and copolimers (Winacet®)
Winacet® (Polyvinyl acetate) is a registered trademark of Dwory S.A. products on
polyvinyl acetate base. Winacet® (excluding Winacet® R) is a polyvinyl acetate water
dispersion obtained by emulsion polymerization with the use of polyvinyl alcohol as a
protective colloid and (for some types of Winacet®) dibutyl phthalate softening agent
(plasticizer).
Winacet ® DP 50/00 - homopolymer,
Winacet ® DP 44/11 - plasticized homopolymer,
Winacet ® DP 38/20 - plasticized homopolymer,
Winacet ® MDP 50 - vinyl acetate copolymer with dibutyl maleate,
Winacet ® DN- 1 - homopolymer,
Winacet ® DN 50/00 - homopolymer,
Winacet ® R - polyvinyl acetate solution in solvents, depending on the solvent used,
there are the following forms of the product: Winacet ® RA - with methanol, Winacet ®
RET - with anhydrous ethyl alcohol.
Winacet® forms are applied as components of paints, lacquers, end-use finishes and
coating plastics. They can also be used for leather, paper, textile, wood and concrete
surface treatment as well as for artificial leather production. Besides, the Winacet®
forms are main components of glues for paper, glass and plastics or they can be
used as a ready-for-use glue. Osakryl® is a registered trade mark of water dispersion
of the following copolymers:
2.

Vinyl and vinyl-acrylic copolymer dispersion

-

vinyl - Osakryl® VA: a copolymer of vinyl acetate and vinyl ester VeoVa 10,

Osakryl® KD, Osakryl® WLP,
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-

vinyl-acrylic - Osakryl® OB., Osakryl® KM: a copolymer of vinyl-acrylic -

dibutyl maleate copolymer
3.

acrylic - Osakryl® OA, Osakryl® ADG,

4.

styrene-acrylic copolymers - Osakryl® OSA, Osakryl® OSA-1M, Osakryl®

OSA-319M.

Osakryl® dispersions are characterized by optimal technical parameters and
are used as binding agents for production of: paints and lacquers, polymeric plasters
and cement mortars, building adhesive, wood and paper adhesive, putties, textiles
(finishing).
These dispersions differ in: dry mass contents, viscosity, particle diameter, glass
transition temperature, minimal film formation temperature etc.
Osakryl® products are used as main binding agents for decorative and
preventing coatings in building industry (emulsion paints for internal and external
applications, plasters) for wood coatings (lacquers, enamels) and as a glue or
binding agent for glues.
Osakryl® can be used in full concentration or diluted with water. It is miscible
with other dispersions of vinyl polymers and copolymers, mainly of vinyl acetate.
After evaporation of water Osakryl® forms a homogeneous, transparent film of
good adhesion to various porous materials, especially to cement or cementlimestone,
wood, etc. These dispersions are miscible with inorganic fillers and pigments.
Functional quality of product is excellent.

Application Laboratory
In the trade department of the Chemical Company Dwory S.A., in its business
line:

Dispersions,

functions

the

Application

Laboratory,

the

research

development unit. It offers the complete technological service for the customers.
Main tasks of the Application Laboratory are:
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and

1.

the cooperation with a customer in applying our products

2.

the working out of the application procedures for the products

3.

the conducting of analytical research

4.

the carrying out of specialised research for customers

5.

the working out of new technologies of the dispersion synthesis

6.

the modification of the existing technologies

7.

the conducting of the research projects jointly with customers

The range of research conducted in the Application Laboratory includes:
the reological tests
1.

Minimal Film Formation temperature (MTTF)

2.

Differential scanning calorymetry (DSC)

3.

the IR spectral analysis

4.

the GC chromatographic analysis

5.

the size of the PCS particles

6.

the long-time tests

7.

research: in thermal chamber, in humidity/thermal chamber

We also conduct the research of ready products. In case of the varnishes, this
includes:
the durability tests:
1.

with the expanding load

2.

with the tightening load

other basic parameters:
1.

pH value

2.

solid content

3.

sedimentation

4.

the content of coagulate

5.

the viscosity tests: Rheotest, Brookfield, Ford’s mug

6.

firmness

7.

density

8.

the remains after roasting

9.

the appearance of the coating
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10.

the transparency of the coating

11.

the level of water absorption

12.

other according to customer’s wish (and possibilities)

In case of decorative and protective products:
-the spectral and photometric tests:
1.

whiteness and yellowishness

2.

the covering

3.

the level of transparency

4.

lustre

-resistance/durability tests:
1.

resistance to wet cleaning

2.

firmness

3.

adhesiveness

4.

inter-layer adhesiveness

5.

other according to customer’s wish (and possibilities)

Application Laboratory also offers the determination of the product parameters
according to the requirements of respective product norms or other specifications.
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JAK OCHRÁNIT POVRCH ŽELEZNÝCH PAMÁTEK PŘED KOROZÍ, A
PŘITOM ZACHOVAT CO NEJVÍCE Z JEJICH AUTENTIČNOSTI
HOW TO PROTECT THE SURFACE OF IRON HISTORICAL ARTEFACTS
AGAINST CORROSION WITHOUT LOOSING OF IT´ S AUTHENTICITY
Alena Havlínová
Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1
Summary
Protection of iron historical artefacts depends on good chose and
application of new coating. But the point of restoration work is
conservation of original coating. During restoration work is impossible in
many cases to use sand blasting method to obtained perfectly cleaned
surface. It means, that it is necessary to use stabilizing agent or ground
coat for imperfectly cleaned surface, which must be compatible with top
coats. New paint systems must be gently removable.

V českých zemích existuje velký počet historicky významných památek ze
železa (kovaných, litinových, z válcovaného plechu), které mají na svém povrchu
mnohdy ještě původní kovářské úpravy, ochranné nátěry nebo kovové povlaky,
polychromii dekorativních prvků atd. Na památkách v exteriéru zbývají obvykle jen
pouhé podkorodované zbytky povrchových úprav, ale i ty dokumentují původní
technologie a vzhled památky. U předmětů nebo konstrukcí umístěných v interiéru
je situace pro zachování autenticity památky příznivější. Těmto památkám lze zajistit
vhodnější podmínky pro jejich uchování, takže nemusí být prováděna tak důkladná
protikorozní ochrana jako u památek v exteriéru. Ty korozní produkty, jejichž
odstranění by ohrozilo původní povrchové úpravy kovu, je možné jen stabilizovat.
Nejužívanějším stabilizátorem koroze je vodný roztok taninu. Tanin s trojmocným
železem vytváří nerozpustný tanát železa. Závěrečná úprava povrchu ošetřeného
kovu může být provedena vosky (Revax, včelí vosk).
Korozní ochrana památek v exteriéru je složitější a autentičnost památky je
ohrožena tím, že povrch je nutné před aplikací nového nátěrového systému dokonale
očistit (většinou je otryskán). Tak jsou odstraněny staré a nefunkční nátěry. Tyto
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nátěry jsou ovšem původní, vypovídají cosi o historii objektu a spoluvytvářejí jeho
autenticitu.
Před zahájením restaurátorských prací je prováděn historický a přírodovědný
průzkum, jehož výsledky by měly vést k výběru optimální technologie restaurování
včetně volby konzervačních materiálů. U kovových památek se zjišťuje stratigrafie
nátěrového systému (superpozice nátěrů) z nábrusu, aby mohla být určena
barevnost a sled jednotlivých vrstev. Pojivo a pigment bývají stanovovány zejména u
první dochované pohledové vrstvy nátěru nebo u vrstev významnějších oprav. U
pokovení se určuje kvalitativní i semikvantitativní složení ochranných kovových
vrstev.
Vyhodnocený průzkum slouží především k volbě postupu restaurování či
konzervace, ale také k dokumentaci památky a k badatelským účelům. Na základě
průzkumu se rozhoduje do jaké míry je nutné, z hlediska ochrany proti korozi,
odstranit původní nátěry. Pokud je např. rozhodnuto ponechat původní polychromii,
potom je nutné vyřešit stabilizaci korozních produktů pod barevnou vrstvou. Při
odstraňování nefunkčních nátěrů v mnoha případech nelze památku otryskat, neboť
by mohla být narušena její mechanická stabilita. V takovém případě povrch zůstává
nedokonale očištěn a pro restaurování musí být vybrán takový základový nátěr, který
je možné aplikovat i na nedokonale očištěný povrch. Při restaurování je nutné, kromě
požadavku na protikorozní ochranu, respektovat i požadavek možnosti šetrného
odstranění nátěrů v budoucnosti, při následném restaurování (reverzibility nátěru).
Závěrečný nátěr musí také splňovat původní estetický záměr.
Závěrem lze shrnout požadavky na přípravky, které by kovovou památku
dlouhodobě ochránily před korozí a přitom by ji nepoškozovaly.

1. Stabilizátory rzi musí splnit svou funkci i jsou-li aplikovány na nedokonale očištěný
povrch kovu nebo pod barevnou

olejovou vrstvu (např. obrazu na železné

podložce).
2. Základová barva funkční i po aplikaci na nedokonale očištěný povrch,
kompatibilní s dalšími nátěry celého systému, v budoucnu odstranitelná jiným
způsobem než tryskáním. (Náhrada dříve používaného základového olejového
nátěru s oxidy olova.)
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DEVELOPMENT IN THE EFFICIENCY OF ANTICORROSIVE PIGMENTS
VÝVOJ V ÚČINNOSTI ANTIKOROZNÍCH PIGMENTŮ
Andrea Kalendová, David Veselý, Jan Gojný, Kateřina Rašková
University of Pardubice, Institute of Polymeric Materials 532 10 Pardubice, Czech
Republic
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 corrosioninhibition 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.
Key words: atmospheric corrosion, anticorrosive pigment, organic coating

Introduction
A majority of metallic and nonmetallic materials, the production of which is
steadily rising, are exposed, during their application, 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 can be defined as a demage of the material concerned 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 overwhelming in individual climatic zones. The most universal way of
protection against corrosion consists in applying organic coats to the respective
material surface. 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. This trend is likely to continue even
though companies are coming up with more environmentally acceptable products
through lowering the lead bioavailability by pigment encapsulation.
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Protection against corrosion using organic coatings
The corrosion of substrate materials can be retarded or, occassionally, even
stopped at all by an organic layer placed between the substrate material to be
protected. This interlayer can act, according to its composition, by the three following
principles:
1. The barrier effect, which is an art of the surface protection consisting only in
physical coating effects. Only a sufficiently strong and inert film, impermeable for the
external medium, is effective. This art of protection creates an interlayer positioned
between the surface treated object and the neighboring medium.
2. The inhibition-action protection is the art of surface protection in which the
corrosive processes are retarded or, occassionally, stopped due to a chemical
reaction taking place. In this art of surface protection the role of active components
is assumed with anticorrosive pigments or organic corrosion inhibitors. The inhibitionaction protection is connected, in almost all cases, with the barrier protection.
3. The electrochemical effect is based on a galvanic-cell principle, in which the
corrosion processes are transferred due to a change in the electric-current field to an
additional electrode. Also the electrochemical effect is always connected to the
barrier effect. The organic coatings protect thus the metal surface in principle via
mechanisms consisting in barrier-adhesion, inhibition and electrochemical effects. In
the coatings combinations of these individual mechanisms of protective actions are
involved quite generallly. 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.

Chemical stability of polymer binders
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 and fillers,
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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 :
• purely physically acting media
• purely chemically acting ones
• physically-chemically acting ones
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
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 polarity of binder (a polymer) and medium, which may be of
either liquid or gasesous nature, can be judged on the 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:

δR =

wk

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 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 phaseliquid 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.

Classification of anticorrosive pigments
Efficient protection of metals with respect to the corrosion requires that the
coating compositions contain anticorrosive pigments. 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 the 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. In principle the anticorrosive pigments
(Table II.) can be divided, according to their action, to the following classes:
1.

pigments acting in terms of the barrier mechanism - the pigments
characterized by a flake-like structure elongating the diffusion path of the medium
to the substrate surface;

2.

pigments chemically active showing inhibitive activity with respect to the
corrosion - the pigments reacting with the binder, metal substrate, or diffusing
medium in terms of giving inhibitively acting compounds;
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3.

pigments showing electrochemical activity - the pigments providing with a
cathodic protection the metal substrate.

The development of new anticorrosive pigments has undergone a rapid upward
swing in the recent ten years. This was supported primarily by the prohibition of using
anticorrosive pigments containing Pb(III) and Cr(VI). High anticorrosive efficiency of
these pigments, above all in standard solvent coatings, has become a limiting factor
for the development of new ecological pigments. At present when the chromate and
lead(II) pigments (zinc yellow, zinc tetraoxychromate, strontium chromate, red lead,
led suboxide, and calcium plumbate) were abandoned with respect to ecological and
toxicological reasons the phosphates have become the most frequently used
pigments.

Table 1. Survey of anticorrosive pigments.
Type
Name, example
General formula
1. Phosphate based pigments
1.1 Metal ortophoshates
zinc orthophosphate hydrate
Zn3(PO4)2.xH2O, (x=2-4)
hydrated potassium zinc
zinc orthophosphates
KZn2(PO4)2.xH2O
orthophosphate
metal ortophosphates
Zn3(PO4)2.xH2O+Zn(II)salt
„multiphase“ phosphates orthophosphates with organic
of nitroisophthalic acid
inhibitor
1.2 Chemically modified phosphates (polyphase phosphates)
phosphomolybdates,
hydrated zinc phosphomolybdate
Zn3(PO4)2-y(MoO4)3y/y zH2O
phosphosilicates
zinc strontium phosphosilicate
(Zn,Sr)x(PO4)y(SiO3)1-y.zH2O
borophosphates
barium calcium phosphosilicate with
tanine
1.3 Structurally modified phosphates (condensed polyphosphates)
linear polyphosphates
aluminum triphosphate
AlH2P3O10.2H2O
cyclic tetraphosphates
MII2-xMeIIxP2O7
higher linear phosphates
MII2-xMeIIxP4O10
modified polyphosphates
2. Borate based pigments
borates
BaO.B2O3.xH2O
modified
barium, calcium metaborates
Zn3(PO4)2-x(BO3)x.2H2O
borophosphates
borosilicates
3. Molybdate based pigments
CaMoO4, ZnMoO4
molybdates
calcium, and zinc molybdates
(Zn3-xCax)(PO4)2modified molybdates
y(MoO4)3/2y.zH2O
4. Silica based pigments, silicate pigments
(Ca, Ba)x(PO4)y
modified
calcium barium phosphosilicate
(SiO3)1-y.zH2O
phosphosilicates
Ca-borosilicate
(Ca,)x(B2O3y(SiO3)1-y.zH2O
borosilicates
silicate carrier enriched wih Ca
silica exchangers
SiO2↔Ca (3-5%)
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Table 1. Survey of anticorrosive pigments.
5. Metal oxide based pigments
metal oxides
zinc oxide
metal ferrites
zinc ferrite, calcium ferrite
mixed metal oxides
mixed spinels
rutile pigments
dopped rutile piments
red lead, lead suboxide
oxides containing lead
calcium plumbate
Pb2+, Pb4+
lead(II) silichromate
6. Powdered metal pigments
zinc powder, lead powder,
metal powder
aluminum powder, magnesium
powder
7. Barrier flake pigments
miccaceous irod oxide
layer silicates, micas
metasilicates
glass flakes
flake metals

specularite
muscovite
wollastonite
zinc or alumunium flakes

8.Miscellaneous inhibitive pigment
iron phosphide
lead and zinc cyanamides
zinc hydroxyphosphite
phosphorus containing
inert CaCO3 /molybdate
pigments
compounds
substrate pigments
surface treated muscovite with
„core” pigments
hematite layer

ZnO
ZnFe2O4, CaFe2O4
Zn1-xMgxFe2O4
Tix (M,Me)1-xO2
Pb2PbO4, PbO + Pb
Ca2PbO4,

4(PbCrO4.PbO)+12(SiO2.PbO)

Zn, Zn/ZnO, Pb, Pb/PbO
Al, Mg
γ-Fe2O3
KAl2(OH)2(AlSi3O10)
CaSiO3
borosilicate glass flakes
Al flake powder, Zn flake
powder
PbCN2, ZnCN2
[2ZnO(OH)2.ZnHP3O3].xH2
O

Efficiency studies of most frequent anticorrosive pigments used
Many tests destined to finding anticorrosion efficiencies of coatings containing
active pigments have been performed both in laboratory and in environmental
conditions in great numbers. The results obtained comprise a whole series,
sometimes appropriate and coinciding, sometimes in consistent and greately
different. It is not simple to find a definite dependence in the results of individual
anticorrosive pigments. This depends in the first series on the type of coating
formulation, which is affected evidently by the selection of binder. The final result of
corrosion-inhibition efficiency depends on the content of functional binder groups,
which could theoretically take part in the formation of cross-linking complexes
(especially carboxylic groups -RCOOH). Further factors comprise besides the
functional additive contents the presence of further pigments and filler powders in the
coating composition. These components of coating film, affecting not only liquid
coating properties, but especially the resulting properties of dried hardened coating
film by their morphological and physicochemical properties are concerned. The
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properties comprise especially those: the adhesion of coating film to the substrate,
the plasticity and elasticity of coating film, the ultravioleght (UV) radiation stability, the
coating film porosity given by the resistance to diffusion value and by the „reinforcing“
by means of fillers and pigment powders. Of course also the thickness, number of
layers etc., also determines the final result, but these are not affectable by the
selection of anticorrosive pigment. An example of pigmentation of water-dilutable
coating compositions, determined for the primers for metals is given. The waterdilutable coatings are characterized, thanks to the content of necessary surfactants
guaranteeing the stability of dispersion, and content of rheological additives often of
hydrophylic nature, the increased tendency to suction for water. The reduced barrier
properties of these binders are compensable to a certain degree by the selection of
appropriate and effective anticorrosive pigment or flash-corrosion inhibitor. In the
following the selected results of testing the anticorrosive pigments of above
described types are given. The binder destined to testing various anticorrosive
pigment types was selected the water styrene-acrylate copolymer dispersion.

Results
Table 1. Composition of anticorrosive pigments tested (modified phosphates).
Pigment No.

CPVC
General formula
[%]

Chemical composition [%]

Pigment 1

55.3

Zn3(PO4)2.xH2O

51% Zn, 49 % PO4

Pigment 2

45.1

Zn3(PO4)2.xH2Oa

Pigment 3

52.3

Zn3(PO4)2-y(MoO4)3y/2

55% Zn, 38.5 % PO4, 1.7 % MoO3

Pigment 4

48.4

Zn3(PO4)2.xH2Ob

34.5%ZnO, 23%PO4, 28%BaSO4, Na2CrO4,
7.3%SiO2, 3.5%MgO

Pigment 5

55.6

Zn3(PO4)2.xH2Oa

56% Zn, 38 % PO4, 0.3% organic corrosion inhibra

Pigment 6

47.3

Ca2HPO4

38 % CaO, 48 % P2O5

Pigment 7

40.9

KZn2(PO4)2.xH2O

55% ZnO, 5% K2O, 9% P2O5

Pigment 8

40.7

Zn-Ca-Al polyphosphate

37%ZnO, 5%SrO, 3%Al2O3, 18% P2O5, 14 %CaO,
14%SiO2

Pigment 9

47.3

Sr-Alpolyphosphate

28% SrO, 12%Al2O3, 44% P2O5, 0,3 % MgSiF6

Pigment 10

42.4

Zn-Al polyphosphate

30% ZnO, 12%Al2O3, 48% P2O5

Pigment 11

45.1

calcium aluminum
polyphosphosilicate

7 % Al2O3, 26 % P2O5, 31 % CaO, 28 % SiO2

b

55.5 % Zn, 38.5 % PO4,
0.3% organic corrosion inhibitora

inorganic modification, n =1-10
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Table 2. Composition of anticorrosive pigments tested (modified silicates ).
Pigment No.
Pigment 12

CPVC [%]
52.2

Pigment 13

42.3

Pigment 14

48.4

General formula, name
calcium barium
fosfosilicate
calcium stroncium
fosfosilicate
calcium borosilicate

Pigment 15

46.7

calcium borosilicatet

Pigment 16

41.9

Pigment 17

58.1

calcium stroncium zinc
fosfosilicate
silicon dioxide with Ca 2+

Chemical composition [%]
37.4% CaO, 40.1% SiO2,
13.4 % BaO, 6.1% P2O5
37.0% CaO, 39.7% SiO2,
11.5 % SrO, 7,8% P2O5
45.4% CaO, 39.8% SiO2,
10.6 % B2O3
44.2% CaO, 34.2% SiO2, 5.6%
B2O3
41,9% ZnO, 14.7% CaO,
4.5 % SrO, 17.7% P2O5
95% SiO2, 5% Ca

Table 3. Composition of anticorrosive pigments tested (borates).
Pigment No.

CPVC [%]

Pigment 18

44.1

Pigment 19

42.1

Pigment 20

44.6

Pigment 21

47.3

Name, general formula
Calcium metaborate
Ca(BO3)2
Calcium metaborate-mod.
Ca(BO3)2-mod.
Barium metaborate
Ba(BO3)2
Calcium metaborate-mod.
Ba(BO3)2-mod.

Chemical composition [%]
56 % CaO,44 % BO3
55 % CaO, 45 % BO3
48 %BaO, 52 % BO3
55 % CaO, 55 % BO3

Table 4. Composition of anticorrosive pigments tested (chromates).
Pigment No.
Pigment 22
Pigment 23
Pigment 24

CPVC [%]
37.2
42.1
40.3

Name, general formula
BaCrO4
ZnCrO44Zn(OH)2
SrCrO4

Chemical composition [%]
36.5 % CrO3, 56 % BaO
69%ZnO, 17%CrO3, 12%H2O
46 % CrO3, 48 % SrO

Though the coatings containing the modified phosphates and condensed
phosphates exhibited a good resistance to the blistering, the metal surface was not
sufficiently protected to corrosion. Already after 200 hr exposure the degree of
corrosion reached more than 50% surface, in almost all samples the corrosion,
exhibiting the character of surface corrosion. This conclusion does not give an
evidence of a good resistance of coatings pigmented with phosphates to the water
and oxygen diffusion. The best resistance in the protection of substrate was reached
in that case with calcium aluminium polyphosphate silicate. The results show also a
shape of the dependence of overall corrosion degree on the time of exposure to a
condensation chamber medium for the phosphate pigments. At first the expressive
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deterioration of the evaluated properties (by the surface corrosion effects), after
which the properties are subjected to only slowly changes. The resistance to
blistering is characterized as good. After the 500 hr exposure the highest efficiency
was exhibited by the following pigments: basic hydrate zinc phosphate with organic
corrosion inhibitor, and with respect to further course of the corrosion testing also the
zinc aluminum polyphosphate. Other pigments belonging to this group exhibit a
rather low anticorrosion efficiency. A great group of anticorrosive pigments consists
of modified silicates, and modified borate pigments - phosphosilicates and
borosilicates. The degree of blistering of the coatings gives an evidence that the
formation of blisters in the coatings containing silicate pigments is higher than that in
case of phosphate pigments. Here a simple conclusion can be taken as the silicates
have a very higher solubility than the pigments based on zinc phosphates and,
therefore, also the formation of blisters by the osmotic processes will be more intense
and the expected lifetime of coatings containing silicates will be lower. Also a
considerable difference in the solubilities will be observed among silicates.
Borosilicates are several times more soluble than phosphosilicates, which was
confirmed by the measure of the osmotic blister formations. At the overall evaluation
the modified silicates reach better results than the pigments based on zinc
phosphate, this being observed primarily in the substrate protection to surface
corrosion. The anticorrosive pigment (silicon dioxide with a Ca content) based on the
ion exchangers manifested itself in the condensation chamber corrosion test as a
species of outstanding efficiency. The mode, in which the active component of this
pigment is liberated to the corrosion medium appears to be an ideal agent as shown
by the results obtained. A further group of tested anticorrosive pigments is
represented by metaborates. The results obtained show a high efficiency of
metaborate anion, which is able to passivate the anodic positions at the metal
surface. The efficient corrosion inhibition is caused also by the aqueous extract
alkalinities of these pigments. Their solubility, which is comparable to that of
borosilicates, affects the higher tendency to the formation of osmotic blisters. The
metaborates comprising as cations the barium ions are considered with respect to
their solubility, the toxic compounds, but are tolerated, e.g. in the U.S.A. An example
is barium metaborate. The chromates belong to the most efficient known
anticorrosive pigments. This fact was confirmed by a high efficiency primarily of
strontium chromate and zinc tetraoxychromate at the corrosion test in a condensation
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chamber. The results show that the lower efficiency of barium chromate in
comparison to strontium chromate is caused by a different ability to protect the
substrate to surface corrosion. A cause can consist in a by 10% lower active anion
content in the form of CrO3 in barium chromate. The toxicity of hexavalent chromium
is a reason for the past of this pigment type. The results obtained show clearly that is
is possible to formulate water-dilutable coatings with a higher anticorrosion efficiency.
The inappropriate anticorrosive pigment selected can depreciate the coating. In
another binder type, e.g. on the basis of alkyd resin the results can be different.

Conclusion
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 optimum content of
soluble components or the dissociable groups can provide the space for appearance
of the passivating film at 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. 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 500 oC). Further possibilities for the implementation appear to be
the development of pigments exhibiting expressive lamellar shape, which in addition
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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.
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VERGLEICH DER WIRKSAMKEIT VON ANTIKORROSIONSPIGMENTEN
AUF DERGRUNDLAGE KONDENSIERTER PHOSPHATE UND
POLYPHOSPHOSILIKATE
COMPARISON OF THE ANTICORROSION EFFICIENCIES OF PIGMENTS
BASED ON CONDENSED PHOSPHATES AND POLYPHOSPHOSILICATES
Petr Kalenda, David Pohl, David Veselý, Vannara Bun, Zdeněk Kváča
University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Institute of Polymeric
Materials, nám. Cs. Legií 565, 532 10 Pardubice, Czech Republic
Summary
The paper deals with studying the anticorrosive properties of condensed
phosphates and polyphosphosilicates in the coatings. The pigments
contain as a cation in the most cases aluminum in a combination with zinc,
strontium, calcium or a combination with all the cations. The investigated
anticorrosive pigments differ in water solubility, inhibition efficiencies of
their aqueous extracts and also the efficiencies in the coatings protecting
steel substrate to corrosion. Two types of condensed anticorrosive
pigments (polyphosphates and polyphosphosilicates) were compared. The
anticorrosion properties of polyphosphosilicates are inferior to those of
polyphosphates. The high anticorrosion efficiency was found at a
comparative pigment, represented by zinc phosphosilicate.
Key words: anticorrosive pigments, coatings, efficiency, polyphosphate

Einführung
Gegenwärtig sind die am häufigsten benutzten Antikorrosionspigmente von
der

Orthophosphatsäure

abgeleitete

Stoffe.

Der

Grundtyp

ist

Zink-oder

Kalziumorthophosphat. Das Bestreben geht dahin die Effektivität vor allem des
Zinkorthophosphates in Anstrichen für die Oberflächenbehandlung des Stahls zu
erhöhen. Eine der Möglichkeiten ist die Modifizierung des Zinkorthophosphates durch
weitere Kationen oder Anionen. Ein Beispiel dafür ist Aluminiumzinkphosphat oder
Zinkphosphomolybdat.
Polyphosphosilikaten

Antikorrosionspigmente
stellen

eine

Möglichkeit

auf
dar,

der
um

den

Basis
Gehalt

von
des

Phosphatanions im Pigmentteilchen zu erhöhen. Es handelt sich um Stoffe, die von
kondensierten Phosphaten abgeleitet wurden. Durch die Bedingungen bei der
Herstellung dieser Pigmente kann man die Endstruktur der entstandenen Phosphate
beeinflussen, welche linear, zyklisch, isozyklisch oder verzweigt sein können. Das
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Kation muss nicht immer Zink sein, sondern es können auch weitere zweiwertige
oder dreiwertige Metalle, wie zum Beispiel Aluminium, Strontium und Kalzium, diese
Aufgabe übernehmen. Den Anionteil kann man mit einem Silikatanion kombinieren.
Die linearen Polyphosphate zeichnen sich durch eine Kettenstruktur des Anions aus,
in welcher sich immer ein Sauerstoffatom in Nachbarschaft zu zwei (PO4)-Tetraedern
befindet. Die linearen Phosphate, bei welchen der Kondensationsgrad einen Wert
von maximal 10 erreicht, bezeichnet man auch als Oligophosphate. Die zweite
Gruppe der kondensierten Phosphate bilden die hochmolekularen Phosphate bei
welchen der Kondensationsgrad Werte bis n=106 erreicht. Zyklisch kondensierte
Phosphate haben eine Kreisstruktur der Anionen. Als Beispiel kann das
Zyklotriphosphatanion (a) und das Zyklotetraphosphatanion (b) dienen. Durch die
Kombination zyklischer und linearer Anionen werden Strukturen der isozyklischen
kondensierten Phosphate gebildet. Kondensierte Phosphate sind wärmebeständige
Stoffe. Lineare Polyphosphate zeichnen sich durch starke komplexbildende
Eigenschaften

aus.

Umgekehrt

haben

zyklische

Polyphosphate

geringere

Fähigkeiten Metallkationen in Komplexen zu binden. Die Komplexbildungsfähigkeit
der

zyklischen

Polyphosphate

steigt

allerdings

mit

zunehmendem

Kondensationsgrad stark an. Die Löslichkeit der zyklischen Phosphate der
Alkalimetalle ist im Unterschied zu den linearen Phosphaten wesentlich niedriger. Die
Lösung der kondensierten Phosphate ist mit ihrer Hydrolysierung verbunden, was zur
Folge hat, daß der Charakter der Anionen in der Lösung ein anderer ist als im
Ausgangspigment. Die Geschwindigkeit der hydrolytischen Spaltung erhöht sich bis
um das Tausendfache bei der Verschiebung des pH-Wertes vom neutralen in den
sauren oder alkalischen Bereich, weiter durch Temperaturerhöhung oder durch die
Anwesenheit mehrwertiger Metalle. Das am meisten studierte Antikorrosionspigment
aus der Gruppe der kondensierten Phosphate ist Aluminiumtriphosphat, welches
industriell für sehr anspruchsvolle Anwendungen in Anstrichen Verwendung findet.
Der Hersteller veranschaulicht dieses Pigment durch folgende chemische Formel:
Aluminiumtriphosphat verlangsamt den Korrosionsprozess des Stahls, aber seine
Wirksamkeit wird stark beeinflusst durch den pH-Wert der Umgebung des Anstrichs.
Die natürliche Azidität des Aluminiumtriphosphates muss gerade aus Gründen der
Löslichkeit neutralisiert werden. Der neutralisierende Zusatz muß sorgfältig gewählt
werden. Magnesiumoxid ist zur Neutralisierung nicht geeignet, den es verschiebt den
pH-Wert zu weit in den alkalischen Bereich hinein, in welchem die Löslichkeit des
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Pigmentes zu groß ist, was in der Mehrzahl der Fälle zum Verlust der Adhäsion und
zur Blasenbildung des Anstrichfilms führt. Es wurde bewiesen ,daß sich die optimale
Konzentration des Antikorrosionspigmentes um den Wert PVK=10% bewegt. Die
antikorrosive Wirkung ist verbunden mit einem Übergang des Anions P3O105- - in ein
Orthophosphatanion PO43- - und zwar durch den Einfluss des Eisen(III) kations,
welches

beim

Korrosionsprozess

des

Stahls

entsteht.

Wichtig

ist

die

Temperaturbeständigkeit des Aluminiumtriphosphats, welche bis zu 500 °C reicht.
Außer Aluminiumtriphosphat, dessen antikorrosive Eigenschaften bereits bewiesen
wurden, sind auch weitere kondensierte Polyphosphate interessant. So zum Beispiel
Polyposphosilikate, bei welchen das Aluminiumkation mit Zink oder Strontium
kombiniert ist. Um einen geeigneten pH-Wert zu erhalten, wird das Polyphosphat
häufig mit Silikaten oder mit organischen Korrosionsinhibitoren (sogenannten
Aktivatoren) kombiniert.

Herstellung der Anstriche
Die Anstriche wurden durch Dispergation des Antikorrosionspigmentes in
einem Styrolakrylatbindemittel hergestellt. Alle Pigmentsysteme wurden auf einen
Wert von PVK = 10 % hin formuliert. Die Versuchsanstriche wurden auf stählerne
Standardtafeln aufgetragen. Die Dicke der Anstrichfilme bewegte sich im Bereich 75
- 80 µm in trockenem Zustand. Die Anstriche wurden konditioniert unter
Standardbedingungen über einen Zeitraum von 30 Tagen.

Die Massenverluste des Stahls in den wässrigen Extrakten der Pigmente und
Anstriche
Die Stahltafeln wurden in wässrigen Extrakten, hergestellt als zehnprozentige
Suspensionen der antikorrosiven Phosphatpigmente in Wasser, exponiert.
Nach

einer

Exposition

Korrosionsprodukte

von

entfernt

800
(durch

Stunden
eine

wurden

Ätzlösung)

von
und

den

Tafeln

die

gravimetrisch

der

Massenverlust (K), die Korrosionsgeschwindigkeit (vk) und der Korrosionsverlust (X)
bezogen auf den Blindversuch (Korrosion in reinem Wasser) bestimmt.
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Korrosionsteste
Bestimmung der Korrosionsresistenz in der Kondensationskammer
Der Test wurde nach Standard ISO 6988 in einer Umgebung mit 100%
relativer Feuchtigkeit und bei einer Temperatur von 35 °C durchgeführt. Die
Anstriche wurden über einen Zeitraum von 200, 500, 1000, 1500 und 2100 Stunden
exponiert.

Bestimmung der Korrosionsresistenz im Salznebel
Das Prinzip des Testes ist die Exponierung der Anstriche im Nebel einer
5%igen Wasserlösung NaCl bei einer Temperatur von 35°C. Der Test beruht auf
dem Standard ISO 9227. Die Proben wurden über einen Zeitraum von 100 und 200
Stunden exponiert.

Prohäsionstest
Diese Methode ist eine Modifikation der Salzkammer bei Verwendung einer
zerstäubten Wasserlösung aus 0.35% (NH4)2SO4 und 0.05% NaCl. Die Proben
wurden gleichfalls 100 und 200 Stunden exponiert.

Ergebnisse und Diskussion

Tabelle 1. Eigenschaften der antikorrosiven Polyphosphat- und
Polyphosphosilikatpigmente.
Typ

A/1
A/2
A/3
B/1
B/2
B/3
Wasser

pH des
Extrakts

6.28
6.74
5.72
8.40
8.26
7.75
-

Leitfähigkeit
des Extrakts
[µS.cm-1]

75
74
600
774
169
99
-

Wasserlösliche
Stoffe
[%]

bei 20
o
C
0.08
0.12
0.14
1.51
0.13
0.04
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bei 100
o
C
0.11
0.40
0.82
1.82
0.31
0.11
-

vk
Km
-2
[g.m ] [g.m-2.h-1]

55.89
50.72
15.43
54.78
55.15
65.42
62.35

X
[%]

1.64 89.63
1.49 81.34
0.43 22.42
1.52 79.60
1.53 80.14
1.82 95.07
1.83 100.00

Für die Teste wurden zwei Gruppen von Antikorrosionspigmenten ausgewählt:
Reihe A - kondensierte Phosphate (Polyphosphate)
Reihe B - kondensierte Phosphosilikate

Als Vergleichspigment dient das Pigment A/1 (Aluminiumzinkorthophosphat) und das
Pigment B/1 (Zinkphosphosilikat).
Aus der Tabelle 1 geht hervor, daß die inhibierende Wirkung der
Wasserextrakte der studierten Antikorrosionspigmente nicht sehr hoch ist. Die
Ergebnisse zeigen, daß nur Pigment A/3 eine ausgezeichnete Korrosionsinhibierung
aufweist. Das Pigment A/3 (Aluminiumstrontium- polyphosphat) inhibiert die
Stahlkorrosion um fast 80% gegenüber der Stahlkorrosion in reinem Wasser (XA/3 =
81.3). Durch das Auftragen der Werte (X) gegenüber den pH-Werten gewinnen wir
eine Vorstellung von der antikorrosiven Wirksamkeit der Extrakte der studierten
Pigmente. Aus der Abbildung 1 wird klar ,daß sich nur die Pigmente inhibierend
verhalten, bei welchen sich der pH-Wert des Extraktes im sauren Bereich und zwar
im Intervall pH = 5 - 6 befindet. Bei der Erhöhung des pH-Wertes fällt die
Wirksamkeit der Inhibierung über den neutralen Bereich bis hin zum Bereich mit
Extrakten in alkalischer Umgebung pH = 8.4 (Maximalwert) stark ab.
100

A/1

X [%]

80

A/2

Gebiet ohne
Inhibierung

B/3

B/2
B/1

60
Inhibierungsgebiet

40
20

A/3

0
5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

pH

Abb. 1: Die Abhängigkeit des Korrosionsverlustes des Stahls X vom pH-Wert der
Pigmentextrakte.
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Wie aus der Abbildung 1 hervorgeht wirkt das Pigment A/3 aktiv inhibierend.
Es handelt sich um ein kondensiertes Phosphat.
Das Pigment beinhaltet die Kationenkombination Aluminium - Strontium. Diese
Kationenkombination erscheint wirksamer als die Kombinationen Aluminum - Zink
oder Aluminium - Kalzium.
Der Zusatz eines organischen Korrosionsinhibitors (Pigment B/3) ist gleichfalls
hinsichtlich der Inhibierung nicht sehr bedeutsam.
Bei kritischem Hinschauen scheint die Kombination bzw. der Typ der Kationen
allerdings nicht so wichtig für die Inhibierungseigenschaften zu sein.
Bedeutender ist der pH-Wert des Wasserextrakts des Pigmentes, welcher sich
im sauren Bereich, innerhalb des Intervalls 5 - 6 befinden muß.
Der saure Charakter des Pigmentes hat eine größere Löslichkeit und eine
größere Leitfähigkeit der Pigmentextrakte zur Folge.
Die Leitfähigkeit des Pigmentes mit der wirksamsten Inhibierung ist
verhältnismäßig hoch: für A/3 = 600 µS.cm-1.
Nur das Pigment B/1, welches einfaches Zinkphosphosilikat ist, hat einen
höheren Leitfähigkeitswert des Wasserextraktes, was aber mit der Löslichkeit des
Silikatbestandteils zusammenhängen kann.
Mit

den

studierten

Antikorrosionspigmenten

wurden

beschleunigte

Korrosionsteste von Anstrichen in der Umgebung einer hohen relativen Feuchtigkeit,
in der Umgebung eines Salznebels und in der Umgebung des Prohäsionstestes
durchgeführt.
Ein Teil der Anstriche wurde vor den Korrosionstesten für 200 Stunden der
UV-Strahlung einer Xenonentladelampe ausgesetzt.
Die

Ergebnisse

der

Korrosionsteste

ausgedrückt

Gesamtwirksamkeit wurden auf den Abbildungen 2-6 festgehalten.

157

als

antikorrosive

Antikorrosive Gesamtwirksamkeit [%]

500 h
1000 h

100

2100 h

80
60
40
20
0

A/1

A/2

A/3

B/1

B/2

B/3

Typ des Antikorrosionspigmentes

Antikorrosive Gesamtwirksamkeit [%]

Abb. 2: Die antikorrosive Gesamtwirksamkeit der Anstriche in Abhängigkeit vom Typ
des Antikorrosionspigmentes nach der Exposition in der Kondensationskammer
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Abb. 3: Die antikorrosive Gesamtwirksamkeit der Anstriche in Abhängigkeit vom Typ
des Antikorrosionspigmentes nach einer zweiphasigen Korrosionsexposition von 200
Stunden UV- Bestrahlung und anschließender Exposition in der
Kondensationskammer.
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Abb. 4: Die antikorrosive Gesamtwirksamkeit der Anstriche in Abhängigkeit vom Typ
des Antikorrosionspigmentes nach einer Exposition von 200 Stunden in der
Salzkammer mit Angabe des Grades der Blasenbildung.
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Abb. 5: Die antikorrosive Gesamtwirksamkeit der Anstriche in Abhängigkeit vom Typ
des Antikorrosionspigmentes nach einer zweiphasigen Korrosionsexposition von 200
Stunden UV-Bestrahlung und anschließenden 200 Stunden Exposition in der
Salzkammer mit Angabe des Grades der Blasenbildung.
Die Anstriche weisen bei der Exposition in der Kodensationskammer auch
nach einer Expositionszeit von 2100 Stunden einen hohen antikorrosiven Schutz des
Stahls

auf.

Die

Unterschiede

zwischen

den

benutzten

Typen

der

Antikorrosionspigmente sind relativ klein. Man kann freilich erkennen, daß die
Antikorrosionspigmente auf der Grundlage von Polyphosphaten wirksamer sind als
die Pigmente auf der Grundlage von Polyphosphosilikaten. Ähnliche Ergebnisse
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kann man erhalten durch Bestrahlung der Proben mit UV-Strahlung noch vor dem
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Korrosionstest in der Kondensationskammer.
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Abb. 6: Die antikorrosive Gesamtwirksamkeit der Anstriche in Abhängigkeit vom Typ
des Antikorrosionspigmentes nach einer zweiphasigen Korrosionsexposition von 200
Stunden UV-Bestrahlung und anschließenden 200 Stunden Exposition im
Prohäsionstest mit Angabe des Grades der Blasenbildung
Gegenüber

dem

vorhergegangenen

Versuch

nimmt

die

antikorrosive

Wirksamkeit der Pigmente ab.
Die niedrigere antikorrosive Wirksamkeit der Pigmente ist in diesem Fall durch
den teilweisen Abbau des Bindemittels und dem damit verbundenen Sinken der
Barrierewirkung

des

Anstrichfilms

begründet.

Bei

diesem

Test

sind

die

Polyphosphate antikorrosiv wirksamer als die Polyphosphosilikate. Eine sehr niedrige
Wirksamkeit wurde bestätigt beim Pigment A/1, welches als Vergleichspigment
diente.
Es handelt sich aber um einfaches Aluminiumzinkorthophosphat und
keinesfalls um kondensiertes Polyphosphat. Beim Korrosionstest in der Salzkammer
sind die Ergebnisse insgesamt schlechter als bei den Proben, die in der
Kondensationskammer exponiert waren.
Der Salznebel wirkt sowohl auf die Anstriche, welche vor der Exposition nicht
bestrahlt wurden (Abbildung 4), als auch auf die Proben, welche der UV-Strahlung
ausgesetzt waren (Abbildung 5). Die höchste antikorrosive Wirksamkeit wurde
erreicht durch die Verwendung der Pigmente A/2 (Aluminiumzinkpolyphosphat) und
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B/1 (Zinkphosphosilikat). Bei der Benutzung des Prohäsionstestes zur Bestimmung
der antikorrosiven Wirksamkeit der Pigmente in Anstrichen wurde festgestellt, daß
die höchste antikorrosive Wirksamkeit mit dem Pigment B/1 und dem Pigment A/2
erreicht wurde. Aus den Ergebnissen wird klar, daß sich diese beiden Pigmente in
den Testen, im Salznebel wie im Prohäsionstest, als sehr wirkungsvolle
Korrosionsinhibitoren herausgestellt haben. Es handelt sich um kondensiertes
Aluminiumzinkpolyphosphat und um Zinkphosphosilikat. Beide Pigmente enthalten
als Kation Zink. Es ist auch klar, daß Polyphosphate als Antikorrosionspigmente
wirksamer

sind

als

Polyphosphosilikate.

Das

Pigment

B/1

ist

einfaches

Phosphosilikat und gehört nicht in die Gruppe der kondensierten Phosphosilikate. In
Tabelle 2 ist für jeden durchgeführten Korrosionstest

eine Reihenfolge aller

getesteten Antikorrosionspigmente aufgeführt.

Tabelle 2. Reihenfolge der Wirksamkeit der Antikorrosionspigmente für alle
durchgeführten Korrosionsteste.
Pigmenttyp / Reihenfolge nach der
Wirksamkeit
abnehmende antikorrosive Wirksamkeit

Korrosionstest
n1 Kondensationskammer 2100h
200h UV +
n2
Kondensationskammer 2100h
n3 Salzkammer 200h
n4 200h UV + Salzkammer 200h
n5 200h UV + Prohäsionstest 200h

A/1

B/2

A/3

B/3

A/2

B/1

A/3

A/2

B/1

B/2

B/3

A/1

A/2
A/2
B/1

B/1
B/1
A/2

A/3
A/1
A/3

A/1
B/3
B/3

B/3
A/3
B/2

B/2
B/2
A/1

Das insgesamt wirksamste Antikorrosionspigment
Die Auswertung wurde vorgenommen als Berechnung der
ni für jeden
Antikorrosionspigmenttyp. Die errechneten Werte der antikorrosiven Wirksamkeit in
allen Korrosionstesten sind als Summe in Tabelle 3 aufgeführt.
Tabelle 3. Endergebnisse der antikorrosiven Wirksamkeit für die getesteten
Pigmente.
Antikorrosionspigmenttyp

A/2

B/1

A/3

B/3

A/1

B/2

antikorrosive Wirksamkeit

393

351

308

282

268

252

∑n
i =5

i
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Schlussfolgerung
Abschließend kann man konstatieren, daß sowohl die Pigmente auf der Basis
kondensierter Phosphate als auch die auf der Basis der Polyphosphosilikate in
Anstrichen

antikorrosive

Eigenschaften

aufweisen.

Aus

den

gewonnenen

Ergebnissen kann man einige Schlussfolgerungen ableiten:

1. Den

höchsten

Inhibierungseffekt

Aluminiumstrontiumpolyphosphosilikat

im
auf.

Wasserextrakt
Das

Wasserextrakt

weist
des

Aluminiumstrontiumpolyphosphats weist eine hohe Leitfähigkeit auf, welche einen
Wert von 600µS.cm-1 erreicht. Die Mehrzahl der übrigen Antikorrosionspigmente
hat einen Wert der Leitfähigkeit des Extraktes von bis zu 100µS.cm-1.

2. Bei der Anwendung in Anstrichen und nach der Durchführung der Korrosionsteste
ist das wirksamste Antikorrosionspigment Aluminiumzinkpolyphosphat.

3. In Anstrichen erreicht das Vergleichspigment Zinkphosphosilikat ebenfalls hohe
antikorrosive

Eigenschaften.

Zinkphosphosilikat

ist

ein

Derivat

des

Zinkorthophosphates, welches man durch die Modifizierung desselben mit
Silikaten erhält - es ist kein kondensiertes Phosphat.

4. Die wirksamsten Antikorrosionspigmente sind die, welche als Kation Zink oder
eine Kombination von Zink mit Aluminium enthalten. Polyphosphate haben in
Anstrichen eine größere antikorrosive Wirksamkeit als Polyphosphosilikate.

5. Kondensierte Phosphate und Phosphosilikate haben keine wesentlich höheren
antikorrosiven Eigenschaften in Anstrichen im
Phosphaten

und

modifizierten

Phosphosilikaten.

Vergleich
Die

zu einfachen

Anwesenheit

eines

organischen Korrosionsinhibitoren im Aluminiumkalziumzinkphosphat hat keinen
wesentlichen Einfluss auf die antikorrosiven Eigenschaften des Pigmentes.
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EINFLUSS VON ROHSTOFFEN AUF DIE FORMULIERUNG VON
INNENDISPERSIONSFARBEN UNTER DEM GESICHTSPUNKT DER EN
13300
VLIV VÝCHOZÍCH SUROVIN NA FORMULACI VNITŘNÍCH NÁTĚRŮ
PODLE 13300
Wolfgang Könner, Kronos Titan

Einleitung
Im Jahr 2001 wurden in Deutschland knapp 2,1 Millionen Tonnen Lacke und
Anstrichstoffe hergestellt. 580000 Tonnen hiervon waren Dispersionsfarben für den
Innenbereich.
Die Mindestanforderungen an Innendispersionsfarben wurden in der DIN
53778 Teil 1 angegeben und sahen im wesentlichen Angaben über die Beurteilung
von Wasch- und Scheuerbeständigkeit sowie das Kontrastverhältnis als Maß für das
Deckvermögen vor. Die Prüfbestimmungen werden in den Normen DIN 53778 Teil 2
und Teil 3 beschrieben. Diese Deutsche Industrie Norm wurde im April 2001 durch
die

Europäische

Norm

EN

13300

ersetzt.

Die

Durchführung

der

neuen

Prüfbestimmungen, u.a. die ISO 11998 (Nassabriebbeständigkeit) und die ISO 65043 (Kontrastverhältnis), unterscheidet sich grundlegend von DIN 53778 Teil 2 und Teil
3.
Dieser Beitrag beschreibt den Einfluss von Rohstoffen auf die Einteilung von
Innendispersionsfarben bezüglich der EN 13300.

1 Vergleich der Prüfmethoden
1.1. Scheuer- bzw. Waschbeständigkeit im Vergleich zu Nassabrieb
Nach DIN 53778 Teil 2 wird der Beschichtungsstoff so aufgezogen, daß ein
gleichmäßig dicker Anstrichfilm mit einer Trockenfilmschichtdicke von (100 ± 5) µm
vorhanden ist.
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Nach 28 Tagen Lagerung unter Normalklima* wird mit einer konditionierten
Bürste, dessen Scheuerfaktor bekannt ist, bis zum Untergrund durchgescheuert.
Nach DIN 53778 Teil 1 wurde eine Innendispersionsfarbe als waschbeständig
bezeichnet welche 1000 Scheuerzyklen standhält und scheuerbeständig falls die
Beschichtung

5000

Scheuerzyklen

standhält

ohne

bis

zum

Untergrund

durchgescheuert zu sein.
Als Schwachpunkt wurde u.a. die personenabhängige visuelle Auswertung
angesehen. So das trotz mehrfacher Versuche die Überführung in eine ISO-Norm
(International Organization for Standardization)

abgelehnt wurde. Grundlegende

Untersuchungen führten zur Einführung der ISO 11998. Hauptvorteile der neuen
Methode ist die genauere Ermittlung des Nassabriebes. Dieses wird erreicht durch
eine vorgeschriebene Anzahl an Scheuerzyklen sowie durch eine Auswertung über
die Massendifferenz.
Um den Nassabrieb anschaulicher darzustellen, ist er in [µm] anzugeben.
Hierzu wird die Trockenfilmdichte benötigt, deren Ermittlung ein zusätzlicher
Arbeitsschritt ist.
Ausgeglichen wird dieser Nachteil durch die kürzeren Laufzeiten des
Nassabriebgerätes. Die max. 200 Hübe benötigen etwa 5 min im Vergleich zu
zweieinhalb Stunden bei scheuerbeständigen Beschichtungsstoffen.
Die EN 13300 teilt den Nassabrieb von Beschichtungsstoffen in folgende fünf
Klassen ein:*23°C, 50% rel. Feuchte.

Tabelle 1. Einteilung der Nassabriebbeständigkeit nach EN 13300.
Klassen
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5

Nassabrieb
< 5 µm bei 200 Hüben
≥ 5 µm und < 20 µm bei 200 Hüben
≥ 20 µm und < 70 µm bei 200 Hüben
< 70 µm bei 40 Hüben
≥ 70 µm bei 40 Hüben
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1.2 Deckvermögen nach DIN 53778 Teil 3 und ISO 6504-3
Nach DIN 53778-3 wurde das Deckvermögen eines Beschichtungsstoffes bei
einer Auftragsmenge von 300 g/m² bestimmt. Dieses führte jedoch zu keiner
Differenzierung

der

Dispersionsfarben,

da

im

Grunde

genommen

jede

Dispersionsfarbe bei dieser Auftragsmenge ein Kontrastverhältnis von mindestens 98
% erreichte, d.h. als „deckend“ eingestuft werden konnte. Zur Differenzierung zog
man Dispersionsfarben mit 100 oder 150 µm (zirka 100 – 170 g/m²) Rakelspalthöhe
auf Morestkarte.
Über unterschiedliche Feststoffgehalte, rheologische Einstellungen und
Aufziehgeschwindigkeiten ergeben Dispersionsfarben bei gleicher Rakelspalthöhe
jedoch

zu

unterschiedlichen

Schichtdicken,

so

daß

ein

Vergleich

im

Kontrastverhältnis mit Fehlern behaftet ist.
Zur Bestimmung des Deckvermögens wurde deswegen ein genaueres
Verfahren benötigt und die ISO 6504-3 entwickelt. Der Hauptvorteil der neuen, sehr
komplexen Methode ist, das mit Dichte und Feststoffgehalt die Nassfilmschichtdicke
des Beschichtungsfilms berechnet werden kann und die zuvor beschriebenen
Fehlerquellen vermieden werden können.
In EN 13300 wird das Kontrastverhältnis auf die durchschnittliche Ergiebigkeit
in m²/L bezogen, welche vom Hersteller anzugeben ist. Um die Ergebnisse
anschaulicher darzustellen wird in dieser Arbeit gezeigt, wie viele Quadratmeter pro
Liter Farbe gestrichen werden können, um Klasse 1 zu erreichen.

Tabelle 2: Einteilung des Kontrastverhältnisses nach EN 13300.
Klassen
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4

Kontrastverhältnis
≥ 99,5 %
≥ 98 % und < 99,5 %
≥ 95 % und < 98 %
< 95 %
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2 Einfluss von Rohstoffen auf die Formulierung von Innendispersionsfarben
unter dem Gesichtspunkt der EN 13300
Tabelle

3

zeigt

die

Basisrezeptur

welche

allen

nachfolgendenden

Untersuchungen zugrunde liegt. Hierin wurde der Einfluss von Polymerdispersionen,
Filmbildehilfsmitteln,

Dispergiermitteln,

Füllstoffen

und

Titandioxid-Pigmenten

untersucht.

Tabelle 3. Basisrezeptur*.
Rezepturbestandteile
Wasser
Gebindekonservierungsmittel
Dispergiermittel
Dispergiermittel (45 %)
Entschäumer
Filmbildehilfsmittel *
Cellulose-Paste (3 %)
Titandioxid
Calciumcarbonat, synthetisch (CCP) 0,3 µm
Calciumcarbonat, natürlich (CCN) 2,5 µm
Calciumcarbonat, natürlich 5,0 µm
Talkum
Diatomeenerde
Cellulose-Paste (3 %)
Polymerdispersion (54,4 %)

Gewichtsteile
179,5
0,5
3,0
2,0
2,0
10
50
220,0
20,0
118,0
155,0
70,0
20,0
50,0
110,0
1000,0

*Bei der Verwendung von Polymerdispersionen mit einer Mindestfilmbildetemperatur
(MFT) < 5° C aufwies, wurde das Filmbildehilfsmittel (FBH) durch Wasser ersetzt.

2.1 Polymerdispersionen
Polymerdispersionen sorgen für den Zusammenhalt von Pigmenten und
Füllstoffen, und sorgen für eine Verankerung der Dispersionsfarben auf dem zu
beschichtenden

Untergrund.

In

einer

ersten

Versuchsreihe

wurden

37

handelsübliche Polymerdispersionen nach DIN 53778 Teil 2 und ISO 11998 getestet.
Die Pigment-Volumen-Konzentration (PVK) der Basisrezeptur betrug 78 %.
Farben mit Polymerdispersionen, deren MFT > 5° C ist enthielten 1 % Texanol als
Filmbildehilfsmittel.
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Beim Austausch der Polymerdispersionen wurden die Farben jeweils auf den
gleichen Bindemittelgehalt (fest) eingestellt.
Jedes Bindemittel wurde sowohl mit KRONOS 2043, einem SpezialDispersionsfarbenpigment, als auch mit KRONOS 2190, einem Universalpigment,
getestet. Beide Titandioxid-Pigmente wurden nach dem Sulfatverfahren hergestellt
und unterscheiden sich u. a. in der Menge an Oberflächenbehandlungs-Substanzen
und der Ölzahl (Seite 12, Tab. 11) . Das KRONOS 2043 besitzt eine Ölzahl von 33
g/100g Pigment und KRONOS 2190 eine Ölzahl von 18 g/100g Pigment.
Mit den 37 Polymerdispersionen und den 2 Titandioxid-Pigmenten wurden 74
Farben hergestellt. Die Resultate hinsichtlich Nassabrieb und Scheuerzyklen sind in
der Grafik 1 dargestellt. Es wurden Dreifachbestimmungen durchgeführt. Die
Schwankungsbreite der Einzelwerte bei der Bestimmung des Nassabriebs lag bei ±
2,5 µm für Farben die in Klasse 2 einzuteilen waren und bei ± 5 µm für Farben die in
Klasse 3 eingeteilt werden konnten.
32 Farben wurden als scheuerbeständig ermittelt, von denen 30 (94 %) einen
Nassabrieb von < 20 µm aufwiesen. Lediglich 2 Farben jeweils mit KRONOS 2043
wurden mit Nassabriebswerten von 21,3 µm und 23,4 µm nach EN 13300 in Klasse 3
eingestuft.
Auf der anderen Seite wurden zwei Farben, wiederum mit KRONOS 2043, als
waschbeständig ermittelt, rutschen aber mit Nassabriebswerten von 19,6 µm und
18,6 µm in Klasse 2. Die übrigen 30 waschbeständigen Formulierungen liegen
zwischen 20 µm und 70 µm Nassabrieb und können nach EN 13300 in Klasse 3
eingestuft werden.
Allerdings gibt es 7 Farben, welche die Mindestanforderung von 1000
Scheuerzyklen nach DIN 53778 nicht erfüllen, mit < 70 µm Abrieb dennoch Klasse 3
erreichen. Drei Farben ergaben einen Nassabrieb > 70 µm.
85 % der getesteten Farben zeigten eine Übereinstimmung zwischen ISO
11998 und DIN 53778 Teil 2 (Graphik 1), so dass waschbeständige Formulierungen
in Klasse 3 und scheuerbeständige Formulierungen in Klasse 2 eingeteilt werden
konnten.
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Grafik 1. Vergleich zwischen Nassabrieb und Scheuer- bzw. Waschbeständigkeit mit
KRONOS 2190 ■ und KRONOS 2043 ■ in unterschiedlichen Polymerdispersionen.

2.1.1 Vergleich von der chemischen Natur der Dispersionen
Betrachtet man die chemische Zusammensetzung der Bindemittel so ergeben,
wie aus Grafik 2 zu ersehen, Styrol-Acrylate mit durchschnittlich 17,6 µm den
geringsten Abrieb, Reinacrylate mittleren Nassabrieb von 24,1 µm und Terpolymere
auf Vinylacetatbasis im Mittel einen Nassabrieb von 35,3 µm. Somit zeigt sich, das
gute Pigment-Füllstoff-Bindevermögen von Styrol-Acrylaten mit vergleichsweise
niedrigen Nassabriebswerten.
Bei Terpolymeren auf Vinylacetatbasis zeigte sich eine sehr große
Schwankungsbreite. Moderne Vinylacetate liegen sehr viel näher an dem Niveau von
Styrol-Acrylaten und Reinacrylaten als es durch den Mittelwert angezeigt wird.
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Grafik 2. Mittlerer Nassabrieb von Dispersionsfarben auf der Basis unterschiedlicher
Polymerdispersionen.

2.1.2 Vergleich der untersuchten Polymerdispersionen in Hinblick auf die MFT
Es wurden 21 Bindemittel mit einer MFT < 5° C getestet. Mit KRONOS 2043
ergab sich ein mittlerer Nassabrieb von 44,9 µm und mit KRONOS 2190 wurde im
Mittel ein Nassabrieb von 27,5 µm gefunden. (siehe Grafik 3) Der geringere
Nassabrieb der Polymerdispersionen mit KRONOS 2190 dürfte vor allem auf die
geringere Ölzahl und dem damit verbundenen geringeren Bindemittelbedarf
zurückzuführen sein.
16 Bindemittel wurden mit einer MFT > 5° C getestet. Der Nassabrieb in
Verbindung mit KRONOS 2190 betrug 24,4 µm, und mit KRONOS 13,7 µm.
Polymerdispersionen mit einer MFT > 5° C besitzen in der Regel eine höhere
Glasübergangstemperatur und bessere mechanische Eigenschaften. D.h. diese
Bindemittel bilden härtere Filme mit einem geringeren Nassabrieb.
Der Vorteil von Polymerdispersionen mit einer MFT > 5°C lässt sich nur
ausschöpfen, wo ein z.B. durch FBH verursachter geringer Gehalt an flüchtigen
organischen Bestandteilen (VOC’s) nicht berücksichtigt werden braucht.
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2.2 Einfluss von Filmbildehilfsmitteln
Innendispersionsfarben müssen bei den üblichen Raumtemperaturen in der
Lage sein Filme zu bilden. Bei Polymerdispersionen mit einer MFT > 5° C ist somit
der Einsatz von FBH erforderlich. Einen möglichen Einfluss dieser Stoffe auf
Nassabrieb, Scheuerzyklen und Deckvermögen wurde anhand der auf eine PVK von
80 % eingestellten Basisrezeptur mit einer Styrol-Acrylatdispersion geprüft. Die
eingesetzten FHB und die erhaltenen Ergebnisse sind in Tabelle 4 festgehalten.

45

Nassabrieb [µm]

40
35
30
25
20
15
10
5
0
KRONOS 2043

KRONOS 2190

KRONOS 2043

KRONOS 2190

Grafik 3. Mittlerer Nassabrieb von Polymerdispersionen mit MFT < 5° C ■ und MFT >
5° C .■
■

2.2.1 Vergleich der Filmbildehilfsmittel
Die Scheuerbeständigkeit nimmt in der Reihenfolge Kristallöl 30, Lusolvan
FBH und Texanol zu (Tabelle 4).

Die ausgewählten Produkte wiesen auch in

früheren internen Untersuchungen deutlich unterschiedliche Scheuerwerte auf.
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Tabelle 4. Messergebnisse Filmbildehilfsmittel.
Filmbildehilfsmittel

Nassabrieb [µm] Scheuerzyklen nach Deckvermögen [m²/L]
nach ISO 11998 DIN 53778 Teil 2
nach ISO 6504-3 (Klasse 1)

Texanol

12,5

2590

< 10,00

Kristallöl 30

14,0

2060

< 10,00

Lusolvan FBH

14,4

2300

< 10,00

Der Nassabrieb in der Prüfformulierung, mit 1 % FBH auf Gesamtformulierung
wird nur um 2 µm beeinflusst. Dass der Einfluss der FBH bei der Nassabriebsprüfung
kaum differenzierbar ist, könnte an den sehr viel kürzeren Prüfzeit liegen. Die 200
Hübe

benötigen

5

Minuten

im

Vergleich

zu

zweieinhalb

Stunden

bei

scheuerbeständigen Beschichtungsstoffen. Die Waschflüssigkeit führt somit zu einer
erheblich geringeren Quellung des Beschichtungsfilms. Die Wassersensibilität des
Beschichtungfilms scheint bei der Nassabriebsprüfung nach ISO 11998 einen
geringeren

Einfluss

auf

die

Messwerte

zu

haben

als

bei

der

Scheuerbeständigkeitsprüfung nach DIN 53778 Teil 2.
Ein Einfluss auf das Deckvermögen nach ISO 6504-3 ist nicht zu erkennen.

2.3 Einfluss von Dispergiermitteln
In wässrigen Beschichtungsstoffen werden Dispergiermittel zur Stabilisierung
des erreichten Dispergierzustandes eingesetzt.
In [1] wird gezeigt wie eine Überdosierung des Dispergiermittels sich nachteilig
auf die Wasch- und Scheuerbeständigkeit auswirkt. Interne Untersuchungen zeigten,
dass insbesondere Natrium-Polyphosphat zu einer Reduzierung der Wasch- und
Scheuerbeständigkeit führt.
Es wurden Farben mit Natrium-Polyphosphat und dem Natriumsalz einer
polymeren Carbonsäure hergestellt. So wurde in der ersten Formulierung eine
Kombination beider Dispergiermittel und in den beiden weiteren Ansätzen bezogen
auf den Feststoffgehalt jeweils ein Dispergiermittel allein verwendet. Als Bindemittel
wurde ein Styrol-Acrylat eingesetzt.
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2.3.1 Vergleich der Dispergiermittel
Die höchsten Scheuerwerte werden in der Formulierung mit dem Natriumsalz
einer polymeren Carbonsäure gefunden. Mit zunehmender Menge an NatriumPolyphosphat verschlechtern sich die Scheuerwerte. Wie bei der Prüfung der FBH
wird der Nassabrieb nur um 2 µm beeinflusst. Es zeigt sich zwar ein ähnlicher Trend
jedoch ist eine Differenzierung nicht möglich. Als Ursache kann ebenfalls die kürzere
Einwirkzeit

der

Waschflüssigkeit

vermutet

werden.

Ein

Einfluss

auf

das

Deckvermögen nach ISO 6504-3 ist nicht zu erkennen.
Die Untersuchung von FBH und Dispergiermittel lässt vermuten, das die ISO
11998

generell

nicht

den

Einfluss

wasserlöslicher

Bestandteile

einer

Dispersionsfarbe in der Weise differenziert, wie es über die DIN 53778 Teil 2 möglich
war.

Tabelle 5. Messergebnisse Dispergiermittel.
ISO 11998
Rezeptur

DIN 53778 Teil 2 ISO 6504-3

Nassabrieb [µm] Scheuerzyklen

Klasse 1 [m²/L]

Polyphosphat/Carbonsäure

13,8

2290

< 10,00

Carbonsäure

13,0

2500

< 10,00

Polyphosphat

15,1

2100

< 10,00

2.4 Einfluss der Füllstoffe
Mengen- und volumenmäßig sind Füllstoffe in Beschichtungsstoffen für den
Innenbereich am stärksten vertreten.
Sie beeinflussen die optischen Eigenschaften einer Farbe direkt – über ihre
Helligkeit und Farbton – und indirekt – über ihren Einfluss auf die Verteilung des
Titandioxid-Pigmentes. Ebenso werden anstrichtechnische Eigenschaften wie
Mudcracking, Sheen, Nassabrieb und Scheuerbeständigkeit beeinflusst. Nicht zu
vernachlässigen ist der Einfluss auf die farbtechnischen Eigenschaften wie
Verarbeitbarkeit und Lagerstabilität.

173

CCT 35, 164-185 (2004)

2.4.1 Vergleich von Füllstoffen
In der auf PVK 80% angehobenen Basisformulierung wurden Füllstoffe
verschiedener Teilchenform und Teilchengröße in folgenden Gruppen miteinander
verglichen:

Feine

Füllstoffe

(mit

einer

separaten

Untersuchung

feiner

Calciumcarbonate), grobe Füllstoffe, grobe lamellare Füllstoffe und Mattierungsmittel.

2.4.2 Einfluss sehr feiner Füllstoffe (0,035 – 1,4µm)
Die Einsatzmenge an sehr feinen Füllstoffen betrug nur 2 %. Höhere
Konzentrationen können zu einer Erhöhung der inneren Filmspannung führen und
damit zu einer Zunahme der Filmrissbildung. Ferner kann es über den hohen
Bindemittelbedarf zu einer Abnahme der Scheuerzyklen kommen.
Hier wurden gefälltes Calciumcarbonat (CCP), gefälltes Aluminium-Silikat, natürlicher
Kaolin und ein calcinierter Kaolin untersucht.
Trotz der geringen Einsatzkonzentrationen beeinflusst die Natur der
eingesetzten Füllstoffe die Untersuchungsergebnisse deutlich. Die ermittelten
Scheuerzyklen liegen zwischen 1580 und 2590 (Tabelle 5). Das gute Abschneiden
des CCP lässt sich gegenüber den anderen Füllstoffen durch die geringere Ölzahl
und dem damit verbundenen geringeren Bindemittelbedarf erklären. Die Farben mit
natürlichem Kaolin und calcinierten Kaolin ergaben geringere Scheuerzyklen als die
Farben mit gefälltem Aluminium-Silikat, obwohl die Ölzahl des Aluminium-Silikates
etwa dreimal so hoch ist wie bei den beiden Kaolinen. Vergleicht man die Kaoline
untereinander so zeigt der calcinierte Kaolin höhere Scheuerzyklen gegenüber dem
natürlichen Kaolin.
Die sehr feinen Füllstoffe variieren im Nassabrieb jedoch nur um 2,5 µm, so
das der Trend aus der Wasch- und Scheuerbeständigkeitsprüfung nicht bestätigt
werden kann.
Auch bezüglich des Deckvermögens liegen die Füllstoffe auf einem Niveau.
Leichte Vorteile zeigen sich für das gefällte Aluminium-Silikat. Geringfügig fällt der
calcinierte Kaolin ab. Dieses ist auf

den Calcinierungsprozess zurückzuführen,

wobei der natürliche Kaolin seine plättchenförmige Struktur verliert und leicht amorph
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wird. Unserer Erfahrung nach ist hier die Verteilung des Titandioxids-Pigmentes im
Beschichtungsfilm etwas ungleichmäßiger.

Tabelle 6. Untersuchung sehr feiner Füllstoffe.

Cigarrenförmig
0,3
26
97
97,4
2,31
56,2
-2,59
5,1
1,4
2590
12,5

Gefälltes
AluminiumSilikat
Rundlich
0,035
150
95
97,5
2,25
57,1
-2,32
5,7
1,6
2370
13,2

< 10,00

< 10,80

CCP
Teilchenform
Mittlere Teilchengröße [µm]
Ölabsorption [g/100g]
Weissgrad
Helligkeit L*
Farbton (weiss) b*
Aufhellvermögen L *
Farbton (grau) b*
Porosität Delta L*
Sheen (Glanz 85°)
Scheuerzyklen DIN 53778-2
Nassabrieb ISO 11998 [µm]
Deckvermögen ISO 6504-3
Klasse 1 [m²/L]

Natürlicher
Kaolin

Calcinierter
Kaolin

Fein lamellar Amorph
0,5
1,4
48
55
88
91
97,4
97,3
2,39
2,38
57,2
56,3
-2,50
-2,54
4,4
5,6
1,5
1,3
1580
2100
14,3
15,0
< 10,00

< 9,30

2.4.3 Feinteilige natürliche Calciumcarbonate (0,9 – 3,0µm)
Die Calciumcarbonate wurden in der Basisformulierung jeweils mit 11,8 %
eingesetzt. (siehe Tab. 7) Die deutlich höchsten Scheuerzyklen zeigt die Kreide,
gefolgt von dem Marmormehl. Mit dem mittleren Teilchendurchmesser 2,5 µm. Im
Nassabrieb liegt dieses Marmormehl

geringfügig vor der Kreide. Es ist nicht

auszuschließen, daß die weiche Kreide wegen ihrer Geschmeidigkeit einen
gleitfähigen Abrieb ergibt, so dass die Scheuerbürste dem Anstrichfilm weniger
zusetzen kann. Das grobe Scheuervlies mit der 135 g schweren Halterung ist
hingegen

wesentlich

abrasiver.

Das

Marmormehl

mit

dem

mittleren

Teilchendurchmesser 0,9 µm zeigt die niedrigste Zahl an Scheuerzyklen und den
höchsten Nassabrieb.
Mit 55,8 für das Aufhellvermögen ergibt die Kreide den geringsten Wert.
Dieses ist auf die höhere mittlere Teilchengröße zurück zuführen, die zu einer
schlechteren Pigmentverteilung führt. Im Deckvermögen nach ISO 6504-3 zeigt die
Kreide jedoch keinen Nachteil. Als Grund hierfür kann die geringere Helligkeit und
der gelbstichigere Farbton der Kreide angesehen werden, so das die Lichtabsorption.
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Tabelle 7. Testergebnisse feiner Calciumcarbonate.

Teilchenform
Mittlere Teilchengröße
[µm]
Ölabsorption [g/100g]
Weissgrad
Helligkeit L*
Farbton (weiss) b*
Aufhellvermögen L *
Farbton (grau) b*
Porosität Delta L*
Sheen (Glanz 85°)
Scheuerzyklen DIN
53778-2
Nassabrieb ISO 11998
[µm]
Deckvermögen ISO
6504-3Klasse 1 [m²/L]

CCN, Mamor
Trigonal
rhomboedrisch

CCN, Kreide
Amorph

CCN, Mamor
Trigonal
rhomboedrisch

2,5

3,0

0,9

19
94,5
97,4
2,31
56,2
-2,59
5,1
1,5

17
84,5
96,2
3,07
55,8
-2,61
4,4
1,5

20
95,0
97,3
2,17
58,3
-2,30
4,4
1,7

2590

3120

1690

12,5

13,2

14,4

< 10,00

< 10,20

< 10,00

2.4.4 Einfluss grober rhomboedrischer Füllstoffe (5-7µm)
Mit einer Einsatzkonzentration von jeweils 15,5% wurden folgende gröbere
Füllstoffe getestet: Marmormehl mit einem mittleren Teilchendurchmesser von 7 µm
und 5 µm und ein Cristobalit von 5 µm. Das gröbere Marmormehl zeigt die höchsten
Scheuerwerte und den geringsten Nassabrieb. Hiernach folgt das 5 µm-Marmormehl
und mit größerem Abstand Cristobalit. Die mittlere Teilchengröße des Marmormehls
und des Cristobalits sind zwar gleich, jedoch ist der obere Schnitt der
Korngrößenverteilung des Cristobalits feiner. Dieses zeigt sich in der höheren Ölzahl
und begründet daher die geringeren Scheuerwerte. Im Nassabrieb sind beide
Füllstoffe nicht differenzierbar. Als Grund kann die höhere Härte des Cristobalits
angenommen werden, die dem abrasiven Scheuervlies einen höheren Widerstand
entgegen bringt. (Cristobalit: Mohssche Härte 6-7, Calciumcarbonate: Mohssche
Härte 3).
Im Deckvermögen nach ISO 6504-3 liegen beide 5 µm-Füllstoffe auf einem
Niveau. Mit dem 7 µm Calciumcarbonat ergibt sich allerdings eine deutlich niedrigere
Ergiebigkeit. Dieses ist neben der schlechteren Titandioxid-Verteilung auf einen
Effekt zurückzuführen, den man am besten mit dem Begriff „optisches Fenster“
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beschreiben kann. Der 7 µm Füllstoff hat einen oberen Schnitt von 30 µm. Liegen
zwei oder mehr von diesen groben Füllstoffen übereinander, so reichen sie von der
Beschichtungsoberfläche bis zum Untergrund. Weil zwischen Calciumcarbonat und
Polymerdispersion

praktisch

keine

Brechzahlunterschiede

bestehen,

werden

Lichtstrahlen in diesem Bereich nicht gestreut, sondern hindurchgeleitet wie durch
ein Fenster. Die Folge ist ein geringeres Deckvermögen. [2] Auf der anderen Seite
führt gerade der obere Schnitt zu einer etwas raueren Oberfläche, so dass der
Sheen reduziert werden kann.

Tabelle 8. Testergebnisse grober rhomboedrischer Füllstoffe.
CCN, Mamor
Trigonal
Teilchenform
rhomboedrisch
Mittlere Teilchengröße [µm]
5
Ölabsorption [g/100g]
16
Weissgrad
94
Helligkeit L*
97,4
Farbton (weiss) b*
2,31
Aufhellvermögen L*
56,2
Farbton (grau) b*
-2,59
Porosität Delta L*
5,1
Sheen (Glanz 85°)
1,5
Scheuerzyklen DIN 53778-2
2590
Nassabrieb ISO 11998 [µm]
12,5
Deckvermögen ISO 6504-3
< 10,00
Klasse 1 [m²/L]

Cristobalit
Trigonal
rhomboedrisch
5
27
94
97,4
2,25
56,9
-2,24
5,9
1,3
990
12,7

CCN, Mamor
Trigonal
rhomboedrisch
7
15
93,5
97,3
2,34
55,6
-2,72
5,0
1,1
2750
9,6

< 10,00

< 7,70

Tabelle 9. Testergebnisse grob lamellarer Füllstoffe
Talkum
Teilchenform
Mittlere Teilchengröße [µm]
Ölabsorption [g/100g]

Chlorit/Glimmer/Quarz

Grob lamellar Grob lamellar
13
32

25
22

Weissgrad

91,0

77,5

Helligkeit L*
Farbton (weiss) b*
Aufhellvermögen L*

97,4
2,31
56,2

96,9
2,41
55,5

177

Glimmer
Grob
lamellar
27
37
liegt nicht
vor
96,3
2,70
56,2
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Tabelle 9. Testergebnisse grob lamellarer Füllstoffe.
Farbton (grau) b*
Porosität Delta L*
Sheen (Glanz 85°)
Scheuerzyklen DIN 537782
Nassabrieb ISO 11998
[µm]
Deckvermögen ISO 6504-3
Klasse 1 [m²/L]

-2,59
5,1
1,4
2590

-2,69
5,0
1,5
4630

-2,29
6,2
1,5
750

12,5

7,3

22,9

< 10,00

< 7,80

< 12,00

2.4.5 Grob lamellare Füllstoffe (13-27µm)
Als grob lamellare Füllstoffe wurden ein Talkum, ein Glimmer sowie eine
Verwachsung aus Glimmer, Quarz und Chlorit, mit einem Anteil von 7 % auf die
Basisrezeptur, untersucht.
In der Reihenfolge Glimmer, Talkum und der Mineralverwachsung nehmen die
Scheuerzyklen zu bzw. der Nassabrieb ab. Es ist zu vermuten, das die sehr viel
härtere Mineralverwachsung (Mohssche Härte des Quarzanteils: 7) dem abrasiven
Scheuervlies einen höheren Widerstand entgegen bringt, als die weicheren Füllstoffe
Talkum und Glimmer mit Mohsschen Härten von 1 und 3.
Die Füllstoffe beeinflussen über ihre Helligkeit die optischen Eigenschaften der
Innendispersionsfarben. Der dunkle Glimmer führt zu einer Abnahme der Helligkeit
von 97,4 (Talkum) auf 96,3.
Die geringe Helligkeit ist eine Folge der Lichtabsorption und ist ein Grund dafür,
warum der Glimmer das Deckvermögen nach ISO 6504-3 positiv beeinflusst.

2.4.6 Vergleich von Mattierungsmitteln
Es wurden eine Diatomeenerde und eine natürliche Cellulosefasersorte
untersucht. Aufgrund der unregelmäßigen Teilchenform der Diatomeenerde und der
faserförmigen Struktur von Cellulosefasern besitzen beide eine mattierende Wirkung.
In der sheen-reduzierenden Wirkung ist die Diatomeenerde effektiver.
Die Cellulosefaser führt zu höheren Scheuerwerten. Der geringere Nassabrieb
wird allerdings mit der Diatomeenerde erzielt.
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Nicht auszuschließen ist, dass die weiche Cellulosefaser von dem
Scheuervlies aus der Beschichtungsoberfläche quasi herausgerupft wird, während
die Scheuerbürste den Beschichtungsstoff weniger bearbeitet.
Auffällig ist die Abnahme des Deckvermögens bei Einsatz der Cellulosefaser.
Dieses könnte auf die Fasergröße zurückzuführen sein, worüber es ähnlich wie bei
den groben Calciumcarbonaten zu dem Effekt der „optischen Fenster“ kommt.

Tabelle 10. Testergebnisse von Diatomenerde und natürlicher Cellulosefaser.
Teilchenform
Mittlere Teilchengröße [µm]
Ölabsorption [g/100g]
Weissgrad
Helligkeit L*
Farbton (weiss) b*
Aufhellvermögen L*
Farbton (grau) b*
Porosität Delta L*
Sheen (Glanz 85°)
Scheuerzyklen DIN 53778-2
Nassabrieb ISO 11998 [µm]
Deckvermögen ISO 6504-3
Klasse 1 [m²/L]

Diatomeenerde
Kreide ähnlich
6
110
88
97,4
2,31
56,2
-2,59
5,1
1,5
2590
12,5
< 10,00

Cellulosefaser
Faserförmig
40 X 20
120
84
97,3
2,38
56,0
-2,68
4,0
1,8
3200
14,0
< 6,40

2.5 Einfluss von Titandioxid-Pigmenten
Von einer hochwertigen Innendispersionsfarbe wird erwartet, dass sie den
Untergrund optisch vollständig überdeckt. Dieses ist ohne Titandioxid-Pigmente nicht
zu erreichen. Der Grund hiefür liegt in der hohen Brechzahl des Weisspigmentes
bzw. in dem hohen Brechzahlunterschied zu den Polymerdispersionen.
In der Basisformulierung mit einer PVK von ~80% wurden fünf in Tabelle 11
charakterisierte Titandioxid-Pigmente mit vier ELF-fähigen*1 Polymerdispersionen
[MFT <5°C, APEO-frei*2] geprüft. KRONOS 2043, 2044 und 2047 sind SpezialDispersionsfarbenpigmente, während KRONOS 2190 und KRONOS 2300 universell
einsetzbare Pigmente sind.
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Tabelle 11. Untersuchte Titandioxid-Pigmente.

KRONOS
2043
KRONOS
2044
KRONOS
2047
KRONOS
2190
KRONOS
2300

Al2O3
[%]

SiO2
[%]

ZrO2
[%]

Ölzahl
[g/100g]

Dichte
[g/cm3]

C
[%]

4,0

10,0

-

33,8

3,7

< 0,1

4,4

9,4

-

41,7

3,6

< 0,1

4,7

3,4

-

27,1

3,8

0,1

3,1

-

0,4

18

4,1

0,19

3,9

-

-

16

4,1

0,19

2.5.1 Auswertung nach DIN 53778-2 und ISO 11998
Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung zwischen der Scheuerprüfung nach
DIN 53778 Teil 2 und dem Nassabriebtest nach ISO 11998. Die Farben mit den
höchsten Scheuerzyklen ergeben auch den geringsten Nassabrieb. Graphik 4 und 5.
Die höchsten Scheuerzyklen bzw. den geringsten Nassabrieb werden mit
KRONOS 2190 und KRONOS 2300 in Kombination mit Styrol-Acrylaten erzielt.
Dieses ist auf die im Vergleich zu Spezial-Dispersionsfarbenpigmenten geringere
Ölzahl zurück zuführen.
KRONOS 2043 und 2044 ergeben die niedrigsten Scheuerzyklen bzw. den
höchsten Nassabrieb. KRONOS 2047 nimmt in drei Bindemitteln eine Mittelstellung
ein. Im Gegensatz zu den Styrol-Acrylaten differenziert die Vinylacetat-EthylenPolymerdispersion die untersuchten Pigmente mit unterschieden von ca. 300
Scheuerzyklen bzw. 2 µm im Nassabrieb kaum.
Das

Vinylacetat-Ethylen

begünstigt

besonders

die

Spezial-

Dispersionsfarbenpigmente. KRONOS 2047 zeigt den geringsten Nassabrieb. Mit
KRONOS 2043 und KRONOS 2044 erzielt dieses Bindemittel höhere Scheuerzyklen
und einen geringeren Nassabrieb als die untersuchten Styrol-Acrylate. Die mit etwa
1700 Scheuerzyklen waschbeständigen Anstriche zeigen lediglich einen Nassabrieb
von ~ 19 µm und befinden sich somit in Klasse 2 nach EN 13300.
*1) ELF = Emissions Lösemittel Frei
*2) APEO = Alkylphenolethoxylat
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5000

KRONOS 2043

Scheuerzyklen

4000

KRONOS 2044

3000

KRONOS 2047
2000

KRONOS 2190
1000

KRONOS 2300
0
Styrol-Acrylat 1

Styrol-Acrylat 2

Styrol-Acrylat 3

Vinylacetat-Ethylen

Grafik 4. Wasch- und Scheuerbeständigkeit nach DIN 53778 Teil 2.
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Styrol-Acrylat 1

Styrol-Acrylat 2

Styrol-Acrylat 3

Vinylacetat-Ethylen

Grafik 5. Nassabrieb nach ISO 11998.

2.5.2 Deckvermögen nach ISO 6504-3
Je größer die Fläche ist, welche mit einem Liter Beschichtungsstoff deckend
beschichtet werden kann, desto größer ist dessen Wirtschaftlichkeit. Zu erwarten ist,
dass die Spezial-Dispersionsfarbenpigmente, durch ihre höheren Ölzahlen, über die
verursachten höheren Porositäten und dem damit stärker wirkendem Dry-hidingEffekt,

auch

höheres

Deckvermögen

erreichen.

Dieses

wird

durch

die

Untersuchungsergebnisse bestätigt. KRONOS 2043, 2044 und 2047 zeigen höhere
Ergiebigkeiten (=Deckvermögen) als KRONOS 2190 und KRONOS 2300. (Grafik 6)
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Im Vergleich mit KRONOS 2300 führt das nach dem Sulfatverfahren hergestellte
KRONOS 2190 stets zu einer höheren Ergiebigkeit.

12

KRONOS 2043

Klasse 1 [m²/L]

10
8

KRONOS 2044

6

KRONOS 2047

4

KRONOS 2190

2

KRONOS 2300

0
Styrol-Acrylat 1

Styrol-Acrylat 2

Styrol-Acrylat 3

Vinylacetat-Ethylen

Grafik 6. Ergiebigkeit [m²/L] mit verschiedenen Titandioxid Pigmenten.

In Abhängigkeit vom verwendeten Polymerdispersionstyp ergeben sich somit
zwei optimale Formulierungswege für Innendispersionsfarben:

• In Verbindung mit Styrol-Acrylaten empfiehlt sich der Einsatz von KRONOS 2190
und KRONOS 2300, da aufgrund des geringen Bindemittelbedarfes niedrige
Nassabriebswerte erzielt werden. Das nach dem Sulfatverfahren hergestellte
KRONOS 2190 zeigt deutliche Vorteile im Deckvermögen nach ISO 6504-3 und
eignet sich besonders für Innendispersionsfarben.
• Der zweite Formulierungsweg besteht in der Kombination von Vinylacetat-EthylenPolymerdispersionen mit Spezial-Dispersionsfarbenpigmenten. Der Nassabrieb ist
in dieser Kombination deutlich geringer als mit den untersuchten Styrol-Arcylaten.
Da

aufgrund

des

hohen

Bindemittelbedarfes

der

Spezial-

Dispersionsfarbenpigmente ein hoher Dry-hiding Effekt erzielt wird, werden nach
ISO 6504-3 höchstes Deckvermögen erzielt.
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Der Grund für die guten Resultate der Kombination der untersuchten
Vinylacetat-Ethylen-Polymerdispersion mit den Spezial-Dispersionsfarbenpigmenten
könnte in der relativ breiten Teilchendurchmesser-Verteilung der Vinylacetat-EthylenPolymerdispersion (zwischen 0,1 und 0,55 µm) liegen.
Die Spezial-Dispersionsfarbenpigmente sind voluminös mit Al2O3 und SiO2
oberflächenbehandelt.

Diese

voluminöse

Oberflächenbehandlung

dient

in

hochgefüllten Innendispersionsfarben als Abstandhalter zwischen den TitandioxidKernen und verhindert so den beschriebenen Packungseffekt [3], [4] der TitandioxidPigmentteilchen. Dieser Packungseffekt würde zu einer Abnahme der optischen
Leistungsfähigkeit

der

Titandioxid-Pigmente

führen.

In

Verbindung

mit

Polymerdispersionen mit einer gröberen Teilchengrößenverteilung, wie das geprüfte
Vinylacetat-Ethylen, scheinen deswegen die Spezial-Dispersionsfarbenpigmente zu
einer besseren Packungsdichte zu führen.

3 Zusammenfassung
Polymerdispersionen
Es wurden 37 Polymerdispersionen nach DIN 53778 Teil 2 und ISO 11998
getestet. Daraus ergab sich eine gute Vergleichbarkeit zwischen alter und neuer
Norm.
Styrol-Acrylate zeigen den geringsten Nassabrieb gefolgt von Reinacrylaten
und Terpolymeren auf Vinylacetatbasis. Polymerdispersionen mit einer MFT größer
als 5° C ergeben einen geringeren Nassabrieb als solche mit einer MFT kleiner als 5°
C.

Filmbildehilfsmittel und Dispergiermittel
Die Ergebnisse von Untersuchungen mit FBH und Dispergiermitteln zeigen
klare Unterschiede zwischen den Normen. Der Einfluss dieser Rohstoffen auf die
nach der alten Norm ermittelten Scheuerwerte ist deutlich stärker als bei der
Nassabriebbestimmung nach der neuen Norm. Der Trend wird zwar in der neuen
Norm angedeutet, jedoch spielt durch die kürzere Einwirkzeit der Waschflüssigkeit
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die Wasserquellbarkeit bzw. -empfindlichkeit der Rohstoffe in der Beschichtung kaum
noch eine Rolle.

Füllstoffe
Der Effekt der Füllstoffe auf das Ergebnis der Prüfung nach EN 13300 ist
vielfältig. Füllstoffe wirken über Teilchenform und Teilchengröße auf die Verteilung
von Titandioxid-Pigmenten und nehmen damit Einfluss auf das Deckvermögen nach
ISO 6504-3, welches außerdem durch ihre Helligkeit, ihren Farbton und durch Dryhiding beeinflusst wird. Je höher die Öl-zahl bzw. der Bindemittelbedarf der Füllstoffe
ist, um so höher ist der von ihnen verursachte Dry-hiding-Effekt und damit das
Deckvermögen,

gleichzeitig

verschlechtern

sich

Scheuer-

und

Nassabriebbeständigkeit. Ein höheres Deckvermögen kann auch über stärkere
Lichtab-sorption bei niedrigerer Helligkeit der Füllstoffe hervorgerufen werden, wie
bei Glimmer und Kreide gezeigt.
Härtere Füllstoffe führen offensichtlich zu einem geringeren Nassabrieb, als
aufgrund der Scheuerzyklen zu vermuten wäre. Dieses kann auf die höhere
Abrasivität des Scheuervlieses zurückzuführen sein, die weichere Füllstoffe wie
Kreide oder Cellulosefasern im Beschichtungsfilm sehr viel stärker beansprucht als
die Scheuerbürste. Der geringste Nassabrieb wurde mit einer Mineralverwachsung
erzielt.

Titandioxid-Pigment
In

Bezug

auf

Titandioxid-Pigment

und

Bindemittel

ergeben

sich

unterschiedliche Formulierungswege für Innendispersionsfarben. In Verbindung mit
Styrol-Acrylaten empfiehlt sich die Wahl von universell einsetzbaren TitandioxidPigmenten wie KRONOS 2190 oder KRONOS 2300, da aufgrund des geringen
Bindemittelbedarfs niedrige Nassabriebwerte erzielt werden. Von den beiden
Universalpigmenten zeigt das nach dem Sulfatverfahren hergestellte KRONOS 2190
deutliche Vorteile im Deckvermögen nach ISO 6504-3. Eine andere Möglichkeit
besteht in Kombination einer Vinylacetat-Ethylen-Polymerdispersion mit einer
breiteren Teilchengrößenverteilung mit Spezial-Dispersionsfarbenpigmenten. Der
Nassabrieb ist in dieser Kombination deutlich geringer als mit den untersuchten
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Styrol-Acrylaten. Da aufgrund des hohen Bindemittelbedarfes dieser Pigmente ein
starker Dry-hiding Effekt erzielt wird, wird so ein sehr hohes Deckvermögen nach ISO
6504-3

erreicht.

Prinzipiell

bildet

KRONOS

2047,

das

nicht

so

stark

oberflächenbehandelt ist wie KRONOS 2043 und KRONOS 2044, den besten
Kompromiss, bezüglich Nassabrieb und Deckvermögen.
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FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ OPERACE VEDOUCÍ K ÚPRAVĚ VLASTNOSTÍ
ORGANICKÝCH PIGMENTŮ
PHYSICAL-CHEMICAL OPERATIONS HEADING FOR ARRANGEMENT OF
ORGANIC PIGMENTS PROPERTIES
Libor Dušek
Katedra technologie organických látek, FCHT, Univerzita Pardubice
Summary
More or less extensive finishing operations is necessary to prepare a
crude pigment for technical application. Physical properties, such as
crystal shape,crystal size and crystal quality, must be optimised, as well as
particle size distribution. Combining the physical and chemical parameters
can be adjusted finally application properties. Thermally treatment (with
and free solvents) is the most important process on the way to this target.
Washing and drying the crude pigment presscake directly on formation
has a detrimental effect on the product.
Finishing improves the application properties of a pigment, such as hue,
tinctorial strength, transparency, brilliance, flow behaviour and
dispersibility. It is also considerably enhances lightfastness, migration and
solvent resistance and weatherfastness.
Key words: finishing operations, thermally treatment, drying, milling,
polymorphism.

Úvod
Užitné vlastnosti pigmentu jsou základním způsobem určovány chemickou
stavbou, která se promítá do fyzikálních parametrů krystalové geometrie. Zatímco
vlastnosti rozpustných barviv jsou určovány téměř výhradně jejich chemickou
konstitucí, aplikační charakteristiky pigmentů jsou ve velké míře ovlivněny jejich
krystalovou konstitucí, tj. fyzikálními vlastnostmi. Tento zdánlivě přímý vztah je
komplikován skutečností, že z jedné a té samé chemické konstituce se může
vyvinout několik různých krystalových struktur. Systematická syntéza pigmentu
s některými cíleně definovanými vlastnostmi je možná pouze ve velmi omezené míře
a existuje pouze málo studií zabývajících se relativním postavením základního
skeletu molekuly pigmentu a substituentů v krystalové mřížce ve vztahu s jeho
vlastnostmi. Naneštěstí není možno tyto výsledky zobecnit. Proto se ani v dnešní
době výroba pigmentů neobejde bez fyzikálně-chemických operací, které dodají
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surovému

pigmentu

vlastnosti

komerčně

uplatnitelného

produktu.

Mezi

nejvýznamnějšími vlivy lze uvést:

Faktory působící při syntéze pigmentu
- diazotační a kopulační metody, přímé nebo nepřímé (pro azopigmenty); smíšená
kopulace
(azopigmenty);
- koncentrace diazoniové soli (azopigmenty);
- nečistoty přítomné v reaktantech;
- forma v jaké se vysráží pasivní složka (azopigmenty);
- přítomnost povrchově aktivních látek;
- rychlost vzniku krystalizačních center;
- rychlost růstu krystalů.
- tepelné podmínky během syntézy a následného zpracování;
- pH během syntézy a následného zpracování;
- přídavek PAL nebo pojiv a jejich výběr a časový sousled během syntézy a
zpracování;
- přítomnost rozpouštědla a jeho výběr během syntézy a zpracování;
Finalizační operace pro úpravu azo a polycyklických pigmentů
- filtrace pigmentu, promývání;
- sušení a teplota sušení;
- metoda mletí;
- tepelná úprava s a bez přítomnosti rozpouštědla;
- metoda srážení a přesrážení;
- chemická modifikace.

Výrobní procesy poskytují jak azopigmenty, tak i polycyklické pigmenty
s jistými definovanými fyzikálními charakteristikami. Tepelná úprava obvykle zvyšuje
velikost částic, redukuje barevnou sílu a může zlepšovat kryvost pigmentu. Obrat
v tomto procesu často znamená změnu modifikace: velikost částic se snižuje a
barevná síla a stejně tak transparence se zlepšují. Znamením, které poukazuje na
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strukturální změny, může být prudká změna barvy či konzistence během výroby.
Takové to jevy jsou běžně pozorovány při výrobě polycyklických pigmentů.
Míra, do které každý z těchto faktorů reguluje vytváření příslušné cílové
struktury krystalu, závisí na individuálním případu.
Je dokonce možné, aby jedna várka pigmentu zahrnovala dvě různé krystalové
modifikace, s podmínkou, že jsou energeticky podobné. Následující tabulka 1
ukazuje množství charakteristických vlastností polymorfních pigmentů.

Tabulka 1. Vlastnosti některých polymorfních pigmentů.
Pigment

Barva

P.R.12
P.R.170
P.R.187
P.V.19
P.B. 15

*
*
*
*
*

Stabilita vůči Migrační
rozpouštědlům stálost

*
*
*

Světlostálost a
povětrnostní
odolnost

Tepelná
stabilita

*
*
*
*

*
*

Kryvost

*
*

Filtrace, sušení, mletí
Po syntéze následují další procesy. Pigment je oddělen ze suspenze a sušen.
Oba procesy jsou prováděny buď kontinuálně nebo vsádkovým způsobem,
v závislosti na tonáži produktu.
Kalolisy jsou vhodné zejména pro vsádkový způsob. Moderní konstrukce
kalolisů

mají

filtrační

rámy

vyrobeny

z polymerů

(používá

se

především

polypropylen), které jsou odolnější a dobře nahrazují dříve používané dřevo. Velké
množství produktů lze běžně filtrovat přes pásové filtry nebo pomocí rotačních
bubnových filtrů. Následně po filtraci jsou promýváním vodou odstraňovány
anorganické soli.
Protože sušící operace jsou obvykle pomalé, běžně trvají okolo 10 hodin až 2
dnů, je výhodné za účelem urychlení procesu zvýšit povrch pigmentového koláče. To
může být provedeno mechanicky dělením koláče na sušicím platu nebo granulací
materiálu pomocí extruderu.
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Vsádkové sušení je obvykle prováděno v párou vyhřívané sušárně s cirkulací
vzduchu. V závislosti na tepelné citlivosti pigmentu mohou být také využívány
vakuové sušárny. Kontinuální sušení je prováděno v pásových nebo rozprašovacích
sušárnách. Pásové sušárny pracují na principu horkého vzduchu foukaného skrz
tunel. Jím prochází kovový pás, který transportuje pigmentový koláč. Parametry jako
je teplota a prodleva pigmentu v sušárně jsou nastavitelné.
V rozprašovaných sušácích vodná pigmentová pasta prochází skrz rotující
disk nebo trysku do kuželovité rozprašovací komory s horkým vzduchem. Usušený
pigmentový prášek se usazuje na dně.
Pro mletí pigmentových částic jsou vhodné různé druhy mlýnů. Za účelem
zajištění optimálních vlastností je nejlepší typ mlýnu pro daný pigment určen
zkušebními testy. Velká pozornost musí být věnována vyvarování se přehnanému
rozetření neboli tkz. “přemletí pigmentu“, které může vést k reaglomeraci primárních
částic a tudíž má škodlivý vliv na aplikační vlastnosti pigmentu.
V průmyslovém měřítku musí každý pigment projít před mletím testem
týkajícím se citlivosti k explozi prachu. Pro každou třídu nebezpečnosti existují
standardní pravidla mletí.

Konečná úprava azopigmentů
Azobarviva se značně liší od azopigmentů formou, ve které vycházejí
z výrobního procesu. Barviva jsou obvykle vysrážena z vodného roztoku solemi.
Finální operace zahrnují promývání, sušení, a konečně standardní formulaci barviva;
pomocná činidla a důležitá ředidla jsou přidávána k produktu, který je potom
připraven k prodeji. Azopigmenty vychází ze syntézy ve formě extrémně malých,
nerozpustných částic, které vyžadují povrchovou nebo jinou konečnou úpravu.
Fyzikální vlastnosti, jako je tvar krystalu, jeho velikost a kvalita, stejně jako distribuce
velikosti částic, musí být optimalizovány k dosažení požadovaných aplikačních
parametrů. Ty závisí u primárních krystalů samozřejmě na pigmentu samotném a
mohou být tudíž získány nastavením rozhodujících faktorů azokopulace, jako je
teplota nebo pH.
Více či méně četné konečné úpravy jsou obvykle nezbytné při přeměně
surového azopigmentu na produkt vhodný pro technické aplikace. Promývání a
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sušení surového pigmentového koláče přímo po filtraci má na produkt škodlivý vliv.
Primární částice se mohou spojovat do formy aglomerátů a agregátů. Výsledkem pak
jsou pevné částice obtížně dispergovatelné, poskytující silně zrnité pigmenty se
slabou koloristickou silou odstínu. Takovýto pigment navíc není možné přeměnit ani
mletím na použitelný materiál.
Zahřívání surové pigmentové suspenze nebo pigmentového koláče ve vodě
anebo v organickém rozpouštědle zlepšuje kvalitu krystalů. Filtrační koláč je
promýván vodou, aby byly odstraněny rozpustné anorganické soli. V další fázi je
isolován a rozmíchán s vodou anebo s rozpouštědlem. Tyto konečné operace
redukují podíl extrémně jemných částic, které jsou primární příčinou aglomerace,
takže se distribuce velikosti částic zužuje. Zejména nerozpustné pigmenty jsou
upravovány v organickém prostředí, jako je alkohol, ledová kyselina octová,
chlorobenzen, o-dichlorobenzen, pyridin nebo dimethylformamid při 80 až 150 oC.
Rozsáhlá tepelná úprava značně zvětšuje velikost částic.
Distribuce velikosti částic se tudíž posouvá směrem k větším velikostem, které
nejen zlepšují rheologické vlastnosti, ale také často ovlivňují růst opacity.
Dále je možné optimalizovat aplikační vlastnosti pigmentu přidáním vhodných
pomocných činidel s různou chemickou strukturou do reakčnímu prostředí za účelem
ovlivnění povrchové struktury výsledných částic pigmentu. Tento proces je znám jako
povrchová úprava. Různé pryskyřice přidávané k reakční směsi během nebo
okamžitě po kopulaci, brání růstu krystalů. Výsledkem jsou transparentní pigmenty
s malou velikostí částic, vhodné pro výrobu tiskařských barev.
Při jejich přípravě je někdy žádoucí, aby byl pigment do jisté míry rozpustný
v aplikačním rozpouštědle. Proto se v některých případech vyrobený azopigment
modifikuje malým přídavkem alifatického aminu. Vzniká tak malý podíl pigmentu,
který je více rozpustný v toluenu, nejdůležitějším rozpouštědle pro hlubotiskové
barvy. Tato metoda snižuje viskozitu tiskařských barev. Pigment je přitom částečně
přeměněn na rozpustný azomethin (Schiffova báze), který vzniká reakcí mezi
acetooctovým arylidem a alifatickým aminem:
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R: dlouhý alifatický řetězec

Příprava stabilní disperze je nejdůležitějším předpokladem pro technické
aplikace pigmentu. Typická příprava pigmentové disperze zahrnuje následující kroky:
syntéza azopigmentů - sušení (za současné agregace a aglomerace pigmentových
částic) - mletí - vpravení pigmentu do aplikačního prostředím (dispergace). Toto
pořadí je často neekonomické a je užitečné nacházet cesty ke zkrácení celé
procedury.
Poslední krok - dispergace pigmentu - může být usnadněna přidáním
odpovídajících činidel do reakční směsi před aglomerací. Tato činidla mohou být
chemicky identická nebo mohou být částí aplikačního prostředí. Existují polymerní
disperze, například ty, které mohou být přidány i během nebo po azokopulaci.
Konečná úprava nejen zlepšuje aplikační vlastnosti pigmentu, jako je odstín,
koloristická síla, lesk, transparence/kryvost, dispersibilita a tokové chování, ale také
podstatně

zlepšuje

světlostálost,

stálost

na

povětrnosti

a

odolnost

vůči

rozpouštědlům a migraci.

Konečná úprava polycyklických pigmentů
Na rozdíl od azopigmentů je paleta syntetických postupů s ohledem na
množství strukturně odlišných tříd polycyklických pigmentů mnohem pestřejší a
faktory ovlivňující při syntéze primární pigmentové částice je nutno posuzovat případ
od případu. Sušení hrubého, nezpracovaného filtračního koláče okamžitě po syntéze
bez dalších konečných úprav, má za následek značnou aglomeraci jemných částic,
která může později bránit i dispergaci.
Vzhledem k typickým krystalovým vadám, které nacházíme ve všech
krystalech, má hlavní podíl kvalita krystalů organických pigmentů. Vnější povrch
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každého krystalu vykazuje množství defektů, které vystavují část povrchu krystalu
okolním molekulám. Nečistoty a vakance prostupují celou vnitřní strukturou krystalu.
Napětí, způsobené střižnými a smykovými silami, může změnit konstanty krystalové
buňky (vzdálenosti mezi atomy, krystalinické úhly).
Neupravené pigmentové vzorky mají často blíže k amorfnímu stavu než
k ideálním krystalům. Vady mřížky a vakance se odstraní během konečného
zpracování, které běžně následuje po syntéze pigmentu. Zatímco krystalinita
azopigmentů se zlepšuje tepelnou úpravou, krystalinita pigmentů bez azo skupiny
může být zlepšena přesrážením a mletím. Hlavně platí, že aplikační vlastnosti
pigmentu složeného z dobře vyvinutých krystalů jsou kvalitnější než u hrubého
produktu, jehož krystalová struktura je narušená. Důvod je energetické povahy: nižší
energie pravidelné krystalové mřížky zvyšuje její stálost. Kvalitnější krystaly jsou
např. méně náchylné k aglomeraci a tudíž se snadněji dispergují. Jako příklad pro
konečnou úpravu polycyklických pigmentů může dobře posloužit příklad výroby
chinakridonových a ftalocyaninových pifmentů, respektive úpravy jejich krystalových
modifikací (obě třídy pigmentů oplývají ve velké míře polymorfismem).

Příprava chinakridonových pigmentů
Chinakridony nejsou pouze průmyslově významné produkty. Jejich seznam
může

být

rozšířen

také

o

lineární

trans-chinakridonové

chinony.

Kromě

hydrochinonového postupu existují pro jejich přípravu dvě další metody. Starší
postup

spočívá

v cyklizaci

2,5-bis-(2´-karboxyanilino)-1,4-benzochinonu

v koncentrované kyselině sírové nebo polyfosforečné při 150 až 200 oC. Výchozí
sloučenina se získá reakcí 1,4-dibenzochinonu s kyselinou antranilovou:

COOH

2

O

O

NH

COOH

konc. H2 SO4

+
NH2

COOH

NH

Modernější

postup

vychází

O

O

O

O

N
H

nebo PPA

O

O

H
N

z 2,5-diarylamino-3,6-dikarbethoxy-1,4-

hydrochinonu, produktu redukce 2,5-diarylamino-3,6-dikarbethoxy-1,4-benzochinonu
hydrogensiřičitanem sodným nebo sodíkem v prostředí ethanolu:
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OH

O
EtOOC

NH

NH

NaHSO3
nebo EtOH/Na

COOEt

EtOOC

NH

NH

COOEt
OH

O

Výchozí hydrochinon lze cyklizovat v organickém rozpouštědle při 230 až 270
o

C. Produktem je 6,13-dihydroxy-chinakridon. Oxidací vhodnými činidly (jako je

nitrobenzen, kyselina chromová, kyselina dusičná) poskytuje lineární transchinakridon chinon:
OH
EtOOC

NH

NH

O

OH

H
N

N
H

OH

O

230-270°C

COOEt
OH

oxidace
O

O

H
N

N
H

O

O

Polymorfismus chinakridonových pigmentů
Lineární trans-chinakridony existují v několika krystalových modifikacích.
Tento jev je dobře patrný při rentgenové difrakční spektroskopii práškových
pigmentů. Je důkazem polymorfie nesubstituovaných chinakridonů.
Většina

syntetických

postupů

vede

k surovému

α-chinakridonu.

Tato

modifikace však není komerčně využitelná, protože nevykazuje dostatečnou stálost.
α-Chinakridony však mohou být transformovány na β- nebo γ-fázi pomocí
organického rozpouštědla, zvláště při zvýšené teplotě. Navíc je α-fáze i méně
světlostálá a odolná vůči povětrnosti, než její β- a γ-protějšek. Proto se prakticky
vždy připravují za pomocí vhodného rozpouštědla právě β- a γ- krystalové
modifikace. Další možností jak ovlivnit krystalovou strukturu surového pigmentu je
mletí se solí v přítomnosti rozpouštědla, rozpuštění a následné vysrážení surového
chinakridonu, nebo zahřívání surového produktu. Tření a rozdružování se solí
v kulovém mlýnu za přítomnosti xylenu nebo o-dichlorbenzenu poskytuje například βmodifikaci. Ještě stabilnější γ-forma vzniká v přítomnosti DMF.
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β-forma se získává rozpuštěním surového chinakridonového pigmentu
v jednom ze škály rozpouštědel a následujícím srážením ve vodě. Pak se přesrážený
produkt rozpustí v kyselině polyfosforečné a znovu rychle vysráží, tentokrát
v ethanolu při 45 oC. I přesto toto čištění není nikdy získaná β-modifikace zcela čistá
a vždy obsahuje jistý podíl α-krystalové fáze.
γ-Fáze se vyrábí zahříváním surového chinakridonového pigmentu v ethanolu
(za tlaku), v dimetylformamidu, nebo v dimethylsulfoxidu při 150 oC.
Nepolární rozpouštědla obvykle napomáhají při vzniku β-modifikace, zatímco
polární podporují vznik γ-fáze. Následující Obr. 1 zobrazuje reflexní úhel α-, β- a γkrystalové modifikace. Hodnoty byly získány rentgenovou difrakcí práškového
materiálu.

αβγ-

Obrázek 1. Difraktogrami α-, β- a γ- krystalové modifikace práškového Pigment Violet
19.

Výroba různých krystalových modifikací ftalocyaninů
Nesubstituovaná měďnatá ftalocyaninová modř je polymorfní. V tomto ohledu
je vůbec nejvšestrannějším pigmentem, jež se vyskytuje v nejméně 5-ti formách
(α,β,χ,δ,ε).

Rentgenová

difrakční

analýza

prokázala

existenci

pěti

různých

krystalových modifikací (α, β, γ, δ, ε). Relativní termodynamická stabilita těchto
jednotlivých modifikací klesá v tomto pořadí: β > ε > δ > α ≈ γ.
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Mezi těmito modifikacemi se mimořádný zájem soustřeďuje především na
stabilizovanou α a β formu. Pro surovou měďnatou ftalocyaninovou modř, jež se
vyrábí z ftalonitrilu nebo ftalanhydridu a močoviny je typická β-modifikace se značně
velikými částicemi, Obr.2.

Obrázek 2. Uspořádání molekul ftalocyaninu mědi v α-modifikaci (vlevo) a v
modifikaci β (vpravo).

Syntéza krystalové modifikace je řízena především závěrečným zpracováním
surového pigmentu. Existují dva postupy jak připravit dobře dispergovatelný pigment:
na připravenou ftalocyaninovou sůl se působí kyselinou a následuje přesrážení ve
vodě, nebo se použije mechanická úprava (mletí, hnětení). Přitom se používá těchto
metod:
- rozpuštění surového pigmentu v koncentrované kyselině sírové,
- paření v 50 až 90% kyselině sírové,
- mletí na sucho s nebo bez přítomnosti ve vodě rozpustných solí, stejně jako
v přítomnosti nebo s absencí organického rozpouštědla,
- mletí v organických rozpouštědlech,
- hnětení se solemi v přítomnosti rozpouštědla.

α-Modifikace
Rozpouštění nebo hnětení surové ftalocyaninové modře v kyselině sírové, po
kterém následuje srážení ve vodě vede ke vzniku krystalové modifikace α. Vyznačuje
se malou velikostí částic. Na vyžádání mohou být přítomny emulzifikátory. Mletí na
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sucho surové β-krystalové modifikace v přítomnosti chloridu nebo síranu sodného
vede rovněž k modifikaci α.

β-Modifikace
β-modifikace se vyznačuje větší velikostí částic než fáze α. Připravuje se
mletím surové měďnaté ftalocyaninové modře se solemi v přítomnosti rozpouštědla,
které podporuje krystalizaci. Tímto rozpouštědlem je obvykle aromatický uhlovodík,
ester nebo keton. Primární zárodky částic této modifikace mohou vzniknout také při
ftalonitrilovém procesu, pokud je použit mimořádně čistý ftalonitril.

γ, δ, ε- Modifikace
Pokud se surová ftalocyaninová modř míchá v 60%-ní kyselině sírové a
získaný sulfát ftalocyaninu se hydrolyzuje vodou, lze po následné filtraci získat γ-fázi.
Rovněž je možné hníst surovou ftalocyaninovou modř se solí (např. síranem
sodným), koncentrovanou kyselinou sírovou a třetím činidlem, kterým může být
alkohol, polyalkohol, nebo jeden z příslušných esterů. Třetí možností je míchat αměďnatou ftalocyaninovou modř ve 30% kyselině sírové s glykolmonobutylesterem
nebo odpovídajícím etylesterem či tetrahydro-furanem.
δ-modifikaci lze připravit, nechá-li se ftalocyaninová modř reagovat se
zředěnou kyselinou sírovou v prostředí benzenu nebo toluenu za účasti surfaktantu.
ε-fázi lze získat jemným rozmělňováním α-, γ- nebo δ- modifikace například
v planetárním kulovém mlýnu. Na rozmělněný obsah mlýnu se poté nechá působit
rozpouštědlo při vhodné teplotě. Vhodná teplota (obvykle od 30 do 160 oC) závisí na
použitém rozpouštědle a musí být nižší, než teplota přechodu, při kterém ε-fáze
přechází na termodynamicky stabilnější β-modifikaci. Nejlépe se ε-modifikace
připravuje z γ-fáze, přičemž se jako vhodné rozpouštědlo osvědčil alkohol.
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Modré ftalocyaninové pigmenty stabilizované vůči změně fáze a flokulaci jako
příklad chemické modifikace použité pro finalizaci produktu
Existují různé metody, jak stabilizovat pigment a preventivně tak předejít
přechodu na jinou fázi, což znamená změnu krystalové modifikace. Stejně tak
existuje několik postupů, jak lze provést flokulaci pigmentu. Jako nejvíce efektivní se
ukázaly tyto metody:
- menší změna chemické modifikace molekuly ftalocyaninové modře, např.
“částečnou chlorací“;
- přimíšením dalších činidel do ftalocyaninové modře. Tato aditiva s aktivním
povrchem
mohou stabilizovat povrch pigmentu.

Stačí jen malé množství chlorovaného měďnatého ftalocyaninu (zvláště
v poloze 4), aby bylo zabráněno přechodu termodynamicky nestabilní α-modifikaci na
β-fázi. Obvykle se k tomu používají 3-4% chloru, čemuž odpovídá vzorec CuPc-Cl0.5,
někdy také označovaný jako “semi-CuPc“. Tento produkt se získá např.
ftalanhydrid/močovinovým procesem, přidá-li se do reakční směsi 4-chlorftalanhydrid.
Stejný efekt má ovšem i použití CuCl2 během ftalonitrilového procesu. Částečná
sulfonace nebo přítomnost sulfonamidu může pigment stabilizovat vůči flokulaci.
Pokud se parciální chlorace kombinuje s parciální sulfonací, projeví se to individuální
stabilizací jednotlivých krystalových modifikací. Podobný efekt byl pozorován
v případě, kdy byla do molekuly ftalocyaninu zavedena karboxylová skupina.
Existuje ekonomicky schůdná a chemicky účinná metoda, jak zavést
karboxylovou funkci do molekuly měďnatého ftalocyaninu, spočívající v přídavku
malého množství kyseliny trimelitové nebo kyseliny benzenpolykarboxylové do
vsádky během ftalanhydrid /močovinového procesu.
Flokulaci lze také zabránit částečným (pod stechiometrickým) zavedením
dialkylaminomethylenové

skupiny

do

aromatického

systému

měďnatého

ftalocyaninového komplexu. CuPc-(CH2NR1R2)1-4 těsně atakuje povrch okolních
částic pigmentu a částečně zvyšuje rozpustnost základní struktury. Také kyselé
složky mohou kromě pojiva reagovat s amino skupinami.
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Ke stabilizaci modifikace ftalocyaninu se rovněž používají komplexy hliníku,
titanu, železa, kobaltu a vanadu. Navíc lze stabilizaci provést i při samotném mletí,
přidáním karboxy, amido, sulfo, nebo fosfono-měďnatého ftalocyaninu. Zmíněná
aditiva se aplikují v množství od 3 do 10 %. Vůči flokulaci odolná β-forma se získává
mletím surové měďnaté ftalocyaninové modře se solí v přítomnosti xylenu nebo
podobného uhlovodíku. V tomto případě zabraňují flokulaci v pigmentu přítomné
nečistoty.

Polyhalogenované

zelené

ftalocyaninové

pigmenty

mědi

nejsou

polymorfní, a proto nepodléhají změnám krystalové modifikace.
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INHIBITORY KOROZE V ZÁKLADNÍCH ANTIKOROZNÍCH
NÁTĚRECH
CORROSION INHIBITORS IN ANTICORROSIVE COATINGS
Libuše Hochmannováa, Lucie Štěpánkováb
a

Synpo, akciová společnost, Pardubice, b SVÚOM, akciová společnost, Praha
Summary
The organic corrosion inhibitors were added to the original formulations of
water borne acrylic paints and solvent borne epoxy paints. A few of
inhibitors ensured better protection at the scribe and the total anticorrosive
protection as well. High solids anticorrosive paints were based on a low
molecular epoxy resin and a special hardener. Combinations of aluminium
zinc phosphate and organic corrosion inhibitors were used. Minimum
recommended concentration of some organic corrosion inhibitors
improved the anticorrosive effect of the paints exposed to salt spray.
Key words: organic corrosion inhibitor, anticorrosive paint, salt spray,
water borne acrylic paint, solvent borne epoxy paint
6
V české technické normě ČSN EN ISO 8044 (03 8001) Koroze kovů a slitin je

inhibitor koroze definován, jako chemická látka, jejíž přítomnost v korozním systému
ve vhodné koncentraci snižuje korozní rychlost aniž podstatně mění koncentraci
kterékoliv agresivní složky.
Od inhibitoru koroze se nevyžaduje, jak vyplývá z uvedené definice, úplné
zastavení koroze, ale pouze její zpomalení na přijatelnou míru. Inhibičně působící
sloučenina se musí vyznačovat určitou rozpustností ve vodném prostředí vznikajícím
v nátěru při pronikání vody a vodní páry do jeho hmoty.
Známé inhibitory koroze lze rozdělit do dvou základních skupin a to na
anorganické inhibitory koroze a organické inhibitory koroze. Obě skupiny inhibitorů
koroze se úspěšně používají v různých odvětvích průmyslu.
Antikorozní pigmenty používané v minulosti a současně používané antikorozní
pigmenty jsou představiteli anorganických inhibitorů koroze. Po vyřazení toxických
antikorozních pigmentů na bázi olova a chromanového aniontu ze základních
nátěrových

hmot

se

začaly

používat

netoxické

sloučeniny

jako

například

fosforečnany,

boritany,

molybdenany,

fosfokřemičitany,

pigmenty

na

bázi

iontoměničů a řada dalších. Jejich vlastnosti a mechanismy účinků jsou již dobře
známé a využívané. Tyto sloučeniny jsou sice netoxické, ale také méně účinné než
dříve používané toxické antikorozní pigmenty. Při použití netoxických antikorozních
pigmentů v základních nátěrových hmotách a při aplikační tloušťce celého systému
do 150µm nelze zajistit dlouhodobou ochranu ocelového povrchu. Požadovaná
dlouhodobá ochrana ocelových konstrukcí je proto v současné době zajišťována
nátěrovými systémy s mnohem větší tloušťkou.
V poslední době stoupá použití organických inhibitorů koroze a jsou
uvažovány jako skutečná alternativa k tradičním koncepcím v oblasti korozní
ochrany. Inhibitory koroze se mohou zúčastnit anodických nebo katodických reakcí a
nebo tvořit ochranné vrstvy. Mohou zlepšit bariérovou funkci nátěru nebo zajistit
výbornou adhezi k podkladu.1)
Korozní inhibiční vlastnosti jsou známy u mnoha sloučenin. Jsou to např.:
• heterocykly obsahující sloučeniny síry a dusíku - odvozené od thiomočoviny
• ketony, aldehydy, alkoholy s dlouhými řetězci
• karboxylové kyseliny, mastné kyseliny a jejich deriváty
• alifatické a cyklické aminy
• organické fosfity
• nenasycené sloučeniny - s aromatickým jádrem, deriváty acetylénu.
Inhibitory pro krátkodobou ochranu mají za úkol chránit substrát před korozí
během zasychání filmu. Jedná se tedy o inhibitory bleskové koroze. Dále mají za
úkol bránit korozi obalu. Jsou dávkovány jen v malých koncentracích a jejich
rozpustnost ve vodě by měla být co nejvyšší.
Naopak u inhibitorů koroze pro dlouhodobou ochranu by měla být rozpustnost
nízká, kvůli zamezení vzniku osmotických procesů a vyplavování korozně inhibičních
látek z povlaku. Organické inhibitory koroze pro dlouhodobou ochranu mohou být
jedinou antikorozní komponentou ve formulaci a jejich koncentrace je nižší než při
použití tradičních anorganických pigmentů. Další možností je vhodná kombinace
anorganického antikorozního pigmentu a organického inhibitoru koroze. Tím může
být zajištěno dostatečné množství korozně-inhibičních látek v elektrolytu přítomném

na rozhraní povlak-substrát nebo mohou reakcí pigmentu a organického inhibitoru
vznikat produkty s inhibičními vlastnostmi. 2)
V literatuře jsou např. uváděny následující typy organických inhibitorů koroze
vhodných pro dlouhodobou ochranu – Zn soli 5-nitrosoisoftalové kyseliny a
kyanurové

kyseliny,

Zn

a

Mg

soli

dodecylnaftalensulfonové

kyseliny,

(2-

merkaptobenzothiazolyl)thiojantarová kyselina, aminový komplex a Zr komplex
toluylpropionové kyseliny. Je patentována nátěrová kompozice na bázi epoxidových
pryskyřic obsahující jako inhibitory koroze Zr, Bi nebo Ca soli aminomethylfosfonové
kyseliny a od ní odvozené aminy, přičemž se tyto inhibitory významně podílejí na
zlepšení adheze nátěru k podkladu. 1, 3)
Poznatky získávané experimentálním ověřením jejich účinnosti jako složek
základních antikorozních nátěrů jsou příspěvkem ke komplexnímu zvládnutí
problematiky zaměřené na zvýšení ochranných vlastností základních antikorozních
nátěrů a tím i životnosti nátěrových systémů. Zkoušky provedené s různými
koncentracemi sedmi druhů organických inhibitorů koroze v demineralizované vodě
ukázaly na významný vliv koncentrace, jak znázorňuje tabulka 1. Zkouška koroze
ocelových vzorků byla sledovaná ponorem do roztoku tvořeného 100 ml
demineralizované vody a přídavku inhibitorů koroze po dobu deseti dnů.
Z tabulky 1 je vidět, že účinnost inhibitorů koroze značně závisí na jejich
koncentraci ve vodném roztoku. Srovnání účinnosti inhibitorů koroze

A , B a C

ukazuje, že poměrně vysoká hodnota pH není hlavním kritériem jejich antikorozních
vlastností.
Pro ověření účinnosti vodných výluhů nátěrových filmů obsahujících inhibitor
koroze byla zvolena alkyd-styrenakrylátová vodou ředitelná nátěrová hmota ASA,
která již obsahovala antikorozní pigmenty, což umožnilo zjistit zda dochází k pozitivní
interakci složek, projevující se zvýšenými inhibičními vlastnostmi vodného výluhu
nátěrového filmu. Výsledky desetidenních zkoušek jsou uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 1. Zkouška účinnosti inhibitorů koroze ve vodném prostředí ve vztahu
k ocelovým vzorkům.
pH před
Inhibitor g/100 ml vody zkouškou /
po zkoušce
A
0,315
5,5 / 7,0
B
0,681
- / 6,8
C
0,650
9,4 / 8,3
D
0,071
9,6 / 8,6
D
0,240
9,7 / 8,6
D
0,476
9,7 / 9,0
E
0,053
- / 8,7
E
0,173
9,5 / 8,9
F
0,039
9,2 / 7,8
F
0,143
9,4 / 83

Vodivost
před zkouškou / po
zkoušce (µS.cm-1)
- / 13
- / 73
113 / 379
283 / 398
693 / 1299
1238 / 2300
- / 225
203 / 556
28 / 80
68 / 236

Účinnost
inhibitoru
( %)
Koroze
Koroze
Koroze
Koroze
92
98
Koroze
97
97
97

Inhibitory: A – na bázi kvarterní soli imidazolového typu, B – na bázi polyetylenové
disperze, C – na

bázi modifikované soli kyseliny aminokapronové, D – na bázi

aditivovaných aminových sloučenin, E – aminoester kyseliny borité, F – amid mastné
kyseliny

Tabulka 2. Výsledky korozních zkoušek ocelových vzorků ve vodných výluzích
nátěrových filmů (10 hm. dílů nátěrového filmu a 90 hm. dílů demineralizované vody)
Inhibitor
B
C
D
E
F

Obsah inhibitoru
na sušinu NH
(% hmot.)
0
0,8
3,4
3,5
2,6
2,6

pH
před / po
zkoušce
7,0 / 7,2
6,7 / 6,7
7,5 / 7,5
8,3 / 7,6
8,6 / 8,4
7,6 / 7,6

Vodivost po
zkoušce
(µm.S cm-1)
719
760
731
935
995
707

Účinnost
(%)
84
88
98
98
98
92

Další zkoušky zahrnovaly přídavky inhibitorů koroze v % hmot. na sušinu
vodou ředitelné nátěrové hmoty a zhotovené nátěry

na ocelových vzorcích byly

podrobeny korozním zkouškám po dobu 72 hodin v solné mlze. Výsledky jsou
uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 3. Výsledky zkoušek nátěrů po 72 hodinách v solné mlze.
Inhibitor

% hm.

Tloušťka
nátěrů (µm)

C
D
E
F

0
3,2
3,3
2,4
2,4

40
35
42
39
36

Koroze podél řezu dle
ČSN EN ISO 12944 – 6
( mm)
2,75
1,0
1,25
1,25
1,25

Provedené zkoušky potvrdily vhodnost přídavků inhibitorů koroze do použité
vodou ředitelné nátěrové hmoty, která již obsahovala antikorozní složky. Inhibitory
koroze přidané do této nátěrové hmoty pozitivně ovlivnily zejména okolí řezu.
Při dalších zkouškách byly přidány inhibitory koroze do vzorků nátěrových
hmot připravených bez obsahu inhibičně působících složek. Výsledky zkoušek
ocelových vzorků ve vodných výluzích nátěrových filmů jsou uvedeny v tabulce 4,
výsledky zkoušek nátěrů na ocelových vzorcích v solné mlze v tabulce 5 a výsledky
zkoušky nátěrů obsahujících a neobsahujících inhibitor koroze po 480 hodinové
zkoušce v čisté kondenzační komoře ilustruje tabulka 6.
Provedené zkoušky s vodnými výluhy nátěrových filmů poukazují na vysokou
inhibiční účinnost inhibitorů E a F přidaných do vodou ředitelných nátěrových hmot
akrylátových A a alkyd-styrenakrylátových ASA. Nezanedbatelný je též inhibiční
účinek přídavku inhibitoru koroze D. Vysoký inhibiční účinek těchto látek se projevil
při hodnocení jejich účinnosti jak ve vztahu ke korozi ocelových vzorků
v demineralizované vodě tak také ve vztahu ke korozi ocelových vzorků ve vodných
výluzích nátěrových filmů z nátěrové hmoty A respektive ASA. Z hodnocení vzorků
po zkouškách je patrné příznivé působení inhibitorů koroze z hlediska napadení
ocelového podkladu korozí.
Nátěry z vodou ředitelných nátěrových hmot při korozních komorových
zkouškách vykazují vznik puchýřků. Tento jev podstatně neovlivňuje ani přidaný
inhibitor koroze. Je vhodné poznamenat, že korozní komorové zkoušky vytvářejí
podmínky, které jsou pro vodou ředitelné nátěry velmi nepříznivé, zejména se to týká
zkoušky v solné mlze. V našich podnebních podmínkách nebývá vysoká teplota
spojena s vysokou relativní vlhkosti a působením chloridů.

Zkouška nátěrů v solné mlze je vhodná pro srovnání vlastností různých druhů
ochranných nátěrů s různými účinnými složkami a získané výsledky je nutno
interpretovat s ohledem na zkušenosti v oblasti odolnosti nátěrů v přírodních
podmínkách.

Tabulka 4. Inhibiční působení vodných výluhů nátěrových filmů obsahujících jako
antikorozní složku přidaný inhibitor koroze. Doba zkoušky 10 dnů. A je akrylátová
vodou ředitelná nátěrová hmota a ASA je alkyd – styrenakrylátová vodou ředitelná
nátěrová hmota.
VŘNH

Inhibitor /
(% hmot.)

pH
před / po
zkoušce

A

-/0

7,6 / 7,7

A

D / 3,12

8,4 / 7,8

A
A
ASA
ASA
ASA
ASA

E / 3,13
F / 3,14
-/0
D / 3,27
E / 3,63
F / 3,06

8,7 / 8,5
8,1 / 8,0
7,1 / 7,3
7,7 / 7,4
8,4 / 8,2
7,4 / 7,4

Vodivost
před / po
zkoušce
(µS.cm-1)
651 / 594
1227/
1372
952 / 1038
704 / 684
519 / 596
712 / 775
848 / 997
479 / 529

Potenciál
při anod.
polarizaci
(mV)
78

Koroze
vzorků
(µm.a-1)

Účinnost
(%)

32

221)

101

5

881) / 842)

363
34
-123
74
88
176

0,5
3
10
6
0,5
1,3

991) / 902)
931) / 912)
761)
1)
85 / 403)
991)/ 953)
971) / 873)

Poznámka:
1 - účinnost ve vztahu ke korozi ocelových vzorků v demineralizované vodě
2 - účinnost ve vztahu ke korozi ocelových vzorků ve vodném výluhu nátěrového
filmu z nátěrové hmoty A neobsahující inhibitor koroze
3 - účinnost ve vztahu ke korozi ocelových vzorků ve vodném výluhu nátěrového
filmu z nátěrové hmoty ASA neobsahující inhibitor koroze

Zkouška nátěrů v solné mlze je vhodná pro srovnání vlastností různých druhů
ochranných nátěrů s různými účinnými složkami a získané výsledky je nutno
interpretovat s ohledem na zkušenosti v oblasti odolnosti nátěrů v přírodních
podmínkách.

Tabulka 5. Výsledky zkoušky nátěrů obsahujících a neobsahujících inhibitor koroze
po 48 hodinové zkoušce v solné mlze dle ČSN ISO 7253.
VŘNH

Inhibitor /
(% hmot.)

A
A
A
A
ASA
ASA
ASA
ASA

-/0
D / 3,12
E / 3,13
F / 3,14
-/0
D / 3,27
E / 3,63
F / 3,06

Tloušťka nátěru Koroze dle
(µm)
ASTM D 610
36
34
30
34
28
40
40
41

5 (3%)
9 (0,03%)
8 (0,15%)
9 (0,03%)
1 (50%)
6 (1%)
5 (3%)
9(0,03%)

Puchýře dle
ČSN ISO
4628/2
4(S3)
4(S3)
4(S3)
4(S2)
4(S2)
2(S2)
4(S3)
2(S2)

Tabulka 6. Výsledky zkoušky nátěrů obsahujících a neobsahujících inhibitor koroze
po 480 hodinové zkoušce v čisté kondenzační komoře dle ČSN 03 8131. A je
akrylátová vodou ředitelná nátěrová hmota, ASA je alkyd-styrenakrylátová vodou
ředitelná nátěrová hmota. Přídavek inhibitoru koroze na sušinu nátěrové hmoty.
VŘNH

Inhibitor
(% hmot.)

ASA

-/0

Tloušťka
nátěru
(µm)
54

ASA

O / 0,5

54

ASA
A
A
A

P / 2,4
-/0
O / 0,44
P / 2,22

55
76
80
87

Koroze dle Puchýře dle
ČSN ISO
ASTM
4628/2
D 610
6-G (1%)
4(S2)
9-G
4(S2)
(0,03%)
10
3(S2)
10
0
10
0
10
0

Přilnavost dle
ČSN ISO 2409
2-3
0-1
0-1
-

Inhibitory: O – na bázi kyseliny jantarové a benzothiazolu , P – ethylmorpholinový
komplex s dalšími org. složkami

Epoxidové

nátěrové

systémy

jsou

v současné

době

rozhodující

pro

zabezpečení bariérové ochrany ocelových konstrukcí ve ztížených podmínkách.
Základní epoxidové nátěrové hmoty obsahovaly nejčastěji účinnou zinkovou žluť,
kdežto v současné době obsahují hlavně méně účinný fosforečnan zinečnatý. Pro
stanovení účinnosti inhibitorů koroze byla použita základní dvousložková epoxidová
nátěrová hmota S 2300, do které byly přidány inhibitory koroze - počítáno na sušinu
nátěrové hmoty. Výsledky zkoušek inhibiční povahy vodných výluhů ve vztahu
k ocelovým vzorkům zachycuje tabulka 7.

Tabulka 7. Účinnost vodných výluhů nátěrových filmů ze základních epoxidových
nátěrových hmot S 2300 s přídavky inhibitorů koroze.
Inhibitor
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
S 2300

Obsah
inhibitoru
(% hmot.)
2,6
2,7
3,7
2,5
2,5
2,2
3,1
3,8
1,7
0

pH
před / po
zkoušce
6,9 / 7,8
6,8 / 7,8
6,8 / 7,7
6,8 / 7,7
6,7 / 7,6
6,7 / 7,7
7,2 / 7,8
6,8 / 7,7
6,7 / 7,6
6,8 / 7,7

Vodivost před
/ po zkoušce
(µmS.cm-1)
14 / 18
14 / 19
17 / 23
20 / 26
17 / 28
16 / 25
661 / 1696
16 / 25
18 / 24
14 / 21

Účinnost (%)
22
3
1
36
- 14
11
99
-2
56
50,15 µm.a-1

Poznámka: Účinnost je vypočtena z korozních úbytků vztažených na korozi
ocelových vzorků ve vodném výluhu nátěrového filmu S 2300 neobsahujícího
přídavky inhibitorů koroze, což bylo 50,15 µm.a-1.
- Inhibitory: G – dietanolamid kyseliny olejové, H – směsný derivát aminoiminových
typů, CH – kvarterní sůl – aminoamidová pryskyřice, I – derivát
polyaminkarboxylátu modifikovaný oxazolinem, J – zinečnatá sůl kyseliny 5 –
nitroisoftalové, K- vápenatá sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové, L - sodná sůl
kyseliny sebakové, M – zinečnatá sůl kyseliny dinonylnaftalen monosulfonové, N na bázi kyseliny olejové a a –(2-aminoetyl)etan-1,2- diaminu.
Z provedených zkoušek vyplývá, že pouze

inhibitor koroze označený L

(sodná sůl kyseliny sebakové) se výrazně projevil v nátěrovém filmu z epoxidové
základní nátěrové hmoty S 2300 na inhibiční účinnosti vodného výluhu.
Vzorky nátěrové hmoty S 2300 s přídavky inhibitorů byly použity pro zhotovení
zkušebních základních nátěrů na ocelových vzorcích z hlubokotažného plechu
z oceli 11305 rozměru 10 x 15 cm. Druhou vrstvu tvořil nátěr S 2300 neobsahující
přídavek inhibitoru koroze. Pro zhotovení vrchního nátěru byl použit bílý
dvousložkový epoxidový email S 2321. Výjimku tvoří nátěrový systém zahrnující
základní epoxidový nátěr S 2300 s přídavkem

inhibitoru koroze označeným N.

V tomto případě byly použity pouze dva nátěry a to nátěr obsahující přídavek
inhibitoru AN a vrchní nátěr S 2321. Z tohoto hlediska je nutno také tento nátěrový
systém posuzovat.

Zkušební postup použitý pro srovnání ochranných vlastností nátěrových
systémů a tím i účinnosti přídavků inhibitorů koroze do základní nátěrové hmoty
nebyl standardní. Standardní postupy vytvářejí často podmínky tj. vysokou teplotu a
vysokou relativní vlhkost, které se v našich klimatických podmínkách nevyskytují.
Vzorky byly umístěny do kondenzační komory při laboratorní teplotě, která
obsahovala vodu na dně komory. Tato voda byla občas zahřátá na vyšší teplotu, aby
došlo k orosení vzorků, které byly občas na dobu několika sekund ponořeny do 5 %
roztoku chloridu sodného. Zkouška trvala 172 dny, což do určité míry umožňuje
provést rozlišení ochranných vlastností použitých jednotlivých inhibitorů koroze.
Získané výsledky jsou uvedeny v tabulce 8. Pro hodnocení koroze v řezu byla
použita (pouze pro hodnocení těchto výsledků) stupnice: 0 – nepatrná koroze v řezu,
1 – malá koroze v řezu, 2 – střední koroze v řezu a 3 – značná koroze v řezu.
Průměrná šířka delaminace se vztahovala na delaminaci ohraničenou úplně nebo
částečně obvodem svědčícím o korozním napadení ocelového povrchu. Základní
nátěr v tomto nátěrovém systému obsahoval přídavek 3,8 % hm. na sušinu nátěrové
hmoty inhibitor M (dle tabulky 7).

Tabulka 8. Výsledky zkoušek epoxidových nátěrových systémů.
Inhibitor
koroze / %
hmot.

Průměrná
tloušťka nátěrů
(µm)

Delaminace
na obě
strany od
řezů (cm)

G / 2,6
H / 2,7
CH / 3,7
I / 2,5
J / 2,5
K / 2,2
L / 3,1
M / 3,8
N / 1,7
bez inhibitoru

82
73
67
77
86
97
94
103
104
79

4
2,88
3,88
3,59
4,41
3,56
2,08
4,34
4,12
4,62

Koroze od řezu při
průměrné tloušťce /
při hypotetické
tloušťce 100 µm
(cm)

Průměrná
hodnota koroze
v řezu (stupně)

1,9 / 1,56
1,6 / 1,13
1,9 / 1,28
1,9 / 1,46
1,7 / 1,47
1,9 / 1,84
1,1 / 0,98
1,6 / 1,71
2,2 / 2,30
2,0 / 1,58

2,20
1,82
1,34
1,54
2,24
2,44
0,94
2,75
2,36
2,2

Z výsledků zkoušek epoxidových nátěrových systémů se základními nátěry
s různými inhibitory koroze bylo zjištěno, že významné ochranné vlastnosti vykázal
nátěrový systém se základním nátěrem obsahujícím přídavek inhibitoru koroze L

(sodná sůl kyseliny sebakové). Jedná se o inhibitor koroze rozpustný ve vodě, jehož
rozpustnost je 5 % hmot.
Další experimentální práce byly zaměřeny na zkoušení organických korozních
inhibitorů
Organické

ve

formulacích

korozní

vysokosušinových

inhibitory

byly

epoxidových

kombinovány

nátěrových

s netoxickým

hmot.

antikorozním

pigmentem fosforečnanem zinečnato hlinitým. Cílem bylo zvýšit antikorozní účinnost
nátěrů vlivem organických korozních inhibitorů.
Vybrané typy organických korozních inhibitorů byly k modelovým epoxidovým
nátěrovým hmotám přidávány vždy v minimální, střední a maximální koncentraci
doporučené dodavatelem. Byl zjišťován vliv inhibitorů na základní lakařskotechnologické vlastnosti nátěrových filmů a na antikorozní účinnost jednovrstvých
nátěrů při urychlených korozních testech.
Pro formulace vysokosušinových epoxidových antikorozních nátěrových hmot
byly vybrány následující organické korozní inhibitory:

Organ. korozní inhibitor
• Irgacor 153

Složení
alkylamonná

sůl

(2-benzothiazolylthio)

butandiové

kyseliny

• Irgacor 252 LD

1-(benzothiazol-2-ylthio) butandiová kyselina

• Irgacor 287

polyaminy modifikovaná sůl mastných kyselin

• Korrodur

roztok taninu a smáčedla

• Cobratec 99

benzotriazol

• Cobratec 948

směs azol derivátů

• Cobratec TT100

methyl-1H-benzotriazol, tolyltriazol

• Butrol 9101

organický inhibitor koroze – blíže nespecifikováno

Průběh zasychání nebyl organickými korozními inhibitory ovlivněn. Všechny
nátěry měly vysokou tvrdost, poněkud horší fyzikálně-mechanické vlastnosti, ale

vynikající přilnavost na ocel a vysoké hodnoty MEK testu (víc než 600 s po 1 měsíci),
což nasvědčuje vytvoření husté polymerní sítě.
Nejlepší celkové antikorozní účinnosti jednovrstvých nátěrů po 1512 hodinách
v neutrální solné mlze bylo dosaženo u nátěrové hmoty, která obsahuje Cobratec
TT100 v min. koncentraci. Dále se umístila antikorozní nátěrová hmota s min.
hladinou Cobratec 99, potom s min. koncentrací Irgacor 153 a stejnou antikorozní
účinnost poskytovaly i nátěrové hmoty s max. koncentrací Cobratec 99 a s min.
koncentrací Cobratec 948.
Posuzujeme-li důležitou složku hodnocení poškození korozí - korozi podkladu,
je zřejmé, že nejlepší byly nátěry z epoxidové nátěrové hmoty s min. hladinou Irgacor
153, s max. množstvím Cobratec 99 a s min. koncentrací Cobratec TT 100. Lepší
než epoxidová nátěrová hmota bez inhibitoru koroze byly i nátěry z hmot
obsahujících min. hladinu Cobratec 99 a min. dávkování Cobratec 948.
Na základě výsledků koroze v řezu byl potvrzen předpoklad, že některé
inhibitory koroze jsou účinné pro ochranu nátěrů při jejich poškození. Nejnižší a
především střední hladina Irgacor 287 zajišťovala výrazně lepší výsledek než ten,
který byl zjištěn u nátěrové hmoty bez korozního inhibitoru. Z tohoto pohledu se
osvědčil i Cobratec TT100 a Irgacor 252 LD.
Z výsledků cyklových zkoušek v kondenzační komoře s obsahem SO2 – po
1512 hodinách je zřejmé, že z hlediska celkové antikorozní účinnosti se přídavky
korozních inhibitorů příliš neosvědčily. Z celkového hodnocení nátěrů vyplývá, že na
tento výsledek měl vliv především výskyt puchýřků na povrchu nátěrů.
Z hodnocení koroze podkladu je patrné, že lepší výsledek než nátěrová hmota
bez přídavku korozního inhibitoru měla hmota obsahující střední koncentraci Irgacor
153 a jen nepatrně horší byla nátěrová hmota s min. přídavkem Cobratec TT 100.
Z výsledků zkoušení organických inhibitorů koroze, uvedených v tomto
příspěvku, je zřejmé, že ve vysokosušinových epoxidových antikorozních nátěrových
hmotách se nejlépe osvědčily nejnižší koncentrace Cobratec TT100 a Cobratec 99 –
oba na bázi benzotriazolu a Irgacor 153 – alkylamonná sůl (2-benzothhiazolyl-thio)
butandiové kyseliny. V dalších pokusech by bylo vhodné zaměřit se na optimalizaci
objemové koncentrace antikorozního pigmentu, vzájemného poměru antikorozního

pigmentu a organického inhibitoru koroze, případně na úplnou náhradu antikorozního
pigmentu organickými inhibitory koroze a plnivy.
Dle výsledků provedených laboratorních zkoušek lze považovat za účinné
v základních antikorozních nátěrech některé ověřené

inhibitory koroze. Účinné

inhibitory koroze obsažené v základních antikorozních nátěrech zvyšují jejich
ochranné vlastnosti. Výběr vhodného účinného inhibitoru koroze je nutno vztahovat
ke konkrétnímu typu základní nátěrové hmoty na základě zkoušek uskutečněných
s použitím souboru zkušebních metod a souboru postupů vyhodnocování výsledků
zkoušek.

celková antikorozní účinnost (st.)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
.
x
x
x
x
in
in
in
or m in
k
ma
ma 9 m
ma 8 m
ma 0 m
.
3
0
3
9
h
8
0
5
9
4
0
5
9
4
n
1
1
i
9
1
b
b
T1
b 9 TT
g.
Irg
Co
Irg
Co Cob
or
bT
Co Cob
o
z
C
be

neutrální solná mlha

kond.komora s oxidem siřičitým

Celková antikorozní účinnost epoxidových nátěrových hmot s organ. inhibitory koroze
– po 1512 h korozních zkoušek (vyjádřeno ve stupních podle Heubacha - 100
nejlepší, 0 nejhorší).
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FORMULATION AND STUDY OF THE ACTION MECHANISMS OF
NONISOMETRIC PIGMENTS IN COATINGS
FORMULACE A STUDIUM MECHANISMŮ PŮSOBENÍ
NEISOMETRICKÝCH PIGMENTŮ V NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH
Petra Tamchynová, Andréa Kalendová
University of Pardubice, Department of Paints and Organic Coatings, Czech Republic
Summary
The studies directed to investigating the effects of surface treatment of
mica (muscovite) on the properties of anticorrosive coatings. At present
the pigments are used for formulating the coatings aiming at studying the
barrier mechanisms of action in an organic binder.
Key words: pigment, nonsisometric, coating, anticorrosive

Study of the diffusion processes through film for the corroding materials
The processes of diffusion of liquids and gases through a heterogeneous film
are the primary cause of failure of the organic coating. The inorganic pigments can
significantly affect the penetration of corrosive films through the coating film. We start
with an assumption that the transport of substances through the film is based on the:
1. structure of binder - flexibility of chains, density of network
2. temperature - wheather the temperature is above or below the binder Tg
3. concentration of the diffusing material

From the pigment point of view the following factors are of interest:
1.

size and distribution of particles

2.

secondary particles types

3.

chemical particle composition

4.

system homogeneity - wetting the particles
For studying the diffusion processes the model coating compositions were

prepared, which contained the barrier muscovite pigment:
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a. having undergone surface treatment (Academy of Science at Řež)
b. non treated
c. comparative - specularite (iron mica)

The diffusion was studied by a microscopy method starting with the second
Fick law and independent calculation of the diffusion coefficient was performed by
means of the Einstein relation for D.
The results gained confirm the assumption that the lamellar mica particles
considerably hinder the transition of corroding medium through the film. On
comparing the analyses (electron microscopy, BET and RTG) the results obtained in
the study region of diffusion can be used for the comparatively precise definition of
the types of most appropriate lamellar pigment. It is, of course, important, which was
also studied, to monitor the effect of chemical reactions of the penetrating medium
with a pigment particle (diffusion with simultaneously running chemical reaction); this
scope of problems will be involved in the part of project to be solved in the next year.

Study of free-film penetrability for water vapor
For the water-vapor penetrability of free coating films the constant thickness
coating samples were prepared. As a model binder the epoxy-ester resin was
selected. With the binder the dispergation procedure was used for preparing the
coating composition containing muscovite having been surface pretreated, muscovite
without surface pretreatment and specularite (iron mica). The water vapor
penetrability was followed in dependence on the concentration of appropriate lamellar
pigment.
The samples having a PVC = 5, 10, 15, 20, 25, and 30% were prepared. he
results obtained show clearly that the surface treatment of muscovite can affect the
diffusion resistance of coating films to which that anticorrosive pigment was applied.
The most significant differences, by as much as two orders of magnitude, were
achieved at higher pigment concentrations in the binder system (PVC = 20-30%).
The concentration region corresponds also to the so-called limiting lamellar pigment
concentration. The results concerning natural specularite applied under similar
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conditions to the coating film confirm the theory concerning the formation of a thin
specularite layer on the plate muscovite particle.

Physicomechanical film properties
The organic 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. or the study of the lamellar
muscovite particles, both in the state of surface treatment and without any surface
treatment, further for both the natural and synthetic specularite the following tests
were selected:
• measurement of film hardness
• measurement of film brightness
• determination of the resistance to cupping
• determination of the resistance to the impact deformation
• determination of the resistance to bend loading

The physicomechanical properties were followed primarily with epoxy ester
binder, but also with polyurethane resin (both of single-component and twocomponent types), with epoxy resin and with a silicone binder (burnt at 200 and
300oC). The lamellar-pigment concentration was in a PVC range of 5-30%. The
results confirm the comparable properties obtained with natural specularite and
muscovite having been subjected to a surface pretreatment. Here the physical effect
manifests itself in a complete extent, such as shape and distribution of particles. A
disadvantage of natural 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.
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Study of affecting the adhesion and cohesion in a protective system
One of the most important properties of protective coatings is the adhesion of
film to the underlying substrate. The loss of film adhesion results in a failure of the
protective coating function. Also the corrosion of metal beneath the coating is in a
direct relation to the adhesion forces, which keep the compact metal-coating
connection. The possibility to affect the anticorrosive coating adhesion is a really
important moment in the research of anticorrosive coatings. The adhesion is affected
by the binder - due to polar groups, but also due to pigment particles, which are able
to create the laminated matrix resisting to osmotic pressures of the diffusion of liquid
through the film.
Besides the adhesion alone, the cohesion is a component of not less
importance, meaning the resistance of the film itself. The polar character of pigment,
the capacity of pigment wettability in binder, but also the shape (the nonisometrical
shape will be preferred), creates a precondition of increased coating resistance to
face interruption.
For testing the following two normed methods were selected: the splitting-off
method, which follows both adhesion, so as cohesion of the films, and further a
lattice cutting test. Similarly as on studying the physicomechanical properties there
were followed the effects of muscovite having been subjected to surface
pretreatment in comparison with muscovite and specularite in binders based on
polyurethanes, silicones, epoxy esters and epoxy resins. The effect of lamellar
muscovite having been subjected to surface pretreatment in the coating film
manifests itself by adhesion increased from 6 MPa (at PVC = 0%) to 11.5 MPa (at
PVC = 20%). Based on these results the values of CLPVC (critical lamellar pigment
volume concentration) for individual types of lamellar pigments were determined.

Influence of UV radiation on the binder and efficiency at minimalization of
negative effect
The solar UV radiation acts really destructively on the organic binder. The film
surfaces are disturbed, resulting in the release of pigment particles. In a final
consequence this effect results in a loss of brightness and primarily in the
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appearance of surface microcracks, which facilitates the transport of liquids and
gaseous corrosion medium to the substrate.
The lamellar particles of muscovite having been subjected to a surface
pretreatment show a positive effect in such a direction, that they reflect the UV
radiation, protecting thus the binder, but also thanks to their laminating function
considerably strengthen the film surface. On comparing the pretreated muscovite
with natural specularite the muscovite exposed to xenon lamp radiation manifests
itself as a pigment showing a good protection to organic binder. The results are
significant primarily for the polyurethane coating composition, hardened by
atmospheric moisture, but also for epoxy ester coating. In both the cases the
optimum concentration varies in a PVC range of 25-30%.

Interaction of plate-form pigment with organic binders
For the study of the effect of functional groups present in the binder chain with
the lamellar pigment the following polymers were selected:
• Epoxy esters - they contain the -OH, -OCOR groups
• Two-component polyurethanes - they contain the -OH, -NCO groups
• Single-component polyurethanes - they contain the -NCO, -NH2 groups
• Silicones - they contain the -OH groups
• Epoxy resins (water dilutable) - they contain the -NH2, ->NH, >N-, -COOH groups

By selecting these binders the precondition was created, allowing to follow the
effect of the given functional groups in interactions with the muscovite having been
subjected to surface pretreatment.
The lamellar pigments, which show a capacity to act in the sense of
absorption, adhesion-barrier mechanism, are to be studied also from the protection of
metals to corrosion point of view alone. The accelerated corrosion tests performed in
a condensation SO2 chamber and in the salt chamber give the best imagination of
the processes connected with the with the corrosion penetration of the coating. It is
necessary to consider that the chloride ions show comparatively poor penetratability
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through the coating film. The studied coatings pigmented with lamellar mica bring
really good results.
Also good results were achieved with the epoxy two-component coatings,
which show the highest anticorrosion efficiency already starting with 15 vol. %. A
further course is constant, independent on the lamellar pigment concentration.
With the epoxy ester coatings the maximum anticorrosion efficiency is found at
roughly 20% pigment concentration. The growth and drop of the efficiency is in this
case rather steep and thus the system is dependent on the lamellar pigment
concentration. At single-component polyurethane coating composition the course of
anticorrosion efficiency is of low expressivity and approximately starting with 10%
concentration a really slow drop of the protective coating function takes place.
From the results obtained in a condensation chamber with a content of SO2
there are interesting differences among individual coatings on various binder bases
at a constant content of lamellar pigment. In ourse of project solution the model
coating compositions having a lamellar pigment volume concentration of 5% to 30%
were prepared. These samples were used for performing mechanical and
accelerated corrosion tests.
On the basis of physicomechanical and corrosion resistances of coating film
such a pigment volume concentration was selected, which appears as optimal in the
first approximation. The resistances to diffusion of pigmented films and the resistance
thereof to UV radiation were studied. In the second part of paper the effect of barrier
pigments at this concentration on behavior of various binder systems was evaluated.

Conclusion
The results show that the best anticorrosion efficiency and physicomechanical
properties were shown by the coatings pigmented with iron mica (both of natural and
synthetic origins).
The comparative results were shown, however, also by the coating films
containing the muscovite having been subjected to surface pretreatment. A
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disadvantage of iron mica is predetermined dark gray color and also the
sedimentation of pigment particles in the binder resulting from high mass value of the
particles. On the contrary to mica based on muscovite there does not také place the
sedimentation of particles and thanks to the surface treatment with transition metal
oxides a whole scale of color shades can be achieved. These decorative pigment
properties enable a broad utilization thereof. Also the coating systém properties
consisting of two layers were also evaluated. This system consisted of an epoxy
ester primer pigmented with zinc and a finishing coat containing the appropriate mica
type. The laboratory tests were not performed in a complete manner, and thus a
further study of the properties characterizing these two-layer systems can be
recommended.

PVC non-isometric pigment 25%

PVC nonisometric pigment 30%
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INFLUECING OF ANTICORROSIVE EFFICIENCIES OF SPINEL TYPE
PIGMENTS BY MEANS OF ALKALIZING EFFECTS
VLIV ALKALIZAČNÍCH SCHOPNOSTÍ NA ÚČINNOST ANTIKOROZNÍCH
PIGMENTŮ SPINELOVÉHO TYPU
David Veselý, Andréa Kalendová
University of Pardubice, Faculty of Chemical Technology, Department of Paints and
Organic Coatings, nam. Cs.legii 565, 532 10, Pardubice, Czech Republic
Summary
The binder containing acid groups gave better inhibitive properties of
aqueous extract than the nonreactive binders. Using spinel pigments
allows to significantly inhibit the corrosion reaction, in comparison with the
corrosion running in clean water. The chemical composition of synthesized
pigments clearly shows that the compounds are ecologically harmless.
Keywords: corrosion, anticorrosive pigment, spinel pigment, binder,
corrosion weight loss

Introduction
The development of new anticorrosive pigments has undergone a rapid
upward swing in the recent ten years. This was supported primarily by the prohibition
of using anticorrosive pigments containing Pb and Cr(VI) [1]. Due to the toxic
properties of these elements the anticorrosive pigments as red lead, lead suboxide,
and zinc chromate have been eliminated from the coating compositions. High
anticorrosive efficiency of these pigments, above all in standard solvent coatings, has
become a limiting factor for the development of new ecological pigments [2]. The
oldest

representative

type

of

ecological

anticorrosive

pigments

is

zinc

phosphate.dihydrate [3,4]. This pigment became a base for modified phosphates [2],
the modification being done by molybdenum or organic corrosion inhibitors [5]. The
upmost position is taken by condensed phosphates containing various different
cations [6,7]. Also the anticorrosive pigments based on phosphosilicates and
borophosphates [8] have been developed. A series of these pigments are nowadays
currently produced and find commercial application to coating compositions [9].
There exist several other ways in the development of anticorrosive pigments. This
concerns calcium or barium metaborates [8], ion-exchange pigments [10], and core
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pigments containing an inert “core” [11], the surface of which is treated by any of the
given inhibitively active pigment salts. The anticorrosive protection of metals is solved
also by a barrier protection using lamellar iron mica [12] and muscovite pigment [13],
glass [14] or aluminum [15] flakes. Also electrochemically active zinc metal [16] is
effective in coating compositions. At present, our attention is directed to the
developments of inhibitive pigments based on metal oxides [17,18], which in addition
to the proven anticorrosive efficiency do not loose their efficiency even by exposing to
elevated temperatures [19]. The work has aimed at describing the action
mechanisms of spinel pigments. It is to bring an evidence, whether the barrier
mechanism or the neutralization mechanism is concerned, when the corrosive
substances penetrating through the film are neutralized or the pigment-substrate
metal interactions are concerned [20,21]. This work aims at investigating a further
potential mechanism, namely the neutralization of acid carboxyl groups contained in
several binders. As far as the mechanism is confirmed then the spinel pigments
would act inhibitively by a similar mechanism as red lead or lead suboxide.

Experimental
To secure the inhibitive components of coating compositions the mixed spineltype oxides were synthetized. The synthesis of these pigments starts with the
isomorphous substitution of ions in the original spinel mineral. The preparation is
performed by a high- temperature one-step process, at which the reaction mixtures
are calcined at temperatures up to 1230oC. In the subsequent process the pigments
are treated by washing, grinding and micronization. Pigments with variable cation
combinations and various mole ratios were prepared. As bivalent cations the alkalineearth metals, Ca, Mg, and Sr, and further Zn, were selected and as a trivalent
element the transition element Fe, further Al and Cr(III) (type 2-3) were selected. For
investigating the anticorrosion behavior of the synthetized pigments the model
coating compositions based on alkyd resin, aqueous styrene-acrylate dispersion,
chlorinated rubber, and epoxy resin were formulated. Table 2 gives the principal
characterization of these coatings.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 coating compositions thus prepared were used
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for further testing. The free films were prepared on a silicone substrate, from which
they can be easily removed. The conditioning of samples prepared ran under
standard conditions for 30 days, prior to further testing.

Table 1. Physico-chemical parameters of the prepared spinel pigments.
Pigment
Mg0.2 Zn0.8 Fe2O4
MgFe2O4
ZnOMgOFe2O3
2ZnOFe2O3
Ca0.8 Zn0.2 Fe2O4
Ca0.8 Mg0.2 Fe2O4
0.3Al2O3 0.7ZnOFe2O3
Sr0.2Zn0.8Fe2O4
2CaOFe2O3
MgCr2O4
Pigment
Mg0.2 Zn0.8 Fe2O4
MgFe2O4
ZnOMgOFe2O3
2ZnOFe2O3
Ca0.8 Zn0.2 Fe2O4
Ca0.8 Mg0.2 Fe2O4
0.3Al2O3 0.7ZnOFe2O3
Sr0.2Zn0.8Fe2O4
2CaOFe2O3
MgCr2O4

r.103
[Ω.cm]

w.103
[%]

9.4
3.5
10.0
1.7
10.2
2.3
10.7
6.2
10.8
0.2
10.8
1.3
7.5
6.1
10.2
1.7
10.3
0.3
9.0
1.1
Density [g/cm3]
4.769
4.176
4.416
4.982
4.493
4.251
4.083
5.020
4.197
3.847

125.6
119.8
90.5
12.9
200.5
127.5
250.6
46.0
191.1
11.1

pH

alkalinity.103
[cm3 0.5N
HCl/100 g]
24.6
45.3
46.3
23.9
66.8
66.7
14.6
50.3
62.5
38.1

Oil Absorption [g/100g]

16.28
21.70
25.83
16.27
28.06
32.77
18.50
24.03
32.55
15.56

H2Oads..103
[%]
2.8
2.5
2.3
1.9
2.6
2.8
1.8
2.1
2.2
2.8
CPVC [%]
55
48
57
54
49
35
59
44
47
61

(pH - DIN ISO 787/9, r= resistivity - DIN ISO 783/14, w= content of water-soluble substances
- CSN 670542, alkalinity - CSN 67 0543, H2Oads.= content of adsorbed moisture - DIN ISO
787/2, density - DIN ISO 787/10, oil absorption - DIN ISO 787/5, and CPVC= critical pigment
volume concentration)

Gravimetric determinations of the losses due to corrosion
The determination of weight losses of the steel samples (samples of corroding
metals) was performed in a medium of the aqueous extract of solid coating film (10%
suspension) and in the extract of pigment dust alone (10% suspension). The time of
extraction was selected as a time interval of 0 - 28 days. After the exposure of steel
plates to these suspensions the corrosion products were removed with a hydrochloric
acid solution containing an addition of urotropine. By calculation from the weight
diference it is possible to calculate the direct indices of surface corrosion.
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Table 2. Formulation of model coatings.
Component
Function
Content (wt.%)
Anticorrosive alkyd coating
alkyd resin
binder (acid No.= 15 mg KOH)
34.0
anticorrosive pigment (laboratory prepared) inorganic corrosion inhibitor
10.0
talc
filler
19.0
red ferric oxide
colour pigment
16.0
Co, Ca, Zn organic acid salts
siccatives
1.0
white spirit
diluent
20.0
PVC
PVC/CPVC

37.8 %
0.90

Anticorrosive styrene-acrylate dispersion coating
styrene-acrylate dispersion (50%)
binder
anticorrosive pigment (laboratory prepared) inorganic corrosion inhibitor
talc
filler
amonium polyacrylat
dispersing additive
modified polydimethyl siloxanes
defoamer
butyl glykol acetate
coalescing additive
red ferric oxide Fe2O3
color pigment
hydrophobically modified ethylene oxiderheology additive, thickener
urethane block copolymeres
organic quaternary-amonium base salt
flash rusting corrosion inhibitor
water
diluent
PVC
PVC/CPVC
Solid content
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3.0
0.8
18.8

35.8 %
0.85
51.0 %

Anticorrosive coating based on chlorinated rubber
chlorinated rubber (100%)
binder
anticororrosive pigment (laboratory
inorganic corrosion inhibitor
prepared)
talc
filler
dibutyl phtalate
plasticizer
red ferric oxide
color pigment
white spirit
diluent
xylene
solvent
35.0 %
PVC
0.85
PVC/CPVC
Solid content 70.0 %
Anticorrosive coating based on epoxy resin
binder (epoxy equiv./100g
A. epoxy resin (50%)
= 0,11)
inorganic corrosion
anticorrosive pigment (laboratory prepared)
inhibitor
talc
filler
red ferric oxide
color pigment
propylen glykol diacetate
diluent
hardening additive
B. diethylenetriamine-modified epoxy resin
PVC
PVC/CPVC
Solid content

35.0
10.0
20.0
0.9
0.1
2.0
9.4

35.2 %
0.85
70.0 %

20.0
10.0
21.0
5.0
14.0
15.0
15.0

29.0
10.0
20.0
15.0
5.0
21.0

Results and discussion
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. Also the adhesion of film to the substrate metal could
be lost and an undue saponification of binder could take place, which would disturb
the filmforming properties.The diffusion methods of investigating the anticorrosive
pigments start with the presumption of barrier action and binding the corrosive
medium penetrating through the film to the pigment particle surface. The method of
following 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 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 transferred to
the aqueous suspension, affects the water extract pH value in such a way, that the
resulting pH value is 4,3. When this acidic binder contains a spinel pigment, then the
pH extract values are rising with most pigments used to a region of pH value = 5-8.
This growth of pH value is caused by the formation of metal soaps in the film. In
principle the effect is similar to that of inhibitive red led action. The alkaline medium is
not suitable for the corrosion, which acts sooner in an acidic medium. The metal
soaps can exhibit also inhibitive properties at the protected metal/organic coating
interface.
In an alkyd binder, as schown schematically in Fig. 1, the acidic -COOH binder
groups and alkaline spinel pigment are present. The neutralization of carboxyl groups
yet in the film gives less or more neutral products. The acidic and alkaline film
components are on the extraction in water, together with the neutral diffusion
products washed out and affect the resulting pH value of water extract. The acidic
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binder components, which had been eluted to the aqueous medium can be also
neutralized with alkaline extract of anticorrosive pigment. The release velocities of
these active anticorrosive products are given in Table 3, which give the dependence
of pH extract value on the time of exposure to the aqueous medium. These
dependences show clearly the difference between individual spinel pigments not only
from the reaction capacity with carboxyl alkyd groups point of view, but also that of
the solubility thereof and release to the aqueous medium. Table 3 contains the pH
values of suspensions in dependence on the corrosion of steel plates in a time
interval of 0-28 days.
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Figure 1. Schematic representation of interactions running in the suspension
containing a free alkyd film (1- 2CaOFe2O3, 2- MgFe2O4, 3- Mg0.2Zn0.8Fe2O3, 4MgCr2O4, 5-TiO23ZnO).
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Table 3. pH values of aq. 10% alkyd film suspensions in dependence on the
corrosion of steel symplex.

Pigment

Mg0.2Zn0.8Fe2O4
MgFe2O4
ZnOMgOFe2O3
2ZnOFe2O3
Ca0.8Zn0.2Fe2O4
Ca0.8Mg0.2Fe2O4
0.3Al2O30.7ZnO Fe2O3
Sr0.2Zn0.8 Fe2O4
2CaOFe2O3
MgCr2O4

pH value
of the
suspensions
prior to
submerging the
steel plates
6.05
7.55
7.55
7.55
7.10
7.30
5.15
7.50
7.50
6.40

pH value of the suspension containing the
submersed steel plates
24 h
6.60
7.65
7.65
7.80
7.20
7.40
5.60
7.60
8.00
6.45

168 h
7.00
7.70
7.65
8.00
7.50
7.40
5.75
7.70
8.50
6.50

336 h
7.50
7.80
7.65
8.50
7.80
7.45
5.85
7.80
9.00
6.60

504 h
7.70
7.90
7.70
9.00
7.81
7.50
5.90
7.85
9.50
6.65

672 h
7.80
8.00
7.75
9.50
7.82
7.50
5.90
7.90
10.0
6.65

Table 4. The weight losses and corrosion velocities in aqueous 10% alkyd-film
suspensions.
Pigment
Mg0.2Zn0.8Fe2O4
MgFe2O4
ZnOMgOFe2O3
2ZnOFe2O3
Ca0.8Zn0.2Fe2O4
Ca0.8Mg0.2Fe2O4
0.3Al2O30.7ZnO Fe2O3
TiO23ZnO
Sr0.2Zn0.8 Fe2O4
2CaOFe2O3
MgCr2O4

KA [g.m-2]
4.400
3.960
8.270
0.849
1.013
7.500
3.490
7.160
4.200
0.821
11.020

XA [%]
15.99
9.40
19.66
3.60
4.29
17.82
28.15
17.02
9.98
3.48
26.19

vK [g.m-2.d-1]
0.157
0.141
0.295
0.030
0.036
0.268
0.125
0.256
0.150
0.029
0.394

XA - the weight loss reduced to a blank experiment; KA - the weight loss of steel; vK corrosion velocity

As it was already given, 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 given
in Table 4 show clearly different efficiencies of the spinel pigments investigated. It is,
of course, necessary to consider that these results inform only on the part of potential
inhibition mechanism of anticorrosive spinel-type pigments.
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On studying the spinel 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.
On the whole, growing pH values are evident, compared to the alkyd films.
Fig. 2 schematically shows less complicated processes on releasing inhibitive
substances to the aqueous medium. Table 5 presents the pH suspension values in
dependence on the corrosion of steel plates in a time interval of 0-28 days. The
obtained values of weight losses were used for calculating the corrosion velocities,
which are contained in Table 6.

Table 5. pH values of styrene-acrylate films in aqueous 10% suspensions in
dependence on the corrosion of steel symplex.

Pigment

pH value of the
suspensions
prior to
submerging
the steel plates

Mg0.2Zn0.8Fe2O4
MgFe2O4
ZnOMgOFe2O3
2ZnOFe2O3
Ca0.8Zn0.2Fe2O4
Ca0.8Mg0.2Fe2O4
0.3Al2O30.7ZnO Fe2O3
TiO23ZnO
Sr0.2Zn0.8 Fe2O4
2CaOFe2O3
MgCr2O4

7.40
7.60
7.90
7.60
7.80
7.60
7.40
8.05
7.70
7.90
7.55

pH value of the suspensions containing the
submersed steel plates
24 h
7.50
7.75
8.10
7.80
7.80
7.85
8.00
8.00
7.75
8.10
7.65

168 h
7.45
7.75
8.15
7.80
7.90
7.65
7.80
8.00
7.80
8.20
7.15

336 h
7.35
7.50
8.10
7.80
7.80
7.60
7.60
7.80
7.80
8.10
7.10

504 h
7.30
7.45
8.10
7.60
7.70
7.60
7.40
7.40
7.80
8.00
7.10

672 h
7.30
7.40
8.10
7.60
7.70
7.60
7.40
7.40
7.80
8.00
7.05

Also the results obtained on using the epoxy-resin and chlorinated-rubber
binders are given for completness. Epoxy resin represents a binder containing a
considerable amount of hydroxyl groups in its molecule, which groups can take part
in corrosion reactions as inhibitors, of course they do not react with spinel pigments.
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On the contrary the chlorinated-rubber film represents an almost nonreactive binder
though containing a great amount of organically bound chlorine, but without other
reactive functional groups. The results obtained with these binders containing
selected spinel pigments are given in Tables 7 and 8.
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Fig. 2. Schematic representation of the interactions running in a suspension
containing a free styrene-acrylate film.
(1- 2CaOFe2O3, 2-MgFe2O4, 3 Mg0.2Zn0.8Fe2O3, 4-MgCr2O4, 5-TiO23ZnO)
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Table 6. Weight losses and corrosion velocities in aqueous 10% styrene-alkyd film
suspensions.
Pigment
Mg0.2Zn0.8Fe2O4
MgFe2O4
ZnOMgOFe2O3
2ZnOFe2O3
Ca0.8Zn0.2Fe2O4
Ca0.8Mg0.2Fe2O4
0.3Al2O30.7ZnO Fe2O3
TiO23ZnO
Sr0.2Zn0.8 Fe2O4
2CaOFe2O3
MgCr2O4

KA [g.m-2]
5.360
10.960
9.185
9.650
7.720
15.970
7.350
10.760
4.830
8.100
12.460

XA [%]
16.65
26.06
21.83
20.30
23.92
37.97
22.97
25.57
11.53
19.20
29.62

vK [g.m-2.d-1]
0.191
0.391
0.656
0.345
0.276
0.570
0.263
0.384
0.173
0.289
0.445

Table 7. pH values of aqueous 10% suspensions of epoxy-resin and chlorinatedrubber films in dependence on the corrosion of steel symplex.
Pigment

ZnFe2O4
Mg0.3Zn0.7Fe2O4
Mg0.7Zn0.3Fe2O4
CaFe2O4
Ca0.3Zn0.7Fe2O4
Ca0.7Zn0.3Fe2O4
MgFe2O4
0.3Al2O30.7ZnOFe2O3
ZnFe2O4
Mg0.3Zn0.7Fe2O4
Mg0.7Zn0.3Fe2O4
CaFe2O4
Ca0.3Zn0.7Fe2O4
Ca0.7Zn0.3Fe2O4
MgFe2O4
0.3Al2O30.7ZnOFe2O3

pH value of the
suspensions
pH value of the suspension containing the
prior to
submersed steel plates
submerging the
steel plates
24 h
168 h
336 h
504 h
672 h
epoxy-resin system
8.30
8.25
8.20
8.20
8.10
8.10
8.15
8.20
8.50
8.50
8.30
8.20
8.70
8.80
8.90
8.85
8.85
8.80
7.75
7.70
7.50
7.40
7.30
7.20
9.20
9.00
9.00
8.90
8.90
8.90
9.15
9.10
9.20
9.00
8.80
8.80
8.20
8.25
8.30
8.30
8.20
8.20
7.55
7.45
7.55
7.50
7.35
7.30
chlorinated-rubber system
6.50
6.80
6.90
7.00
7.00
7.00
6.40
6.50
6.80
7.10
7.20
7.10
6.20
7.00
7.35
7.40
7.40
7.40
6.90
6.70
6.80
6.70
6.70
6.50
6.10
6.40
6.80
6.70
6.60
6.60
6.40
6.70
6.70
6.40
6.30
6.30
6.30
6.60
7.00
7.10
7.20
7.10
6.30
6.40
6.90
7.20
7.00
6.90
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Table 8. Weight losses and corrosion velocities in aqueous 10% suspensions of
epoxy-resin and chlorinated-rubber films.
Pigment
ZnFe2O4
Mg0.3Zn0.7Fe2O4
Mg0.7Zn0.3Fe2O4
CaFe2O4
Ca0.3Zn0.7Fe2O4
Ca0.7Zn0.3Fe2O4
MgFe2O4
0.3Al2O30.7ZnOFe2O3
ZnFe2O4
Mg0.3Zn0.7Fe2O4
Mg0.7Zn0.3Fe2O4
CaFe2O4
Ca0.3Zn0.7Fe2O4
Ca0.7Zn0.3Fe2O4
MgFe2O4
0.3Al2O30.7ZnOFe2O3

XA [%]
KA [g.m-2]
epoxy-resin system
39.20
12.340
46.91
14.770
35.47
11.170
49.65
15.650
31.37
9.880
31.59
9.950
35.35
11.110
43.98
13.850
chlorinated-rubber system
39.69
10.030
41.41
10.460
44.06
12.340
46.59
11.800
45.79
11.570
44.63
11.270
29.99
7.570
37.75
9.530

vK [g.m-2.d-1]
0.441
0.528
0.399
0.559
0.353
0.355
0.397
0.495
0.358
0.374
0.441
0.421
0.413
0.403
0.250
0.340

Table 9. Following the corrosion losses and corrosion velocities in aqueous 10%
extracts of spinel pigments.
Pigment
Mg0.2Zn0.8Fe2O4
MgFe2O4
ZnOMgOFe2O3
2ZnOFe2O3
Ca0.8Zn0.2Fe2O4
Ca0.8Mg0.2Fe2O4
0.3Al2O30.7ZnO Fe2O3
TiO23ZnO
Sr0.2Zn0.8 Fe2O4
2CaOFe2O3
MgCr2O4
K [g/m2]

K [g.m-2]
2.947
16.015
17.435
16.809
1.580
20.520
11.195
34.160
30.260
1.612
30.810

- weight loss, U [mm]

U x 103
[mm]
0.383
2.080
2.265
2.183
0.175
2.665
1.450
4.436
3.930
0.179
4.000

vK [g.m2/d-1]
0.105
0.572
0.623
0.601
0.036
0.733
0.400
1.220
0.860
0.093
0.730

vU x 103
[mm/a]
4.189
27.110
29.519
28.457
0.982
34.740
19.110
57.800
47.100
1.035
35.200

X [%]
6.40
38.07
41.45
36.51
1.27
48.78
23.93
81.20
71.93
1.328
73.24

- dimensional loss

vK [g/m2d] - corrosion velocities at weight losses
vU [mm/a] - corrosion velocities at dimensional losses
X [%]

- weight loss reduced to a blank experiment

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
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presented by following the corrosion losses and corrosion velocities of anticorrosive
pigment alone in the aqueous suspension form. 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. Table 9 gives results of the corrosion process in
an aqueous extract of spinel pigments.

Conclusion
• The synthetized spinel pigments exhibit alkaline nature and differ by solubilities in
aqueous phases. They shift the pH water extract value of the coating films to the
alkaline region also on using a binder showing acid reaction.
• The binder containing carboxy groups/spinel pigment interactions lead to the
appearance of metal soaps. Formation of these soaps depends on the cation type
and reactivity thereof. The inhibitive behavior of extracts is exhibited primarily by
the pigments containing Zn(II) and Ca(II) cations in a higher concentration and
further mixed spinels containing the two cations in their lattices. The Mg(II) cations
contained in a spinel molecule, also in combination with other cations, have lower
inhibitive effects.
• The alkyd film extracts show more expressed inhibitive effects on steel than the
styrene-acrylate, epoxy-resin and chlorinated-rubber coating film extracts. The
measured values allow to conclude that reactions between a suitable binder and
spinel pigment are running.
• Most of the synthetized pigments do not contain elements questionable from the
toxicology point of view. It is possible to state that this group of pigments concerns
ecological anticorrosive pigments, meeting the most serious requirements (e.g.
2CaO.Fe2O3). Having in mind that the pigments prepared by a high-temperature
synthesis are concerned, they exhibit also a high thermal stability.
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PIGMENTS CONTAINING ALKALINE METAL CATIONS AND OTHERS
FOR ANTICORROSIVE COATINGS
PIGMENTY OBSAHUJÍCÍ KATIONTY ALKALICKÝCH KOVŮ PRO
ANTIKOROZNÍ NÁTĚRY
David Veselý, Andrea Kalendová, Jitka Brodinová
University of Pardubice, Department of Paints and Organic Coatings, Czech Republic
Summary
The development of new protection organic coatings is affected by a
number of factors, the most important ones being at present those related
to environmental acceptability of anticorrosive pigments. A rather effective
solution shows to consist in the aplication of anticorrosive inorganic
pigments based on mixed metal oxides. These pigments consist of spinel
and rutile structure of lattice. In order to examine the anticorrosive
properties the individual pigments prepared were added to alkyd, and
styrene-acrylate based coatings. Not only the anticorrosion efficiencies but
also the mechanisms of action of the pigments were followed.
Key words: organic coatings, spinel, rutile, anticorrosion efficiency

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 (Table 1), mainly those based on Pb(II) and insoluble
chromate compounds.

Development in anticorrosive pigments
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 (Kalendová, 2002a). 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 PO43- 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 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
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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 filmsubstrate 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.
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.

Table 1. Classification of anticorrosive pigments: the traditional toxic pigments.
Lead pigments , examples
Powdered lead (Pb)
Calcim plumbate (Ca2PbO4)
Lead suboxide (Pb+PbO)
Red lead(PbOPbO2)

Chromate pigments, examples
Barium chromate (BaCrO4)
Zinc tetraoxychromate (ZnCrO4 4Zn(OH)2 )
Zinc yellow
(3ZnCrO4 K2CrO4 Zn(OH)22H2O)
Strontium chromate (SrCrO4)
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Table 2. Classification of anticorrosive pigments: the nontoxic anticorrosive pigments
Survey of nontoxic anticorrosive pigments, examples
Phosphates, modifications of
Molybdates, modifications of molybdates
phosphates KZn2(PO4)2.xH2O
Zn3(PO4)2-y(MoO4)3/2y.zH2O
Borates, modifications of borates
Metal oxides
CaB2O4.xH2O
ZnO, Zn1-xMgxFe2O4
Surface treated pigments
Silicates, modifications of silicates
(Zn,Sr)x(PO4)y(SiO3)1-y.zH2O
(SiO2↔Ca )
Metal powders
Other pigments (lead and zinc
(Zn, Al, Mg)
cyanamides)
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
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+B23+O4 or A4+B22+O4. A large range of spinel phase
can be formed due to the numerous combinations of cations in the oxidation states 16, especially those from the elements of the first transition-metal series.
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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. 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: TiIV(MeV(VI),MII(III))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 hightemperature 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- 180 oC), leaching the calcination products
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by washing with water, and adapting the product to obtain the size of particles as
necessary by a wet milling process. The rutile-type pigments were synthetized
following the same principle. Figure 3 shows the morphology of some pigments
prepared.

Table 3. Survey of the prepared rutilea and spinelb pigments.
Series of the
pigments
Ti-Zn-Moa
Ti-Mg-Moa
Sr-Zn-Feb
Mg-Zn-Feb
Ca-Mg-Feb
Ca-Zn-Feb
Mg-Al- Feb

Bivalent ions

Trivalent ions

Zn
Mg,Zn
Sr, Zn
Mg, Zn
Ca, Zn
Ca, Zn
Mg, Zn

Fe
Fe
Fe
Fe
Fe, Al

Tetravalent
ions/Hexavalent ions
Ti/ Mo
Ti/ Mo
-

ZnFe2O4

MgFe2O4

Ti0.85Mo0.1Zn0.05O2

Ti0.85Mo0.1Mg0.05O2

Figure 4. SEM micrographs of some spinels and rutiles prepared.
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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. The anticorrosion properties considered were determined by means of the
so-called direct and indirect laboratory tests. There were proposed the tests given
below.

Indirect corrosion tests
Required besides the determination of inhibition effects to describe the action
mechanisms of anticorrosive pigments:
• Evaluating changes of the physicochemical properties of coating films due to
corrosion processes
• Electrochemical follow-up procedures
• Measurement of the diffusion of corrosive media into coating films
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• Determination of the corrosion inhibition efficiencies of the active components of
organic coatings
• Determination of the corrosion mass losses of defined samples in media of
aqueous extracts obtained from anticorrosive pigments and corrosion inhibitors as
performed by gravimetric procedures
• Determination of the pH and specific electric conductivity values obtained in
aqueous extracts of the coating films

Accelerated laboratory corrosion tests
These tests comprise the procedures run in simulated corrosion atmospheres
under effects of various corrosive factors accelerating the corrosion process.

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.
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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.

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
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 water240

soluble matter in the pigments. The anticorrosive efficiency of spinels with respect to
attacks taking place under film surface and the subsequent 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. 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
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.
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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 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 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. 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
242

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. 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 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.
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PŘÍPRAVY A CHARAKTERIZACE ANTIKOROZNÍCH TITANIČITÝCH
NANOPIGMENTŮ
SYNTHESES AND CHARACTERIZATION OF ANTICORROSIVE
PIGMENTS BASED ON TITANATE NANOPIGMENTS
Zdeněk Kváča, Martin Mohyla, Andréa Kalendová, Petr Kalenda, Jan Šubrt,
David Veselý
Department of Paints and Organic Coatings, University of Pardubice, nam.Cs.legii
565, Pardubice, Institute of Inorganic Chemistry, Academy of Sciences of the Czech
Republic, Prague

1. Příprava nanostruktur – řady nanodestičkových titaničitanů
Hydratovaného oxidu titanu ze sloučenin IV+ titanu
Tetratitaničitan draselný
Pro přípravu 1/8 molu (cca 50 g) tetratitaničitanu draselného (TD) byla
roztírána v třecí misce v acetonu směs na bázi nestechiometrických poměrů oxidu
titaničitého a dehydratovaného uhličitanu draselného (1:2,5). Aceton byl dekantován
ze vzniklé kaše a ta byla přenesena do porcelánového kelímku a vysušena v sušárně
při 110 oC . Kelímek se suchou slepeninou byl ohříván rychlostí 5 oC/min na teplotu
1000 oC, s prodlevou 24 h, pak chlazen rychlostí 10 oC /min na 900 oC a poté rychle
zchladnut na 20 oC.
Požadované množství meziproduktu je odvozeno z potřeby 4 produktů(
H,Ca,Sr,Ba fází) a modelového laboratorního měřítka "semikroprovozu" v poměru
1:10 000 k plánu provozu. Aceton byl zvolen na bázi

testů roztíratelnosti a

nelepivosti v následujících rozpouštědlech: pentan, hexan, heptan, benzen, toluen,
ethanol, propanol, butanol, aceton.Homogenizace suché směsi v rukavicovém
pytlovém boxu se neosvědčila pro lepivost. Nestechiometrické poměry reakce jsou
požadovány pro růst whiskrů TD z taveniny K2O. Teplota byla zvolena na základě
publikovaného fázového diagramu v oblasti existence TD, obdobně
program podle uvedených optimálních parametrů pro růst whiskrů TD.
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Kyseliny tetratitaničité
Slinek tetratitaničitanu draselného s okraji ochupacenými vláknitou fází byl
vnesen do 1 litru vody a vařen 10 hodin, produkt se převážně rozpadl na prach a byl
pak odstředěn, jednou promyt od hydroxidu draselného, odtředěn a po usušení v
sušárně byl zvážen a poté vnesen do 3,3 l 0,075M HCl (21 ml konc.), protonizace s
dekantací a odstřeďováním byla provedena pětkrát. Poslední prováděnou operací
byla dispergace při 25000 rpm a výdrží protonizační rovnováhy 15 h, pak promytí
vodou do stop obsahu Cl-, odstředění 6000 rpm, sušení při 60 oC
V literatuře je uváděna nezbytnost varu ve vodě pro disproporcionaci fáze
ditataničitanu na tetratitaničitan, je možné, že dititaničitan vzniká díky chladnutí a
rozpadu tetratitaničitanu.

Je popsáno testování a použití jak 1M, tak i zředěných

kyselin, osvědčila se 0.075M HCl, z dúvodu nedegradace morfologie whiskrů a
nedehydratace, ale čas protonizace jsou hodiny a zůstává obsažen rovnovážný
obsah draslíku v pevné ionexové titaničité fázi.Pro použití jako antikorozní pigment je
vhodná velikost částic 5-25 um zajištěná dispergací. Jsou nutné vysoké otáčky
odstředivky a nepoužitelnost frit pro filtraci vzniklé mléčné fáze.
Produkty byly charakterizovány pomocí XRD a analyzovány AAS a zobrazeny
OM.

Alkalických polytitaničitanů kvazialkoxidovou cestou
Nonatitaničitan tetrasodný
Navážka 40g anatasu Finniti S130 byla rozsuspendována v 80 ml 96%
ethanolu v 250 ml baňce, za vzniku jílovité hmoty a pak rychle přidáno 10 g pecek
hydroxidu sodného v průběhu několika minut, což způsobilo var reakční směsi, 1h
bylo vyčkáno a pak přidáno 20 g hydroxidu sodného po 2 g za 15 min, var 3 hodiny a
poték bylo rychle přidáno 80 ml vody 10-15 oC studené, což způsobilo rychlé usazení
pevné látky, roztok byl ochlazen a usazenina ponechána v roztoku přes noc, odsáto
za vakua, promyto 8 ml vody pro snížení pH 14 na 12, vymytí nadbytečného
hydroxidu, filtrační koláč byl sušen při 110 oC, ručně drcen, sušen přes noc pro
získání konstantního obsahu vody, nechán 1 týden při vzdušné vlhkosti pro zpevnění
zrn, a pak na rozemlet a sušen při 110 oC.
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¨Exfoliované H+fáze expanzí interkalátů titaničitanů

Interkaláty titaničitanů
Pro získání interkalátu ethylamin - kyselina tetratitaničitá byl prášek kyseliny
rozmíchán v koncentrátu 35% ethylaminu (4 M) ve stechiometrickém poměru a
ponecháno 48 hodin. Směs byla poté 10x zředěna na 0.4 M koncentraci (3,5%),
mixována a po 24 h vakuově odpařena na odparce, lepkavý produkt byl usušen v
sušárně při 80 oC. Pro získání interkalátu TBA - kyselina tetratitaničitá byl interkalát
prášek EA-kyseliny tetratitaničité rozmíchán v koncentrátu 20% TBAOH (0,75 M) v
preparativním poměru vzniku TBA soli (0.3) a sonifikováno 2 h ve vaniččce, a 30 min
ohříváno v mikrovlnnách. Směs byla vakuově odpařena na odparce, lepkavý produkt
byl usušen v sušárně při 80 oC.

Exfoliáty titaničitanů
Roztok exfoliátu byl připraven a spektrálně dokázán sonifikací (170W/cm2)
0.1g kyseliny tetratitaničité se stechiometrickým množstvím TBAOH (90µm 40%) v
objemu 50ml za 1h. Popsané preparace v literatuře používají neekonomický
nadbytek alkylaminu - ?% ethyl (25x), 20 % propyl (60x), 50% hexyl (18x) a to i v
případě přípravy TBA interkalátu (25x). Vzhledem ke zpomalování rychlostí reakcí s
růstem alkylového řetězce se teploty a doba reakce zvyšují od 20 oC (2dny) -ethyl k
60 oC (3dny) -propyl až k 20 oC (3týd) -hexyl. Zajímavým se jeví využití EA interkalátu
pro rychlou (2 dny) připravu TBA interkalátu jako prekurzoru pro okamžitou přípravu
TBA exfoliátu pouhou suspenzací - přípravou zředěniny.

Hydrofobizáty Ca2+výměnou iontů surfaktací
Iontově vyměněný částečně kyselý tetratitaničitan vápenatý byl surfaktován
ekvimolárním množstvím TBAOH (1 M) za mixování 8 h, vznikl pěnivý, mýdlovitý,
mléčný roztok.
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2. Charakterizace nanostruktur – řady nanodestičkových titaničitanů

Elementární analýzy – Ti, K, Ca, Sr, Ba
Sr
AAS
5,4 %

K
AAS
0,4 %

H
Ti
Stechiometrie EDTA
0,3 %
44,5 %

O
Dopočteno
29,7 %

H20
Gravimetrie
19,6 %

O
Dopočteno
28,1 %

H20
Gravimetrie
15,8 %

Výsledný sumární vzorec je Sr0.27K0.04H1.42Ti4O9*4H2O
Ba
AAS

K
AAS
0,4 %

H
Ti
Stechiometrie EDTA
0,3 %
42,1 %

Výsledný sumární vzorec je Ba0.44K0.04H1.18Ti4O9*3.4H2O
K
AAS
15,4 %

H
Stechiometrie
0,03 %

Ti
EDTA
40,7 %

O
Dopočteno
27,1 %

H20
Gravimetrie
15,7 %

O
Dopočteno
32,8 %

H20
Gravimetrie
13,9 %

Výsledný sumární vzorec je K1.85H0.15Ti4O9*4H2O
K
AAS
0,6 %

H
Stechiometrie
0,5 %

Ti
EDTA
49,2 %

Výsledný sumární vzorec je K0.06H1.94Ti4O9*2H2O
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Termické analýzy – DTA,DTG

IDENTITY
No.

2581

SAMPLE

CaTi4O9
kyveta

50.36mg

TG

250mg

DATE

18.11.2003

REFERENCE

Al2O3 Merck

50.40mg

DT
A

500µV

OPERATOR

Večerníková

ATMOSPHER
E
CRUCIBLE

Air synt.Messer

LABORATOR ÚACH AVČR
Y
NETZSCH STA (QMS)
409/429-403

Al2O3 0.28ml

75ml / min.
C:\dokumenty\. 2581.doc

Seg 1 :20°C/ 550°C / 10°C *min.-1 P2/D1
corr.2578
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IDENTITY
No.
DATE

2582

SAMPLE

H2Ti4O9*TBA

50.35mg

TG

250mg

19.11.2003

REFERENCE

Al2O3 Merck

50.40mg

DT
A

500µV

OPERATOR

Večerníková

ATMOSPHER
E
CRUCIBLE

Air synt.Messer

LABORATOR ÚACH AVČR
Y
NETZSCH STA (QMS)
409/429-403

Al2O3 0.28ml

75ml / min.
C:\dokumenty\. 2582.doc

Seg 1 :20°C/ 550°C / 10°C *min.-1 P2/D1
corr.2578
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Potenciometrické titrace – K/H , Ca/H , TBA/H
Titrace H2Ti4O9 roztokem KOH
12
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4
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Rentgenové difrakce – XRD
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ANTICORROSIVE PIGMENTS IN THERMAL RESISTANT COATINGS
ANTIKOROZNÍ PIGMENTY V TERMICKY STABILNÍCH NÁTĚRECH
David Veselý, Andrea Kalendová
University of Pardubice, Department of Paints and Organic Coatings, Czech
Republic
Summary
The anticorrosion protection of metal using organic coatings destined
for the aplications at temperatures in a range of 200-500 oC is a specific
problem both from the binder base and appropriate anticorrosive
pigment points of view. A prospective and efficient solution is provided
by using anticorrosive spinel-type pigments. The stability of spinel-like
compounds consists in the stabilities of their compositions and
structures, which manifest themselves in the stability of
physicochemical structures thereof, so as in constancies of color and
application properties.
Key words: Spinel pigment, silicone resin, anticorrosive pigment,
accelerated corrosion test.

Introduction
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. In the coating combinations the individual
mechanisms of the protective actions are involved guite generally. 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. 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].The more challenging case for organic
coatings consists in securing the protection against the combination of effects of
the atmospheric corrosion, numerous factors causing the corrosion, and, at the
same time, against the elevated temperatures in a range of 200-500 oC, or,
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maybe, the temperature cycles. Such cases can take place, e.g., on the heatloaded machine engineering components, flue ways, pipelines, external walls of
equipment used for heating, such as water heaters and heating systems, and the
like.

Protection against corrosion at high temperatures using anticorrosive
pigments in organic coatings
The protective effects of anticorrosive organic coatings at elevated
temperatures consists in the anticorrosion protection of metallic substrate under
cyclic changes in temperature and humidity. These organic coatings protect the
substrate metal primarily in that stage when the condensation of humidity at the
organic-coating surface and the diffusion of corrosively active compounds through
the coating film tested down to the protected substrate (i.e. on the coating), take
place . The anticorrosion protection by means of the organic coatings determined
for the long-time effects and variations of temperatures in a range of min. 200-500
o

C is a specific problem of deciding both from the binder base, so as the selection

of anticorrosive pigment points of view. Heat resistant paints must withstand
temperatures between 200-500 oC without breaking down or separating from the
substrate. Paints must withstand extreme temperature fluctuations and provide the
corrosion resistance, UV and weather resistance. With the pigments which are not
thermostable there takes place the loss of their effective properties and
subsequently the anticorrosion properties of the system as a whole and the
organic coating cannot meet their performance relating to corrosion-inhibition
effect. The resistance of pigment to elevated temperatures and stability of the
properties of pigment under these conditions can serve as a measure of the
usability of a special pigment for coloring the ceramic glazes or ceramic transfer
printing inks and for other special coating purposes. The instability at elevated
temperatures manifests itself by a change in the color shade or a change in other
performance properties, or, as the case may be, a displacement from the
dispersion medium can take place. The ability to withstand the effects of elevated
temperatures depends on the chemical composition of pigments and on the
medium serving to dispersing the pigments.
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Silicone resins for the organic coatings destined to the protection at
elevated temperatures
Solutions of silicone resins are used as binders for the coating compositions
stable at high temperatures, further for anticorrosive coating compositions and for
facade paints. The systems used comprise the applications of methyl silicone and
phenyl methyl silicone rubbers with a content on aluminum powder, zinc yellow,
ferric oxide, or zinc powder. Silicone binders are resistant also to the UV radiation,
weathering and ozone effects.
The kind of alkyls/aryls affects also the resulting binder properties. The
silicone resins containing phenyl groups are especially noted for their good
compatibility with pigments, fillers and organic resins. The methyl silicone resins
are as a whole the compounds showing a comparatively low heat stability. For a
short time they resist to the temperatures up to 350-400 oC, but at a persisting or
comparatively long-duration exposures they resist only to temperatures of 250 to
300 oC. An advantage of the methyl silicone resins, is of course, their ability to give
a film already at a standard room temperature. The methyl phenyl silicone resins
exhibit a higher heat stability thanks to the spatially voluminous aromatic phenyl
group, which shows a stronger C-Si bond than a spatially smaller CH3-groups
permanently to temperatures up to 500 to 600 oC. In interest of reaching properties
at an optimum from the anticorrosion effect and also physicomechanical property
points of view the resins require to be subjected to hardening at a temperature of
200 oC. On baking a coat based on these resins at a temperature above 200 oC
the condensation and formation of a cross-linked structure takes place. After all
the organic parts of the resin molecule have beeen pyrolytically decomposed at
temperature of around 400

o

C, the product that remains behind has a

stoichiometric composition of (SiO2)n. It is this layer that firmly binds pigments and
fillers one to another and to the coated substrate. Thus the stability of silicones at
high temperatures results from the fact that the baking process gives rise to the
degradation of organic methyl or phenyl group, the structure remaining, however,
strong.
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Figure 1. Structure of the product of the silicone resin decomposed

Experimental
Determining the thermal stability and anticorrosive efficiencies of spinel-type
pigments
Description of the synthesized compound properties as pigments and
determination of the anticorrosion properties thereof has required application of
the methods for determining the general physicochemical and application pigment
properties on the one hand and developing the procedures for investigating the
effective corrosion inhibition and stability properties on the other. The anticorrosion
properties considered were determined by means of the so-called direct and
indirect laboratory tests. The thermal stability can be determined by several
methods: the stability of pigment powders is evaluated on the basis of gravimetric
methods such as the so-called loss on ignition or on the basis of changes in the
color shade resulting from the defined effect of exposure to elevated temperatures.
The stability after application to a binder system can be monitored on the basis of
changes in the performance properties of the system as a whole, such a loss of
gloss, resistance to corrosion, and the like. Working on the present topic the
thermal stability of pigment powders was determined as a loss on ignition at a
temperature of 1200 oC, with a temperature halt of 60 min. At such a determination
the weight loss of a sample having been presubjected to a drying procedure at a
temperature of 105 oC is determined. For the pigments dispersed in a special-type
binder the thermal stability was judged on the basis of performance properties of
the coating film. The samples were subjected to temperatures in a range of 100oC
to 500oC in a laboratory oven for 10 hours.
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Testing the heat stability of silicone resins combined with thermostable spinel
pigments
The outstanding effect of thermal stability of the spinel pigments can be
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. For determining the
anticorrosive efficiency at high temperatures of spinel pigments the methyl silicone
so as the methyl phenyl silicone binders were used in the formulations of
anticorrosive coating compositions. The coating compositions containing methyl
silicone resins and methyl phenyl silicone resins were prepared.
All the samples contained in adition to the anticorrosive pigment also a filler
and inert pigments so as further additives required to give a high-quality film. To
compare the used spinel pigments to other anticorrosive pigments the comparative
anticorrosive pigments were used. The samples having been subjected to the heat
exposure were tested for their physicomechanical properties and for the corrosion
resistance under simulated laboratory conditions. Accelerated corrosion tests run
in an condensation chamber operating with SO2-containing atmosphere with
condensing water vapor at a temperature of 38+2oC. The testing conditions were
adapted according to the appropriate ISO standard. The sample exposure
conditions were adjusted as a continuous cycle taking 300 h. For the pigments
dispersed in a binder the thermall stability was evaluated on the basis of
performance properties of the coating film.

Results and discussion
The spinels keep due to their highly stable structure their properties when
exposed to high temperatures. The thermal stability can be documented well by
the thermal analysis results. The Figure 2 shows the thermogravimetric (TG) and
diferencial thermal analysis (DTA) curves at temperatures up to 700 oC for the
following three inorganic pigments: zinc ferrite ZnFe2O4, zinc chromate
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4ZnO.K2O.4CrO3.3H2O, and zinc
phosphate hydrate Zn(PO4).xH2O (x=24). The DTA curves show clearly that
spinel zinc ferrite is completely inert in
the temperature range studied and is
chemically stable, the overall weight
loss being 0.86 wt.% (the bonded
moisture content). The zinc chromate
undergoes endothermic reactions on
ignition (annealing) when it suffers
gradual chemical changes and the
weight loss amounts to 13.4 wt.% (the
color shade changed from a yellow to a
gray-brown shade). The zinc phosphate
losses gradually water of crystallization,
and the weight loss amounts to 11.1
wt.%.

Figure 2. The DTA and TG curves obtained (the heating rate amounting to 10
K/min., in the atmospheric air).

With the heat-exposed samples the physicomechanical tests were
performed. Figure 3 represents the dependence of resistance to cupping on the
temperature of burning out the coatings. The corrosion testings of the samples
exposed to heat effects were performed in a condensation chamber containing an
atmosphere enriched with SO2 The results of the tests are expressed on the base
of typical corrosion traces, such as corrosion in a scratch in mm, corrosion of
substrate in %, and blistering of paint film. The corrosion resistance was measured
by ASTM D 1654-92 method and evaluated by ASTM D 610-85 and D-714-87
methods. ASTM D 714-87 method classifies the osmotic blisters formed to groups
defined by the sizes designated by 2, 4, 6 and 8 values (2 denoting the highest
size, 8 the lowest size). To the blister size an information is attached giving the
respective frequency of appearance. The highest frequency of appearance is
designated as D (denoting dense), a lower one as MD (denoting medium density)
and as F (denoting few). The ASTM D 1654-92 method describes a procedure
evaluating the extent of corrosion appearing along a cut line and the „subsurface“
corrosion appearing under the coating in the scratch-line vicinity. By means of
ASTM D 610-85 method the results obtained can be compared to appropriate
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standards. The result is defined as a certain degree of the substrate-surface
corrosion given in %.
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Figure 3. Erichsen cupping test as depending on the temperaturefor methyl
phenyl silicone coatings.

The dependences obtained show clearly that the phenyl silicone resin
binder is, in fact, much superior to its methyl silicone counterpart with respect to
heat resistance. The coatings pigmented with zinc chromate undergo the
degradation corrosion reactions, which manifest themselves in samples having
been subjected already to a temperature as low as 300oC. The samples
preexposed to a temperature of 400oC loose adhesion when exposed
subsequently to corrosion condition effects. Zinc chromate affects also negatively
the physicomechanical coating properties. Both types of silicone subjected to
burning out at a temperature of 600oC cause that the respective coatings loose
their adhesion to the substrate metal concerned. The difference with respect to the
organic coatings based on methyl silicone resin manifests itself primarily in a lower
heat stability (only up to 300oC). On using zinc phosphate in a silicone binder the
coatings

loose

their

anticorrosion

properties
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already

when

exposed

to

temperatures in a region of 200 oC. The DTA curves indicate that zinc phosphate
undergoes a dehydration process when exposed to a temperature above this
value, which results in a loss of water of crystallization in the zinc phosphate
structure. The water molecules are a necessary precondition of the corrosioninhibiting reactions running in the paint film.

Conclusion
The organic coatings based on a methyl phenyl silicone resin binder and
spinel-type pigments act anticorrosively also at a long-term exposure to
temperatures up to 500oC. Spinel pigments in the methyl phenyl silicone binder
allow to formulate the coating compositions which resist to elevated temperatures
and do not loose their adhesion-barrier and anticorrosive properties at the same
time. Individual types of the spinel-type pigments can differ from each other in their
efficiencies due to the cations comprised therein. The 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
calcium-containing ones. The highest anticorrosion efficiency is shown by the
pigments containing Zn and Mg cations. Spinel-type pigments prepared and tested
are prospective pigments with respect to their high anticorrosion activities and
primarily with respect to the absence of any toxicity effects.
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KŘEMIČITANY ALKALICKÝCH KOVŮ JAKO INHIBITORY PRO
VODOUŘEDITELNÉ NÁTĚROVÉ HMOTY
ALKALI METAL SILICATES AS INHIBITORS FOR WATER-DILUTABLE
COATINGS
Veronika Čechalová, Andréa Kalendová, Petr Kalenda
Ústav polymerních materiálů FCHT, Univerzita Pardubice, Oddělení nátěrových hmot
a organických povlaků
Summary
The paper deals with the possibilities of affecting the flash rust of waterdilutable coatings by flash rust inhibitors. Like the corrosion inhibitors were
testing three types of alkaline silicates. It was used water glasses, based
on sodium, potassium, lithium, and lithium-sodium silicates. Like standards
for comparison their effectivity was chosen manufacture inhibitors.
Methods for evaluating pigmented and nonpigmented coatings are
suggested. The tests for nonpigmented films can become a base for
standard procedure of evaluation of dispersion binders and compunds
showing an inhibitive effect on flash corrosion.
Key words: flash corrosion, corrosion inhibitor, dispersion, water glass

Úvod
Poptávka po produktech s nízkou toxicitou roste díky legislativní aktivitě a
zvýšené

pozornosti

k životnímu

prostředí.

Vodouředitelné

nátěrové

hmoty,

s minimálním obsahem organických rozpouštědel, splňují ekologické požadavky na
ochranu ovzduší a z tohoto hlediska je jejich použití velice progresivní.
Blesková koroze je závažný problém vodouředitelných nátěrových hmot,
vyskytující se nejčastěji v případě, kdy byl nátěrový film během zasychání vystaven
vyšší relativní vlhkosti ovzduší. Tvorba filmu u vodouředitelných nátěrových hmot
probíhá za odpařování vody, postupnou koalescencí polymerních částic, jejich
deformací a nakonec difuzí polymerních řetězců jednotlivých částic. Pokud je
zpomaleno odpařování vody z latexových filmů vlivem vysoké vlhkosti okolní
atmosféry, pak dochází, ještě před koalescencí částic, k vymývání rozpustných solí
železa do nátěrového filmu. Tyto ionty železa mohou pak difundovat až na povrch
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filmu. Účinným řešením bleskové koroze je použití inhibitorů, které tento proces
zpomalují.
Bylo zjištěno, že při aplikaci samotné vodné kopolymerní disperze na ocelový
podklad, dochází ke vzniku bleskové koroze v celé ploše a podklad se typicky zbarví
do červenohnědého odstínu. Při aplikaci pigmentovaného nátěru na stejné pojivové
bázi dojde pouze ke vzniku místních ostře ohraničených defektů, jejichž velikost a
četnost může záviset na tloušťce a pórovitosti nátěrového filmu.

Experimentální část
Pro přípravu modelových nátěrových hmot byly vybrány vodouředitelné
polymerní disperze styren-akrylátového a vinylacetátového typu a jako inhibitory
koroze byly testovány křemičitany sodné, draselné, lithné a sodno-lithné s různými
molárními poměry ( hmot. % SiO2 / hmot. % Me2O ) při různých koncentracích. Pro
zjištění závislosti rozsahu bleskové koroze na obsahu inertního pigmentu (stupni
pigmentace) byly tyto disperze pigmentovány pomocí inertního TiO2.
Pro testování vzorků z hlediska průběhu bleskové koroze se osvědčily
metody:
- jodometrické stanovení barvy (nepigmentovaný film)
- metoda podle ASTM D 610 (pigmentovaný film)
- metoda skenování plochy s počítačovým vyhodnocením zkorodované
o plochy (pigmentovaný film)
- stanovení korozních úbytků (pro kapalné disperze)
Pro pigmentované filmy lze použít porovnávání se standardy obsaženými
v normě ASTM D 610. Tato metoda je založena na subjektivním posouzení plochy
napadené bleskovou korozí. Přesnou metodou pro pigmentované nátěry je ovšem
skenovací postup s počítačovým vyhodnocením plochy, na které došlo ke změně
barvy. Byl použit software Image Tool, který počítačovou analýzou obrazu převedl
naskenované vzorky do černobílého formátu a následně je statisticky vyhodnotil.
Metoda zachycující korozní úbytky oceli potvrzuje, že při expozici ocelového
vzorku do vodného roztoku disperze, dochází k rozpouštění oceli a ocel se pokrývá
korozními produkty, jejichž množství je možné vyhodnotit s vysokou přesností.
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Výsledky a diskuze
Tabulka 1. Korozní změny v % napadené plochy pigmentované styren-akrylátové
disperze hodnocené pomocí počítačového softwaru.
množství TiO2 [hm.%]
bez inhibitoru
sodné vodní sklo (3,2)
1
5
10
lithné vodní sklo (3-3,5)
1
5
10

5

10

20

30

40

50

64,63

43,05

10,69

21,39

11,36

10,61

67,70

31,60

26,69

29,29

21,02

9,36

20,40
0

1,25
0

0
0

0
0

0
0

0
0

51,20

37,89

18,29

0,92

1,47

5,64

9,90
0

5,87
0

5,29
0

1,01
1,98

7,30
0

16,46
0

Tabulka 2. Korozní změny v % napadené plochy pigmentované vinylacetátové
disperze hodnocené pomocí počítačového softwaru.
množství TiO2 [hm.%]
bez inhibitoru
sodné vodní sklo (3,2)
1
5
10
lithné vodní sklo (3-3,5)
1
5
10

5

10

20

30

40

50

16,99

3,62

17,20

7,64

15,04

14,94

2,16

0,12

5,18

5,89

14,59

18,8

5,45
0

8,25
0,12

2,05
0

0,31
0

0,28
0

0
0

12,00

3,73

8,14

11,00

19,65

18,54

0,74
0

0,82
0

3,69
0

0,34
0

0
0

0
0

Obrázek 1. Ukázka vzorků z vinylacetátovou disperzí, pigmentovaných 40-ti hm.%
TiO2 s přídavkem lithného křemičitanu v koncentracích 1, 5 a 10 %.
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Obrázek 2. Defektní místo na povrchu pigmentovaného nátěrového filmu s korozními
zplodinami bleskové koroze.

Závěr
Na základě uvedených výsledků lze konstatovat, že existuje možnost využít
alkalické křemičitany jako inhibitory bleskové koroze. U všech nátěrů došlo ke
snížení či úplnému zamezení bleskové koroze v závislosti na zvyšování množství
inhibující látky. Inhibiční účinnost alkalických křemičitanů se pohybuje v rozmezí
koncentrace 7,5 až 10% na množství příslušné disperze. Nejlepší inhibiční účinky
byly prokázány u křemičitanů sodných, neméně dobře by se dal hodnotit i křemičitan
lithný s modulem 3 – 3,5, jejichž výsledky byly srovnatelné s komerčně vyráběnými
inhibitory.
Bylo také zjištěno, že vizuální metody stanovení stupně koroze jsou poměrně
přesné a dostačující k hodnocení.
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SOLAPLEX-NOVÝ ŽLUTÝ PIGMENT
Petr Cagan, Pointer Rotschadl Ges.m.b.H.

PORO

Pointner & Rothschädl GmbH, (PORO)
Salzburg – Baden – Budapest - München
mit freundlicher Unterstützung der

Johnson Matthey
Pigments & Dispersions

präsentiert

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. – Peter Cagan, XXXV.KNH, Sec, 24.-26.5.2004

PORO

SOLAPLEX – a new
pigment yellow, CI 216
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Johnson Matthey
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- High performance inorganic pigments –
Colourplex, Solaplex
- Transparent iron oxides (Transoxide,
Timbasol)
- Cadmium pigments
- Tintersol, Ink
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Colourplex® Pigments
Product Range

Rutiles
–
–

–

Nickel antimony titanate (34H12) –
Yellow 53
Chrome antimony titanate (34H65,
34H70)
– Brown 24
Cobalt titanate (34K48) – Green 50

Spinels
–
–
–
–
–
–

Zinc ferrite (34P2) – Yellow 119
Iron chromate (34R20) – Brown 29
Cobalt chromite (34K6) – Green 26
Cobalt aluminate (34L39, 34L2000) –
Blue 28
Cobalt chrome aluminate (34K28,
34L2001, 34L84) – Blue 36
Copper chromite (34E23, 34E30) –
Black 28
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Colourplex® Pigments

PORO

Technical Benefits











Excellent temperature stability
Excellent chemical resistance
Excellent weathering and lightfastness
properties
Excellent dispersibility
Good hiding power
Insoluble in water and solvent
Non-migrating
Non-warping
Compatible with inorganic and organic
pigments

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. – Peter Cagan, XXXV.KNH, Sec, 24.-26.5.2004

Yellow pigment


Lead chrome
–
–



Cadmium
–
–



Low cost, bright and opaque. Good durability
Legislation issues
Brilliant pigment. Colour intensity and brightness
Legislation issues

Iron oxide
–
–
–
–
–

Low cost
Opaque
Weak dirty colours
Good durability
Environmentally (regulatory) safe

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. – Peter Cagan, XXXV.KNH, Sec, 24.-26.5.2004

267

PORO

Yellow pigment


Organic
–
–
–
–



Large range. Typically high tinting strength
Low opacity
For better durability – more expensive
Poor dimensional stability

Bismuth vanadate
–
–
–
–



PORO

Bright strong green shade yellow
Lead-free formulation
Expensive
Durable

Cerium sulphide
–
–
–
–

Rare earth compound
Good durability
Dull colours, brighter than iron oxides
Limited availability
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Yellow pigment


Lead chrome
–
–



Cadmium
–
–



Low cost, bright and opaque. Good durability
Legislation issues
Brilliant pigment. Colour intensity and brightness
Legislation issues

Iron oxide
–
–
–
–
–

Low cost
Opaque
Weak dirty colours
Good durability
Environmentally (regulatory) safe

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. – Peter Cagan, XXXV.KNH, Sec, 24.-26.5.2004

268

PORO

Yellow pigment


Organic
–
–
–
–



Large range. Typically high tinting strength
Low opacity
For better durability – more expensive
Poor dimensional stability

Bismuth vanadate
–
–
–
–



PORO

Bright strong green shade yellow
Lead-free formulation
Expensive
Durable

Cerium sulphide
–
–
–
–

Rare earth compound
Good durability
Dull colours, brighter than iron oxides
Limited availability
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The Concept
Environmental pressure on heavy
metals and related materials is a key
business issue, Solaplex™ technology
is a new chemistry which offers new
options to the formulator.
Solaplex™ Pigments are ideal for
demanding applications,
applications with a
unique combination of the high durability
associated with mixed metal oxide pigments
and clean colours in the yellow to orange
colour quadrant.
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The Product

Solaplex™ Pigments are a new chemistry,
chemistry offering an environmentally
acceptable alternative to pigments that contain cadmium, lead,
chromium, nickel, antimony and molybdenum. The chemistry falls
within the Rutile Tin Zinc family of compounds and has a new CI
reference number, Pigment Yellow 216.
216
Solaplex™ Yellow
34H1001

Solaplex™ Orange
34H1003

Solaplex™ Mid Yellow
34H1002
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The Application

PORO

Solaplex™ Pigments are recommended for:
Coil Coatings,
Coatings many of which are
acid-catalysed, that required high
performance inorganic pigments to
meet long-life guarantees
Exterior Masonry Paints and Coatings,
where a combination of durability, chemical
resistance and hiding powder are required
Decorative, Industrial and Automotive
in-plant and in-store tinting systems
Engineering Polymers, where reactive
polymers and high temperature processing
are utilised
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The Features

PORO

Solaplex™ Pigments are ideal for use in the highest performance
coatings and plastics,
plastics, with the following benefits:

Enhanced colour brightness and cleanliness in the yellow to orange colour
space over other inorganic pigments
The outstanding weather fastness and light fastness of an inorganic pigment,
exhibiting superior colour and gloss retention to conventional titanates
Excellent chemical resistance providing wide compatibility in reactive
and acid catalysed systems
Ideal for applications that are exposed to elevated process or in-use
temperatures
Superior UV and visual opacity to conventional titanates, comparable to
Bismuth Vanadate
Less abrasive than conventional titanates
No detrimental effect on rheology at high pigment loadings

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. – Peter Cagan, XXXV.KNH, Sec, 24.-26.5.2004
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Value-in-Use
Cost-Effective Formulating
Solaplex™technology offers the opportunity to partially
replace costly inorganic and organic components in bright,
solid colour formulations.
LeadLead-free formulations can be achieved with lower colouring
costs than is possible with current alternatives, at equivalent
or superior performance.

Formulations are recommended for even the highest
performance applications, including coil coatings, reactive and
acid catalysed systems.

Product Selector & Formulation Guide
Rape Yellow RAL 1021

Signal Yellow RAL 1003

Melon Yellow RAL 1028

Dahlia Yellow RAL 1033
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Product Positioning of
Inorganic Yellow Pigments

PORO

100
Cadmium Dark Yellow

Cadmium Light Yellow
Bismuth Vanadate

90
Lemon Chrome
Middle Chrome

80

Solaplex Mid Yellow

70
Nickel Titanate

Yellow Chrome

60

Solaplex Yellow

50

Yellow

Cadmium Orange

Solaplex Orange
Cerium Sulphide

Chrome Titanate

40

Yellow Iron Oxide
Lead Molybdate

30
20
10
0

-10

0

10

20

30

40

Red

Solaplex™ Pigments occupy a
unique colour space
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50

60
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Exterior Florida Weathering

Solaplex™ Range compared to Conventional
Titanates in Masstone Polyester
Colour Difference (dE)

5
4.5
4
3.5

Polyester Coil Coating
Masstone

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

5

10

15

20

25

30

Time (Months)

PY 53

PBr 24

PBr 24

Solaplex™
Orange

Solaplex™
Yellow
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Exterior Florida Weathering

Solaplex™ Range compared to Conventional
Titanates in Tint Shade Polyester
3.5
Colour Difference (dE)

3
2.5
2
1.5

Polyester Coil Coating
Tint (1:4 Pigment:Titania)

1
0.5
0
0

5

10

15
Time (months)

PY 53

PBr 24

PBr 24

20

Solaplex™
Sola
Yellow
Yellow
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25

30

Solaplex™
Sola Orange
Orange
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Exterior Florida Weathering

Comparative Performance of Titanates and Solaplex™
Solaplex™ Pigments,
formulated in a Customized Blend in Plastisol Coil Coating
Co lour Differen ce (d E)

3.5

Plastisol Coil Coating
Customized Blend

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
0

5

10

15

20

25

30

Time (months)
Solaplex™

Solaplex™

Sola
Yellow
Yellow

Sola
Orange
Orange

Conventional Titanate
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Accelerated Weathering (QUV(QUV-A)
Solaplex™
Solaplex™ Range compared to Conventional Titanates in
Masstone Polyester Coil Coating
2
1.8
1.6
1.4

dE

1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Time (Hours)
Nickel Titanate

Solaplex™ Yellow

Bismuth Vanadate
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Accelerated Weathering (QUV(QUV-A)
Solaplex™
Solaplex™ Range compared to Conventional Titanates in
Tint Shade Polyester Coil Coating (1:4 Pigment:Titania)
Pigment:Titania)
1.4

1.2

1

dE

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Time (Hours)

Nickel Titanate

Solaplex™
Sola
Yellow

Bismuth Vanadate

Yellow
Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. – Peter Cagan, XXXV.KNH, Sec, 24.-26.5.2004

PORO

Accelerated Weathering

Relative Gloss Retention as a Function of Exposure to UV Radiation,
Radiation,
Heat and Moisture
100

Titanates produce
matt effects but
Solaplex retains a
glossy finish

G lo s s (% )

80
60
40
20
0

Standard

625 kJ/m2

1250 kJ/m2

2500 kJ/m2

3875 kJ/m2

Weathering of ASA: ISO4892, Method A, Part 2
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5000 kJ/m2
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Functionality

UV and Visual Opacity of Solaplex™ Pigments in
a Polyester Thin Film
8

6% Pigment Loading

7

10µ dft Polyester Coil Thin Film

% T r a n s m is s io n

6
5
4
3
2

UV

1

Visual

0
250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

Wavelength (nm)

Solaplex
Yellow
Yellow

Nickel Titanate

Bismuth vanadate
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Acid Resistance
Effect of Exposure to Sulphur Dioxide on Solaplex™ Pigments
in Polyester Coil Coating (Kesternich Test)

Before SO2
Ni Titanate

Cr Titanate

Solaplex™
Mid Yellow

Bismuth
Vanadate

After SO2
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90

RAL 1021

80

RAL 1023

70

RAL 1003
RAL 1007

RAL 1018
RAL 1004

60

Y e llo w

PORO

Product Selector for
Cost-effective Formulating

RAL 1033

RAL 1005

Nickel
Titanate

50

RAL 1006

RAL 2000

RAL 1017

Solaplex
Pigments

40

RAL 2001

30

Chrome
Titanate

20

Solaplex
Pigments

10
0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Red

Solaplex™ Pigments offer unique options for bright,
Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. – Peter Cagan, XXXV.KNH, Sec, 24.-26.5.2004
solid colour shades that are Lead-free

Formulation Guide
RAL Starting Point Formulations
There are a number of ways to achieve an exact colour match
to industry standard colours, by changing the dominant
pigment type.
This has been illustrated for four target colours where
Solaplex™ pigments are expected to give cost effective
formulations.
A high performance organic and inorganic pigment palette has
been used in each case.
Each formulation has comparable opacity, at 60µ dry film
thickness, in an alkyd melamine coating.
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Rape Yellow RAL 1021
Pigment Type

CI Reference

Lead

Titanate

Vanadate

Solaplex

Lead

PY34

Nickel Titanate

PY53

29.46%

Bismuth
Vanadate

PY184

35.40%

69.31%

35.98%

Isoindoline

PY139

Isoindoline

PY110

2.16%

2.70%

Monoazo

PY194

32.97%

26.47%

Iron Oxide

PY42

Solaplex™

PY216

Titania

PW6

PORO

96.80%

0.38%

0.50%

28.45%

1.52%
35.20%

2.70%

Relative Cost Ratio Compared to
Lead-based Colour

1:1

1:9

1:10

1:9

Rheology benefit over titanates
due to organic component

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. – Peter Cagan, XXXV.KNH, Sec, 24.-26.5.2004

Melon Yellow RAL 1028
Pigment Type

CI Reference

Lead

Lead

PY34

96.7%

Nickel Titanate

PY53

Bismuth Vanadate

PY184

Isoindoline

PY139

Monoazo

PY194

Solaplex™

PY216

Titania

PW6

Relative Cost Ratio Compared to Leadbased Colour

Vanadate

Solaplex

28.7%
71.7%

3.3%

15.5%

6.4%

12.8%

16.3%
44.6%

1:1

1:8

1:5

Cost advantage with 100%
VanadateVanadate-free option
Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. – Peter Cagan, XXXV.KNH, Sec, 24.-26.5.2004
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Signal Yellow RAL 1003
Pigment Type

CI Reference

Lead

Titanate

Vanadate

Solaplex
Vanadate-free

Lead Chrome

PY34

Nickel Titanate

PY53

15.65%

Bismuth
Vanadate

PY184

74.78%

88.87%

Isoindoline

PY139

6.67%

7.39%

Iron Oxide

PY42

2.90%

3.73%

Solaplex™

PY216

77.03%

Monoazo

PY194

13.35%

Titania

PW6

Relative Cost Ratio Compared to
Lead-based Colour

Solaplex
Organic-free

86.74%

3.16%

35%

2.51%

10.10%
1:1

65%

7.11%
1:8

1:9

1:6

1:5

CostCost-effective 100%
Inorganic Option
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PORO

Dahlia Yellow RAL 1033
Pigment Type

CI Reference

Lead Chrome

PY34

Nickel Titanate

PY53

Bismuth
Vanadate

PY184

Isoindoline

PY139

Iron Oxide

PY42

Solaplex™

PY216

76.89%

Monoazo

PY194

4.86%

Titania

PW6

Relative Cost Ratio Compared to Leadbased Colour

Lead

Titanate

Vanadate

Solaplex Vanadate-free

59.94%
78.58%

40.49%

0.01%

11.44%

16.20%

3.96%

9.64%

3.96%

39.94%

6.02%

33.66%

14.33%

1:1

1:7

1:9

1:6

CostCost-effective and
100% VanadateVanadate-free Option
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Transoxide

PORO

- properties and applications
Yellow

Neutral AC0500

AC0544

AC0575
Acidic
Red

AC0553

Neutral AC1000

AC1005

AC1070

Acidic
Brown

AC1010

Neutral AC3000

High transparency
Green shade yellow
High chroma
Easily dispersible
Very high transparency
Red shade yellow
Easily dispersible
Transparent
Green shade yellow
High transparency
Yellow
High transparency
Red
High chroma
Easily dispersible
Very high transparency
Red
Easily dispersible
Highly transparent
Red
Very high colour strength
High transparency
Red
Transparent
Brown

Solvent & water based formulations
for wood and automotive application

Solvent based formulations for
wood and automotive application
Solvent & water based formulations
for wood application
Solvent based automotive
Solvent & water based formulations
for wood and automotive application

Solvent based formulations for
wood and automotive application
Solvent & water based formulations
for wood application
Solvent based automotive
Solvent & water based formulations
for wood and automotive application

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. – Peter Cagan, XXXV.KNH, Sec, 24.-26.5.2004

PORO
TimbasolTM Dispersion for Wood Coatings

High transparency Trans Iron Oxide dispersions
High colour strength
Stir in organic & inorganic pigment dispersions
Suitable for
Interior / Exterior wood stains & varnishes
Wood preservatives & protective coatings
Timber coatings
Furniture stains & lacquers

Pointner & Rothschädl Ges.m.b.H. – Peter Cagan, XXXV.KNH, Sec, 24.-26.5.2004
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STUDIE VLASTNOSTÍ ANTIKOROZNÍCH PIGMENTŮ V ZÁVISLOSTI NA
OBJEMOVÉ KONCENTRACI V NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH
THE STUDY OF PROPERTIES OF THE ANTICORROSIVE PIGMENTS IN
DEPENDENCE ON THE PIGMENT VOLUME CONCENTRATIONS IN
COATINGS
Jan Gojný, Andréa Kalendová
Ústav polymerních materiálů FCHT, Universita Pardubice
Summary
For comparing of anticorrosive efficiency individual pigments the coatings
based on epoxy ester resin. The coatings differing in the used pigment
and its volume concentration (PVC) were prepared, tested by indirect
corrosion test and were subjected to accelerate corrosion test in
condensation and cyclic combined chambers. At the end the overall
evaluation of anticorrosion protection effects of individual pigment were
performed. It can assert, that zinc phosphomolybdate, calcium
metaborate, zinc phosphate modified with an organic inhibitor reached the
very good results in all tests, at the PVC of 20 - 40%.
Key words: Corrosion, zinc phosphate, corrosion loss, corrosion
protection, anticorrosive pigment, accelerated corrosion test, critical
pigment volume concentration (CPVC)

Úvod
Během vývoje antikorozních nátěrových hmot se používaly plniva a pigmenty,
které měly rozdílné antikorozní vlastnosti. Některé z těchto pigmentů, jako například
pigmenty chromanové či olovnaté, byly pro svou výbornou korozní účinnost hojně
používány. Z ekologických důvodů však v dnešní době existují výrazné tlaky
na odstranění těchto klasických pigmentů z nátěrových hmot. Bohužel stále nejsou
nalezeny pigmenty, které by byly do té míry použitelné jako například chromanové
pigmenty. Nové pigmenty a plniva bývají dražší než pigmenty klasicky používané. I
přes tyto problémy lze používání organických povlaků stále označit za jednu z
ekonomicky nejvýhodnějších forem ochrany proti korozi. Nátěrové hmoty budou
v každém případě i v budoucnu velice důležitou formou ochrany materiálů proti
vlivům okolního prostředí. Cílem práce bylo porovnat klasické a nové antikorozní
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pigmenty a pokusit se srovnat jejich účinnost při aplikaci a to pomocí zrychlených
korozních zkoušek a dalších nepřímých testů.

Experimentální část
Pro porovnání jednotlivých pigmentů byly připravovány nátěrové hmoty, kde
bylo použito epoxyesterového pojiva. Nátěrové hmoty byly formulovány s
jednotlivými pigmenty uvedenými v Tabulce 1. a to na různé objemové koncentrace
v nátěru (OKP). Formulace a příprava jednotlivých barev o daném OKP je
následující: OKP 5%, 10%, 20%, 30%, 40% až do OKP = KOKP. Nátěrové hmoty
byly doplněny TiO2 na Q = 65. Nátěrové hmoty byly testovány nepřímými korozními
metodami a přímými zrychlenými korozními testy v kondenzační (ČSN ISO 6988) a
kombinované komoře (ČSN ISO 92 27).

Tabulka 1. Použité antikorozní pigmenty.
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Antikorozní pigment
fosforečnan zinečnatý
fosfomolybdenan zinečnatý
hydrogenfosforečnan vápenatý
fosf. zineč. modifikovaný org.
polyfosfosilikát strontnato-hlinitý
polyfosforečnan zinečnato-hlinitý
metaboritan vápenatý
ferit vápenatý
chroman strontnatý
borokřemičitan vápenatý
Inertní pigment
oxid titaničitý

Bylo provedeno hodnocení fyzikálně-chemických vlastností pigmentů. Mezi
stanovované vlastnosti patřila: hustota , spotřeba oleje, obsah vodorozpustných
látek, pH vodného výluhu, měrná vodivost vodných výluhů pigmentů (Graf. 1) a
korozní úbytky ve výluzích z jednotlivých pigmentů. U testovaných pigmentů byla
stanovena ztráta hmotnosti žíháním při 450 °C. U jednotlivých nátěrů pak byla
měřena tloušťka a tvrdost kyvadlovým přístrojem (ČSN 67 3076). Přilnavost nátěru
na podkladu a to na skle nebo na testovacím ocelovém vzorku. K měření přilnavosti
byla použita mřížková metoda (ČSN ISO 2409). U jednotlivých filmů bylo provedeno
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stanovení odolnosti při ohybu (ČSN ISO 1519) a
6272:1993).

deformace úderem (ISO

U nátěrových filmů byla měřena vodivost jejich vodných výluhů za

specifických podmínek. Stejně tak bylo stanoveno i pH výluhů z těchto nátěrů a
korozní úbytky ve výluzích z jednotlivých filmů pigmentovaných na různá OKP.

Výsledky a diskuze
1 200

vodivost [ S/cm]

1 000
800
600
400
200

borokřemičitan
vápenatý

chroman strontnatý

metaboritan
vápenatý

fosf. zineč.
modifikovaný org.

pitná voda

ferit vápenatý

polyfosfosilikát
strontnato-hlinitý

hydrogenfosforečnan
vápenatý

oxid titaničitý

fosfomolybdenan
zinečnatý

fosforečnan
zinečnatý

polyfosforečnan
zinečnato-hlinitý

destil.voda

-

Graf 1. Stanovení měrné vodivosti vodných výluhů jednotlivých pigmentů [ µS/cm ]

Tabulka 2. Vlastnosti testovaných pigmentů.
Pigment

Hustota
[g/cm3]

KOKP

Vodorozpustné Korozní
Ztráta hm.
l. za horka [%] úbytky X [%] žíháním [%]

fosforečnan zinečnatý
fosfomolybdenan zinečnatý
hydrogenfosforečnan vápenatý
fosf. zineč. modifikovaný org.
polyfosfosilikát strontnato-hlinitý

3,30
3,50
2,90
3,50
2,70

48,00
48,11
51,21
55,58
44,60

0,36
0,68
0,90
0,81
1,88

89,70
105,77
4,17
1,07
19,57

7,0956
7,7009
7,2950
6,3750
4,8946

polyfosforečnan zinečnato-hlinitý

2,90

42,94

1,99

125,35

5,7603

metaboritan vápenatý
ferit vápenatý
chroman strontnatý
borokřemičitan vápenatý

2,75
4,10
3,84
2,76

62,11
49,45
49,06
57,38

12,89
1,31
0,85
20,57

129,80
108,59
32,87
1,98

20,2916
1,6379
12,3281
4,0891

Pro korozní úbytky X [%] platí že 100 je stanovení s pitnou vodou
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Metody urychlených korozních zkoušek nátěrových hmot jsou další významné
zkoušky, které vypovídají o vlastnostech antikorozních pigmentů. Do této skupiny
zkoušek lze zařadit metody simulující přírodní podmínky, které mají rozhodující vliv
na ochranné vlastnosti nátěrů. Při urychlených zkouškách dochází ke zvýšení
intenzity účinku přirozených vlivů (např. teploty, koncentrace chemických látek,
vlhkosti) tak, aby změny proběhly za kratší dobu než v atmosférických podmínkách.
Při urychlených korozních zkouškách však působí vždy pouze několik faktorů,
zatímco v případě atmosférického působení jsou korozní děje ovlivňovány
komplexněji celou škálou faktorů. Během výzkumu byla provedena zrychlená korozní
zkouška v atmosféře s obsahem SO2 a s kondenzací vodní páry. Další zrychlenou
korozní metodou byla cyklická zkouška korozní odolnosti v mlze roztoku chloridu
sodného kombinovaná se 100% vlhkostí. Jako další byla provedena zrychlená
ponorová zkouška chemické odolnosti nátěru proti podkorodování, postup podle
Machu a Schiffmana (ČSN 67 3087).

Celková účinnost

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
5%

10%

20%

30%

40%

45%

OKP

Graf 2. Závislost celkové účinnosti (v kondenzační komoře) na OKP pro film pigmentovaný
polyfosfosilikátem strontnato-hlinitým.

Závěr
Celkově lze konstatovat, že velice dobrých výsledků ve všech zkouškách
dosáhl fosfomolybdenan zinečnatý (Heucophos ZMP), metaboritan vápenatý (Butrol
9102), fosforečnan zinečnatý modifikovaný organickým inhibitorem (Heucophos ZPZ)
a to při OKP 20 až 40%. Nejhůře byl hodnocen chroman strontnatý (Strontium
chromate), ferit vápenatý (Ferrinox FC 71) a polyfosfosilikát strontnato-hlinitý
(Heucophos SRPP) při vysokých OKP v nátěru. Z výsledků korozních zkoušek je
patrné, že novodobé pigmenty se vyrovnají a v některých vlastnostech i předčí
chroman strontnatý.
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PŘÍPRAVA DESTIČKOVITÉHO ZnO JAKO PIGMENTU PRO KOROZNÍ
OCHRANU KOVŮ
SYNTHESIS OF LAMELLAR ZnO AS ANTICORROSIVE PIGMENT FOR
CORROSION PROTECTION OF METALS
Václav Štengl*, Snejana Bakardjieva, Jan Šubrt
Ústav anorganické chemie AV ČR, 250 68 Řež u Prahy, e-mail: stengl@iic.cas.cz

Oxid zinečnatý má velké množství aplikací, např. jako pigment v nátěrových
hmotách, v keramice, v katalýze a také jako fotokatalyzátor. Chemické

a

strukturní

vlastnosti ZnO jsou důležité faktory při jeho aplikacích, které závisejí od rozdílného
způsobu přípravy. V katalytických aplikacích jsou důležité vlastnosti povrchu (měrný
povrch a porosita), při aplikaci jako pigment je nejdůležitější morfologie částic
(velikost a tvar). Bazický uhličitan zinečnatý jako prekurzor ZnO byl připraven
z roztoků

Zn(NO3)2, ZnCl2 and ZnSO4 hydrolysou močovinou při teplotě 90°C,1

Tsuchida a Kitajima2 popisuje přípravu ZnO při srážení močovinou ze Zn(NO3)2 a
ZnSO4 při teplotě 95°C. Malé, rovnoměrné sférické částice ZnO připravil Shr-NanBai3 reakcí směsi dusičnanu, methanolu, triethanolaminu s močovinou. Sférické
aglomeráty a jehličkovité částice bazického uhličitanu zinečnatého byly připraveny
reakcí

dusičnanu

a

chloridu

s močovinou

při

teplotě

90°C.4

Komplex

[Zn2(H2O)4(SO4)2] spojený sulfátovým můstkem byl připraven reakcí síranu a
močoviny při teplotě 80°C.5. V citovaných pracích1,2 byl basický uhličitan zinečnatý
připraven při teplotě pod 100°C a s nízkými koncentracemi zinečnatých solí a
močoviny. Vzhledem k získání více informací o procesu hydrolýzy, jsme zvýšili
koncentraci Zn solí a močovinu a také teplotu hydrolýzy na 100°C. 250g síranu
zinečnatého bylo rozpuštěno ve 3l vody a přidáno 500g močoviny. Reakční směs
byly uvedena k varu a míchána na hodnotu pH=7,5, dokud z reakční směsi neunikal
amoniak. Vyloučený precipitát byl dekatován vodou, zfiltrován a usušen při 105°C.
Produktem jsou destičkovité částice (viz.obr.1), kterým podle EDX a elementární
analysy

(Zn=53,17%

a

SO4=18,73%)

odpovídá

vzorec

bazického

síranu

Zn4(SO4)(OH)6. Změřené spektrum získaného precipitátu je na obr.2. Na tomto
spektru je silný pás při 3411 cm-1, který je charakteristický pro valenční vibrace
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koordinovaných molekul H2O (ν O-H) a při hodnotě 1630 cm-1 pro deformační vibrace
molekul H2O (δ O-H). Pásy v oblasti 967-1130 cm-1 odpovídají valenčním vibracím (ν
(SO4)2-) a při hodnotě 596 cm-1 deformačním vibracím (δ (SO4)2-). Na křivce DTA-TG
jsou patrné dva píky při teplotě 270 a 759°C, které odpovídají koordinované vodě a
dva píky při teplotě 755 a 798°C, které odpovídají rozkladu síranů. Přítomnost
rozkladu CO32- zřejmě dokumentuje příměs Zn12(CO3)3(SO4)(OH)16, přítomnost
uhličitanů potvrzuje také slabý pás v IR spektru při 1425 cm-1.

Obr 1. SEM snímek vzorku reakce ZnSO4 s močovinou.
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Obr 2. IR spektrum Zn4(SO4)(OH)6.

Obr.3. DTA – TG Zn4(SO4)(OH)6.
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Získaný precursor byl postupně žíhán na teplotu 400,800 a 1000°C, RTG
difrakce žíhaných vzorků jsou na obr. č.4. Při žíhání se nemění morfologie částic (viz.
obr.č.5) a takto lze získat z tohoto precursoru destičkovitý oxid zinečnatý se
zajímavou texturou. Vzniklé vakance vnikly zřejmě po rozkladu síranových anionů.
Takto připravený ZnO může mít uplatnění jako bariérový pigment pro korozní
ochranu kovů.
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Stengl TIT 157/1000C - File: 30703STE.RAW
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Obr 4. RTG precursoru ZnO žíhaného na teplotu 400, 800 a 1000°C.
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80

Obr 5. SEM obrázek destičkovitého ZnO.
Poděkování: Tyto výsledky byly dosaženy za podpory Ministerstva školství ČR v
rámci projektu LN00A28.
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POROVNÁNÍ ANTIKOROZNÍ ÚČINNOSTI EPOXYESTEROVÝCH
NÁTĚROVÝCH HMOT S KOMBINACÍ ČÁSTIC PIGMENTŮ KOVOVÝCH A
NEKOVOVÝCH TYPŮ
COMPARISON OF ANTICORROSION EFFECIENCY OF EPOXY-ESTERS
PAINTS CONTAINING COMBINATION OF METAL AND NON-METAL TYPE
OF PIGMENTS
Kateřina Rašková, Andréa Kalendová
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, nám. Čs legií 565, 532 10
Pardubice, Česká republika
Summary
This paper deals with paints containing combination of metal pigments
(spherical zinc and lamellar zinc, aluminium leafing and non-leafing
aluminium) and non-metal pigments (titanium dioxide). The paints were
evaluated from the point of accelerated corrosion tests in salt chamber.
Key words: zinc dust, aluminium, anticorrosive coatings

Úvod
Mezi možnosti ochrany kovových materiálů patří aplikace organických
povlaků, kdy dochází k zamezení nebo zpomalení elektrochemických reakcí
probíhajících na povrchu kovu nebo na rozhraní organického povlaku a chráněného
kovu. Princip ochrany kovových materiálů proti korozi je založen na nalezení
takového uspořádání systému materiálu a prostředí, které by zvyšovalo jeho
termodynamickou stabilitu a zmenšovalo rychlost korozních reakcí. Mezi ochranu
kovových materiálů patří nátěrové hmoty s obsahem pigmentů s bariérovým
efektem. Pigment musí v tomto případě sám bránit vlivům okolního prostředí a
nesmí nepříznivě reagovat s pojivem. K bariérovému působení přispívá širší
distribuce velikostí částic pigmentů, kdy dochází k vyplnění prostoru mezi většími
částicemi pigmentu menšími částicemi pigmentů. Zástupci těchto pigmentů jsou
metalické pigmenty s lístkovitou strukturou – hliníkové šupinky a lamelární zinek.
Zinek se v přírodě vyskytuje v rudách ZnS (sfalerit, zinkové blejno) a ZnCO3
(smithsonit) a Zn4Si2O7(OH)2.H2O (hemimorfit). Koroze zinku probíhá v celé ploše. U
nátěrů se zinkovým prachem je pozorována tzv. bílá rez.
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Zinkové částice s lamelárním a sférickým tvarem jsou používány v nátěrových
hmotách ke katodické ochraně kovového podkladu. Nátěr s vysokým obsahem
zinkového prachu chrání kovový podklad

katodicky, postupně však dochází

k utěsnění pórů korozními produkty zinku a katodická ochrana se mění v bariérovou
ochranu. Korozní zplodiny zaplňující póry propůjčují filmu nepropustnost a tvrdost.
Rozdíl účinnosti mezi zinkem sférickým a lamelárním je i v průniku vody a
vodní páry nátěrem. Lepší ochranu kovového podkladu vytváří zinek lamelární než
zinek sférický (obr.1)
Voda / O2

Voda / O2

Zinek sférický

Zinek lamelární

Obrázek 1. Průnik vody a vodní páry nátěrem se zinkem sférickým a lamelárním.
Prvek hliník je složkou mnoha vyvřelých minerálů, jednou z nejtvrdších
známých sloučenin je korund (Al2O3) a bauxit (AlO(OH)). Čistý hliník je stříbřitě bílý
kov s mnoha výhodami: je lehký, netoxický a vysoce lesklý. Pro aplikace v průmyslu
jsou připravovány dva typy hliníkových pigmentů – leafing (vyplavávající) a nonleafing (nevyplavávající).
Leafing efekt je způsoben vysokým vztlakem povrchu pigmentu, kdy částice
těchto pigmentů putují směrem k povrchu nátěrového filmu. Výsledkem tohoto efektu
je zvýšení koncentrace pigmentu hliníku u povrchu nátěrového filmu.
Non–leafing efekt je založen na rovnoměrném rozložení částic pigmentu
hliníku v nátěrovém filmu způsobuje v konečném efektu odraz dopadajícího paprsku.
Non-leafing hliník se liší pouze ve složení použitého lubrikantu při výrobě; tvar a
velikost hliníkových částic je stejná.
Nátěrové hmoty obsahující hliník vytvářejí bariéru proti vlhkosti a průniku par.
Přídavek hliníku do nátěrových hmot také zvyšuje jejich odolnost proti vyšším
teplotám.
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Oxid titaničitý je netoxický, neutrální pigment. Oxid titaničitý má ze všech
bílých pigmentů největší

krycí schopnost, je chemicky velmi stabilní a je dobře

dispergovatelný ve všech běžně používaných pojivech. Nátěrový film s obsahem
oxidu titaničitého je nepropustný pro vodu a organická rozpouštědla. Oxid titaničitý
velmi dobře odolává atmosférickým vlivům. Povrchově upravený titaničitý pigment
propůjčuje povlakům ochranu UV záření. Pro zajištění lepší antikorozní odolnosti
nátěrů byla navržena kombinace lamelárních typů částic se sférickými typy částic.
Jak je možno vidět na obrázku 3 pro kombinaci lamelárního zinku se sférickým,
s rostoucí hodnotou objemové koncentrace pigmentu roste objem lamelárného zinku
v nátěru.

Obrázek 2. Znázornění průniku vody a kyslíku nátěrem kombinace lamelárních a
sférických částic.

Obrázek 3. Kombinace zinku lamelárního se sférickým pro objemovou koncentraci
pigmentu 30 % a 60 %.
Experimentální část
Pro formulaci nátěrových hmot byly použity pigmenty: zinek sférický, zinek
lamelární, leafing hliník, non-leafing hliník a oxid titaničitý. Nátěrové systémy byly
navrženy na objemovou koncentraci pigmentu OKP: pro lamelární zinek v kombinaci
se sférickým zinkem 10,20,30,40,60 a 80 %; pro lamelární zinek s oxidem
titaničitým, pro kombinaci leafing hliníku a non-leafing v kombinaci s zinkem
sférickým a oxidem titaničitým na OKP = 10, 20 a 30 %. Dále byly naformulovány
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nátěrové hmoty s těmito pigmenty na hodnotu formulačního koeficientu Q = 60 %.
Ke všem nátěrovým hmotám byly přidány: Bentone SD1 (0,5 hmot. %) – rheologické
aditivum, Alcophor (0,5 hmot. %) – organický inhibitor koroze a ZMP (3,5 hmot. %)
– anorganický inhibitor koroze. Nátěrové hmoty byly vystaveny urychlené korozní
zkoušce v roztoku mlhy 0,5 % chloridu sodného. Vzorky byly subjektivně
vyhodnoceny po 1000 a 3000 hodinách expozice. Celková antikorozní účinnost
nátěrů byla hodnocena stupněm puchýřkovatění v ploše i v řezu, průměrným
selháním v řezu a korozními změnami kovového podkladu.

100
90
80
70
60
Celková atikorozní
účinnost
[%]

50
40
1000

30

3000
20
10
0
Zn lam+Zn sf.

Zn lam+TiO2

Al7825+Znsf.

Al7825+TiO2

Al2021+Znsf.

Al2021+TiO2

Obrázek 4. Celková antikorozní účinnost kombinací pro OKP = 20 % po expozici
v solné komoře po 1000 a 3000 hodinách.
Závěr
Srovnání nátěrů pro kombinace leafing a non-leafing hliníku ukazuje na lepší
antikorozní účinnost leafingového typu. Kombinace leafing hliníku se zinkem
sférickým vykazovala po celkové době expozice (3000 hodin) nejlepší antikorozní
odolnost při OKP = 20 a 30 %. Porovnání jednotlivých kombinací pigmentů
v nátěrových hmotách ukazují na sníženou antikorozní účinnost nátěrů kombinace
zinku lamelárního se zinkem sférickým U všech kombinací byla zjištěna odolnost
v kombinaci se zinkem sférickým oproti kombinaci s oxidem titaničitým. Z toho
můžeme usoudit, že na zvýšení odolnosti mají vlivy typ a velikost částic, které
vyplňují prostory mezi lamelárními pigmenty. Samotné nátěrové hmoty s pigmenty,
které byly připraveny na Q = 60 % vykazují menší antikorozní odolnost než
v kombinaci. Tímto bylo potvrzeno, že kombinace lamelárních a sférických typů
pigmentů zvyšuje antikorozní odolnost nátěrových hmot.
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Summary
This paper deals with study of coatings properties pigmented by zinc dust
in combination with nonmetallic anticorrosive pigments, such as
chromates, phosphates or borates. The aim is to find possibility of
synergism; this term can be defined as a property by which two or more
agents act together more effectively than either alone [1].
Key words: zinc dust, nonmetallic pigments, anticorrosive coatings,
synergism

Úvod
Zinkový prach se jako účinný antikorozní pigment používá zhruba od poloviny
19. století. V antikorozních nátěrových hmotách, ve kterých je zinek obvykle přítomen
ve velkém množství, lze jeho působení rozdělit na dvě fáze. První fází je tzv.
katodická ochrana založená na elektrochemickém působení, druhou pak ochrana
založená na bariérovém mechanismu.
V zinkem pigmentovaných nátěrech se původně z hlediska morfologie částic
využíval spíše sférický (kulovitý) zinkový prach, stále častěji se ale do popředí
dostává zinkový prach lamelární, který má ve srovnání se sférickým zinkem celou
řadu výhod. Působí v nátěrech jako výztuž a zlepšuje tak mechanické vlastnosti, má
nižší tendenci k usazování než zinek sférický a v neposlední řadě také díky tomu, že
pojme více pojiva, umožňuje snížení objemové koncentrace pigmentu (OKP) v
nátěru, což je důležité z hlediska ekonomického. Náhrada sférického zinkového
prachu lamelárním je tedy jednou z možností zlepšení vlastností nátěrových filmů,
jinou z možností by mohla být náhrada části zinkového prachu nekovovými pigmenty.
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Zinkový prach
Počátečním mechanismem, kterým zinek v nátěrových hmotách působí, je
katodická ochrana založená na postavení zinku v elektrochemické řadě kovů resp.
na potenciálním rozdílu zinku a chráněné oceli [2]. Pouze při velkém obsahu zinku
(92 – 96% hmotnostních) v nátěru se uplatní činnost korozního článku zinek - ocel,
ve kterém je ocel korozní katodou, a tedy se nerozrušuje, kdežto zinkové částice jsou
korozními (obětovanými) anodami. Při tak velkém obsahu zinkového prášku v sušině
nátěru se dosáhne vodivého kontaktu mezi jednotlivými částicemi zinku a mezi
těmito částicemi a chráněným ocelovým povrchem. Z důvodu takto vysokého obsahu
zinku jsou tyto nátěry silně porézní [3, 4]. K tomu, aby mohl zinek plnit funkci
obětované anody, musí být po celou dobu protikorozního účinku nejen v elektrickém
kontaktu s ocelovým podkladem, ale i ve styku s elektrolytem, který je také ve styku
s ocelí [5, 6, 7]. Zinkové nátěry chrání ocelový podklad katodicky pouze v první fázi
vystavení účinkům korozního prostředí. Postupně dochází k utěsnění pórů
v nátěrech korozními produkty zinku jako jsou oxidy zinku, hydroxid zinečnatý a
zásadité uhličitany zinečnaté a povlak se stává nepropustným pro složky prostředí.
Částice zinku jsou tedy za krátkou dobu obaleny jeho korozními produkty, dochází
tak ke ztrátě elektrické vodivosti a tudíž se dále nemůže uplatňovat galvanická
ochrana. Katodická ochrana tedy přechází v ochranu bariérovou [8, 9, 10]. Mimo
bariérového mechanismu se uplatňuje také neutralizační a filtrační mechanismus.

Boritany
Tato skupina pigmentů se vyznačuje relativně velkou rozpustností ve vodě,
proto působí antikorozně zejména v počáteční fázi koroze. Jejich inhibiční působení
je založeno na alkalitě těchto pigmentů, jsou totiž schopny udržovat vysoké pH
v pigmentových vrstvách ochranného nátěrového povlaku. Mezi pigmenty na bázi
boritanů je nejpoužívanějším pigmentem metaboritan barnatý xBaO . yB2O3 . zH2O,
jehož antikorozní působení se přičítá alkalické reakci jeho vodného výluhu a
schopnosti anodické pasivace metaboritanového iontu. Jelikož je tento pigment
rozpustný více než jiné typy antikorozních pigmentů, upravuje se často jeho povrch
pomocí křemičitanů, které jeho rozpustnost redukují. Dalším používaným pigmentem
na bázi boritanů je metaboritan vápenatý xCaO . yB2O3 . zH2O, který zajišťuje
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dlouhodobou korozní ochranu kovového substrátu a je snášenlivý se širokou škálou
rozpouštědlových i vodouředitelných pojiv [16, 17].

Fosfáty
Fosfáty

jsou

anodickým

typem

inhibitoru

koroze

železa

a

hliníku.

Mechanismus inhibice těchto pigmentů je závislý na kyslíku. Použití fosforečnanů,
které jsou částečně rozpustné, je velmi široké. Kvůli hydrolýze je mechanismus
působení orthofosfátů závislý na pH. Iontové formy vykazují inhibiční aktivitu
v alkalickém prostředí, pokud [HPO42-] < [PO43-]. Z pigmentů na bázi fosforečnanů má
v současné době největší význam pro aplikace v antikorozních nátěrových hmotách
fosforečnan zinečnatý. Příprava tohoto pigmentu je založena na srážení zinečnatých
solí v kyselině fosforečné nebo zinečnatých solí a rozpustných fosforečnanů. Získaný
produkt má složení Zn3(PO4)2 . xH2O (x = 2 - 4). Pro antikorozní účinky fosforečnanu
zinečnatého je velice důležitá právě krystalová voda, pomocí které pigment vytváří
komplexní heterokyseliny, které reakcí s hydroxylovými nebo karboxylovými
skupinami pojiva a povrchem kovu (Fe) tvoří těžce rozpustné inhibiční komplexy.
Vlivem působení oxidu uhličitého ze vzduchu pak mohou vznikat další, tentokrát
zcela nerozpustné komplexy. V některých literárních pramenech je uváděn
Zn3(PO4)2.4H2O jako méně antikorozně účinný pigment ve vztahu k Zn3(PO4)2.2H2O.
Vysvětlení bylo nalezeno v tom, že většina průmyslově vyráběných pigmentů nejsou
čisté látky, ale obsahují vedle sebe dihydrát i tetrahydrát, popř. i ZnO a další látky.
Komerční práškový zinkfosfát je směsí dihydrátu a tetrahydrátu. Pokud je tento
pigment začleněn do nátěru, nastává rychlá hydratace dihydrátu na tetrahydrát [5,
13, 14, 15].
Chromany
Chromany jsou schopny působit pouze po rozpuštění ve vodě, která difunduje
nátěrem. Jejich ochranné působení je tudíž závislé na osmotických účincích, Tg a
propustnosti použitého pojiva pro složky prostředí [11]. Z pigmentů obsahujících
chromanový anion má v současné době největší význam zinková žluť. Tento
antikorozní

pigment

se

svým

chemickým

složením

blíží

vzorci

4ZnO.4CrO3.K2O.3H2O a vyrábí se reakcí vodného roztoku oxidu zinečnatého
s dichromanem draselným a kyselinou sírovou. Mechanismus ochranného působení
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zinkové žlutě spočívá obdobně jako u rozpustných chromanových inhibitorů koroze
především v brždění anodového korozního děje. Chromanový anion podporuje
následkem své oxidační povahy

vznik

ochranného

filmu

tvořeného oxidy

trojmocného železa a chromu na povrchu oceli. Nátěrový systém, který zahrnuje
základní nátěr pigmentovaný zinkovou žlutí bude poskytovat oceli ochranu proti
korozi pouze tehdy, bude-li zabráněno difúzi chloridových a síranových iontů
k chráněnému povrchu, chromany jsou totiž na obsah těchto iontů velmi citlivé.
Inhibiční efekt chromanů naopak zlepšují fosfáty [12, 11].

Experimentální část
Pro přípravu nátěrových hmot bylo použito epoxyesterové pojivo na bázi
tungového oleje zasychající autooxidačním mechanismem. Všechny nátěry byly
formulovány na hodnotu kvocientu Q = 0,6 (Q = OKP/KOKP). Nátěrové hmoty byly
připraveny na dispergačním zařízení typu Dispermat Dissolver jako kombinace
zinkového prachu sférického s lamelárním a dále kombinace sférického zinkového
prachu s nekovovými pigmenty (jmenovitě s hydratovaným fosforečnanem
zinečnatým - zinkfosfátem, zinkovou žlutí a metaboritanem vápenatým) – od každého
druhu byla připravena vždy řada pigmentovaných nátěrových hmot:
•

samotným zinkovým prachem;

•

kombinací zinkový prach OKP = 30% + nekovový pigment;

•

kombinací zinkový prach OKP = 20% + nekovový pigment;

•

kombinací zinkový prach OKP = 10% + nekovový pigment;

•

samotným nekovovým pigmentem.

Výsledky

Měření tvrdosti nátěrových filmů
Měření bylo prováděno kyvadlovou metodou podle Persoze a výsledky jsou
uvedeny v následující tabulce:
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Tabulka 1. Časová závislost tvrdosti nátěrových filmů.
TVRDOST [%]
1. den
5. den
9. den
15. den
Kombinace zinkového prachu sférického (SZ) s lamelárním (LZ)

25. den

50. den

SZ

3,7

3,8

4,0

4,2

4,3

4,4

SZ (30 %) + LZ

3,2

3,6

3,7

4,1

4,8

5,2

SZ (20 %) + LZ

3,7

4,1

4,4

4,6

5,2

6,0

SZ (10 %) + LZ

3,9

4,6

4,7

5,0

5,4

6,2

LZ

5,0

5,3

5,7

5,9

6,9

7,9

Kombinace sférického zinkového prachu (SZ) s metaboritanem vápenatým (MV)
SZ

3,7

3,8

4,0

4,2

SZ (30 %) + MV

3,1

3,8

4,1

SZ (20 %) + MV

3,7

5,1

5,7

SZ (10 %) + MV

5,1

6,1

MV

5,2

7,1

4,3

4,4

5,3

9,1

12,6

8,2

10,8

19,6

6,2

9,4

13,1

21,4

8,8

15,8

22,2

27,1

Kombinace sférického zinkového prachu (SZ) se zinkfosfátem (ZP)
SZ

3,7

3,8

4,0

4,2

4,3

4,4

SZ (30 %) + ZP

3,9

4,3

4,5

4,7

5,4

6,1

SZ (20 %) + ZP

4,8

5,3

6,0

6,2

6,8

7,4

SZ (10 %) + ZP

5,0

5,5

6,6

7,1

8,8

10,6

ZP

5,4

6,0

7,7

10,2

13,0

17,5

Kombinace sférického zinkového prachu (SZ) se zinkovou žlutí (ZŽ)
SZ

3,7

3,8

4,0

4,2

4,3

4,4

SZ (30 %) + ZŽ

6,5

11,1

15,7

18,2

20,0

21,8

SZ (20 %) + ZŽ

6,7

11,7

16,9

19,6

21,7

23,5

SZ (10 %) + ZŽ

7,9

14,2

20,5

22,1

23,6

25,4

ZŽ

7,7

13,6

19,6

22,0

22,5

22,5

Z výsledků měření tvrdosti nátěrových filmů lze učinit následující závěry:
•

kombinace zinkového prachu s ostatními pigmenty se projevila vždy zvýšením
tvrdosti nátěrových filmů ve srovnání se samotným zinkovým prachem;

•

nejvíce se zvýšení tvrdosti projevilo v kombinaci zinkového prachu se
zinkovou žlutí, a to konkrétně v kombinaci zinek OKP = 10% + zinková žluť
(hodnota tvrdosti po 50 dnech - 25,4%); v tomto případě se dá hovořit o
synergickém efektu, tzn., že došlo ke zvýšení tvrdosti nátěrových filmů jak ve
srovnání se samotným zinkovým prachem, tak i samotnou zinkovou žlutí.
V těchto případech se projevila silná oxidační schopnost chromanů, která
urychluje zasychání epoxyesterového filmu autooxidačním mechanismem.
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Fyzikálně – mechanická odolnost nátěrů
Nátěrové hmoty byly sledovány z hlediska jejich odolnosti mechanickému
namáhání (jmenovitě odolnosti ohybu podle ČSN ISO 1819, úderu podle ČSN 67
3082 a hloubení podle ČSN ISO 1520) a také z hlediska adheze k podkladu.
Jednotlivým výsledkům byl vždy přiřazen hodnotící stupeň (0 – 100) a aritmetickým
průměrem stanovena celková fyzikálně – mechanická odolnost.

Tabulka 2. Fyzikálně-mechanická odolnost nátěrových filmů.
OHYB
[mm]

[st.]

ÚDER
RUB

LÍC

[cm]

[cm]

[st.]

HLOUBENÍ

PŘILNAVOST

[mm]

[st.]

[st.]

[st.]

CELKOVÁ
FYZIKÁLNĚ –
MECHANICKÁ
ODOLNOST
[st.]

Kombinace zinkového prachu (SZ) sférického s lamelárním (LZ)
SZ

<4

100

35

> 100

49

> 10

100

3

55

76

SZ (30%) + LZ

<4

100

13

> 100

21

> 10

100

2

75

74

SZ (20%) + LZ

<4

100

15

> 100

23

> 10

100

2

75

75

SZ (10%) + LZ

<4

100

21

> 100

31

> 10

100

1

90

80

LZ

<4

100

45

> 100

60

> 10

100

1

90

88

Kombinace sférického zinkového prachu (SZ) s metaboritanem vápenatým (MV)
SZ

<4

100

35

> 100

49

> 10

100

3

SZ (30%)+MV

<4

100

12

> 100

19

> 10

100

SZ (20%)+MV

<4

100

10

> 100

16

> 10

100

SZ (10%)+MV

<4

100

8

> 100

13

> 10

MV

4

100

1

> 100

1

> 10

55

76

1

90

77

0

100

79

100

0

100

78

100

1

90

73

Kombinace sférického zinkového prachu (SZ) se zinkfosfátem (ZP)
SZ

<4

100

35

> 100

49

> 10

100

3

55

76

SZ (30%) + ZP

<4

100

30

> 100

43

> 10

100

2

75

80

SZ (20%) + ZP

<4

100

28

> 100

41

> 10

100

1

90

83

SZ (10%) + ZP

<4

100

25

> 100

37

> 10

100

3

55

73

ZP

<4

100

20

> 100

30

> 10

100

2

75

76

55

76

Kombinace sférického zinkového prachu (SZ) se zinkovou žlutí (ZŽ)
SZ

<4

100

35

> 100

49

100

3

10

> 10
9,9

SZ(30%)+ZŽ

4

100

6

> 100

SZ(20%)+ZŽ

5

96

5

> 100

99

1

90

75

8

> 10

100

0

100

76

SZ(10%)+ZŽ

5

96

3

> 100

4

> 10

100

0

100

75

ZŽ

<4

100

9

> 100

14

> 10

100

1

90

76

Z hlediska fyzikálně – mechanické odolnosti byly výsledky jednotlivých
nátěrových filmů podobné. V mnoha případech se kombinace pigmentů projevila
v zesílení

mechanické

odolnosti,

nejvýznamněji

pak

u

kombinací

zinku

s metaboritanem vápenatým, kdy všechny tři sledované kombinace mají vždy větší
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fyzikálně – mechanickou odolnost než nátěrové filmy pigmentované pouze jedním
z obou pigmentů. Vysokou mechanickou odolnost pak pozorujeme také u kombinací
zinkového prachu se zinkfosfátem a lamelárním zinkem. U všech těchto pigmentů se
projevila schopnost lamelárních částic vyztužovat pojivovou matrici a zvyšovat tak
mechanickou odolnost nátěrových filmů. Naopak v případě kombinací zinku se
zinkovou žlutí nepozorujeme výrazné změny (kombinace sférických částic zinkového
prachu s jehličkovitou strukturou chromanů).
Výsledky korozní zkoušky
Tabulka 3. Výsledky korozní zkoušky v solné komoře po 2000 h expozice.
PUCHÝŘE PUCHÝŘE
KOROZE
KOROZE
CELKOVÁ
TLOUŠŤKA
V ŘEZU
V PLOŠE
V ŘEZU
V PLOŠE
ANTIKOROZNÍ
NÁTĚR.
ASTM
ASTM
ASTM
ASTM
ÚČINNOST
FILMU
H.Č.
H.Č.
H.Č.
H.Č.
[st.]
[µm]
[%]
[mm]
[st.]
[st.]
Kombinace zinkového prachu sférického (SZ) s lamelárním (LZ)
SZ

127

6MD

30

6MD

30

0,5 – 1

80

3

70

53

SZ (30%) + LZ

131

-

100

-

100

1–2

70

16

40

78

SZ (20%) + LZ

167

-

100

-

100

0,5 – 1

80

1

80

90

SZ (10%) + LZ

131

8M

55

-

100

0,5 – 1

80

3

70

76

LZ

110

6F

70

-

100

1-2

70

10

60

75

Kombinace sférického zinkového prachu (SZ) s metaboritanem vápenatým (MV)
SZ

127

6MD

30

6MD

30

0,5 – 1

80

3

70

53

SZ (30%)+MV

263

4F

65

-

100

1–2

70

-

100

84

SZ (20%)+MV

336

4F

65

-

100

2–3

60

-

100

81

SZ (10%)+MV

289

-

100

4F

65

2–3

60

-

100

81

MV

234

-

100

-

100

3-5

50

-

100

88

Kombinace sférického zinkového prachu (SZ) se zinkfosfátem (ZP)
SZ

127

6MD

30

6MD

30

0,5 – 1

80

3

70

53

SZ (30%) + ZP

176

-

100

6F

70

2–3

60

0,1

95

81

SZ (20%) + ZP

188

-

100

6F

70

1–2

70

0,1

95

84

SZ (10%) + ZP

184

-

100

4F

65

1–2

70

1

80

79

ZP

123

-

100

4F

65

1-2

70

-

100

84

Kombinace sférického zinkového prachu (SZ) se zinkovou žlutí (ZŽ)
SZ

127

6MD

30

6MD

30

0,5 – 1

80

3

70

53

SZ(30%)+ZŽ

117

6F

70

-

100

0 – 0,5

90

-

100

90

SZ(20%)+ZŽ

201

6M

50

-

100

0 – 0,5

90

-

100

85

SZ(10%)+ZŽ

144

6D

10

-

100

0,5 – 1

80

-

100

73

ZŽ

123

8D

15

-

100

0,5 - 1

80

-

100

74
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V tabulce 3 jsou uvedeny výsledky korozní zkoušky v solné komoře (ČSN ISO
9227), kde byly vzorky vystaveny účinkům mlhy 5%-ního roztoku NaCl při teplotě
35oC po dobu 2000 hodin expozice.
Nátěrové filmy byly hodnoceny z hlediska puchýřovatění v řezu a v ploše, dále
pak koroze v řezu a procenta podkorodování (koroze v ploše pod nátěrovým filmem).
Jednotlivým korozním projevům bylo přiřazeno podle stupnice ASTM hodnotící číslo

100
80
60
40
20

SZ

SZ(10%)+ZŽ

ZŽ

LZ

SZ(10%)+LZ

SZ(30%)+LZ

SZ(10%)+ZP

SZ(30%)+ZP

SZ(10%)+MV

SZ(20%)+MV

ZP

SZ(20%)+ZP

SZ(30%)+MV

SZ(20%)+ZŽ

MV

SZ(30%)+ZŽ

0
SZ(20%)+LZ

Celková antikorozní účinnost [st.]

(H.Č.) a jako aritmetický průměr stanoven stupeň celkové antikorozní účinnosti.

Graf 1. Srovnání antikorozní účinnosti nátěrových filmů.

Z grafu vyplývá, že nejvyšší antikorozní účinnosti dosahují nátěrové hmoty
pigmentované kombinací sférického zinkového prachu (OKP = 20%) s lamelárním a
kombinací sférického zinkového prachu (OKP = 30%) se zinkovou žlutí, naopak
nejnižší antikorozní účinnosti dosáhl nátěr pigmentovaný samotným sférickým
zinkovým prachem. Co se týká synergického efektu, ten se projevil u všech
kombinací sférického zinkového prachu s lamelárním zinkem a u všech kombinací
sférického zinkového prachu se zinkovou žlutí.
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Závěr
Vlastnosti nátěrových filmů pigmentovaných sférickým zinkovým prachem lze
zlepšit kombinací s nekovovými pigmenty. Ze studovaných systémů se nejvýrazněji
projevily kombinace sférického zinkového prachu se zinkovou žlutí. V posledních
letech je snaha vytlačit chromany do pozadí kvůli jejich toxikologickým vlastnostem.
Jednou z možností jak snížit toxicitu chromanových nátěrů by tedy mohla být právě
částečná náhrada obsahu chromanů v nátěrech zinkovým prachem.
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ZVÝŠENÍ POVĚTRNOSTNÍ ODOLNOSTI TITANOVÉ BĚLOBY
INCREASING WHEATHER STABILITY OF TITANIUM DIOXIDE
Adolf Goebel, Zdeněk Konvička, Blanka Pinková, Kateřina Vidláková, Michal Zavadil
Precheza a.s. Přerov, CZ
Summary
Mechanism and causes of chalking are explained. Possibilities of
improvement of durability by addition of aluminium compounds before
calcination are described. Precheza products Pretiox R-200M, RG-18,
RGU and RGZW with and without the addition are compared from the
point of view of chalking. The improvement of durability is quite evident.
Key words: TiO2 , titanium dioxide, chalking, durability, Al3+, Precheza

1. Úvod
Skutečnost, že je PRECHEZA a.s. Přerov známým výrobcem anorganických
pigmentů, které mají mezi výrobci nátěrových hmot, plastů, papíru i stavebních
materiálu již tradičně dobrý zvuk, nám pochopitelně nestačí a děláme vše proto, aby
kvalita našich výrobků stále rostla a abychom našim současným i potenciálním
zákazníkům poskytovali výrobky, které plně vyhoví jejich potřebám a zároveň i nově
vznikajícím trendům v jednotlivých oborech.
Jednou z vlastností, na kterou se trvale zaměřuje pozornost výzkumu a vývoje
je povětrnostní odolnost pigmentu.

2. Mechanismus narušení nátěrů a plastů fotoaktivitou oxidu titaničitého
Je na místě připomenout, jak se destrukce pojiva nebo plastů vlivem
povětrnostních vlivů projevuje a jak k ní vlastně dochází. Samotná neupravená
titanová běloba nemá ideální vlastnosti z hlediska zpracování a odolnosti získaných
výrobků vůči povětrnostním vlivům. Z těchto důvodů se povrch částic oxidu
titaničitého pokrývá oxidickými sloučeninami především křemíku a hliníku, pro
náročnější požadavky pak i zirkonia a dalších prvků (anorganická povrchová úprava),
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které zabraňují poškozování organických látek v nátěrech a plastech a tím jejich
destrukci. Nechráněný povrch oxidu titaničitého totiž v součinnosti s ultrafialovým
zářením ze slunečního svitu působí jako katalyzátor destrukčních reakcí. Pro tento
děj, který vyžaduje přítomnost kyslíku a vody, bylo navrženo reakční schéma na obr.
1.

Obr. 1. Reakční schéma pro fotokatalytickou aktivitu TiO2.
Vnějšími projevy destrukce povětrnostními vlivy u systému obsahujícího
organické materiály (např. pojiva nebo plasty) a pigment jsou změny lesku, bělosti a
celistvosti a rovněž takzvané křídování, což je uvolnění titanové běloby z pojiva
vlivem jeho destrukce. Na destrukci pojiva se podílejí dva hlavní mechanismy. Velmi
výstižně je popsala

J. G Balfourová [1]: Při fotochemické reakci je povrch po

povětrnostním namáhání degradován a pigmentové částice zůstávají a vyčnívají na
povrchu. Tyto "výčnělky" vedou k nepravidelnému povrchu filmu, což má ten vizuální
efekt, že se sníží lesk. Protože pigmentové částice působí svou ochrannou
schopností a brání průchodu ultrafialového světla, je oblast bezprostředně pod
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částicemi pigmentu zakryta tak, že během raných stadií povětrnostní expozice
zůstávají částice přilepeny k povrchu filmu a nástup křídování se tak opožďuje.
Při fotokatalytické degradaci, ke které dochází na povrchu pigmentu, je nejvíce
ovlivněna oblast kolem těchto částic a protože povrch zůstává zcela plochý,
neprojevuje se tak ovlivnění lesku a ten zůstává vyšší než u druhého mechanismu.
Vlivem fotokatalytického mechanismu nastávajícího na všech místech okolo částic
však tyto již nezůstávají přilepeny k povrchu a v návaznosti na to se ukáže nějaký
stupeň vykřídování dříve, než u fotochemického mechanismu, jak ukazuje obrázek
2:.

Obr. 2. Schématické znázornění fotochemické a fotokatalytické degradace.

Samozřejmě, ve většině reálných systémů budou probíhat oba mechanismy. Který z
nich převládne, pokud to bude některý z nich, bude záviset na výběru pigmentu a
alkydu a různých dalších faktorech, o kterých bude pojednáno dále... (Konec citace).

Fotoaktivitu jeví jen vnější část jádra pigmentové částice, zatímco rozptyl
viditelného světla, tj. krycí síla pigmentu, je vlastností celé částice. Stačí tedy pokrýt
povrch částic inertním materiálem (anorganická povrchová úprava), aby se
minimalizoval kontakt TiO2 s vzdušným kyslíkem, vlhkostí a UV zářením. Všechny
možné defekty v krystalu, jako jsou geometrické nepravidelnosti, intersticiální a cizí
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atomy, dislokace, distorze a mikrotrhliny, způsobují silové pole, kterým jsou ovlivněny
povrchové ionty. Ionty potahové vrstvy se chovají jako akceptory a vyrovnavače
povrchových silových polí. Rutilové krystaly mají vyšší fotostabilitu než anatasové a
mají nejvyšší dosažitelnou stabilitu, pokud jsou bez defektů a mají dobrou elektrickou
rovnováhu. Uvádí se, že anatas je 200 až 3000 x fotokatalyticky aktivnější než rutil.
„Směs“ anatas-rutil (nedokalcinovaný materiál) se chová jako kombinace dvou
polovodičů se sníženou energetickou bariérou mezi valenčním a vodivostním pásem.
Tím je velice usnadněna excitace UV zářením a fotokatalytická reakce se všemi
negativními důsledky pro organické prostředí, ve kterém je pigment zabudován.

3. Dopování hlinitými sloučeninami
Dopování rutilových pigmentů se provádí ke zlepšení fotostability a
povětrnostní odolnosti. Přídavek je prováděn ještě před kalcinací (kalcinace je
zjednodušeně řečeno žíhání hydratovaného gelu TiO2 při teplotě kolem 1000°C) a to
v množství pohybujícím se řádově do jednoho procenta (vyjádřeno jako Al2O3).
Vznikající Al2O3 se začleňuje do krystalové mřížky následujícím způsobem [2]:
Al2O3 → 2AlTi + 3Oo + Vo**

3-1

do asi 0,08 mol. % Al2O3 (za předpokladu, že zbytek je čistý TiO2)
2 Al2O3 → 3AlTi + Ali** + 6Oo

3-2

případný přebytek Al2O3 nad 0,08 mol. %
Poznámka:
V rovnicích je použito Kröger-Vinkova zápisu poruch krystalové mřížky:
AlTi

ion Al3+ zaujímá místo Ti4+

Ali**

ion je v intersticiální poloze kationtové podmřížky

Vo**

vakance aniontové podmřížky O2-

Obě schémata zajišťují elektroneutralitu mřížky. V případě rovnice 3-2 však
vzniká struktura podobná korundu. Během kalcinace má Al2O3 dostatek času k difúzi
do mřížky a vytváří homogenní koncentrační profil v částicích. Při vyšších množstvích
se upřednostňuje uložení na aktuálním povrchu, protože ten je přístupný a mohou na
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něm probíhat děje zajišťující elektroneutralitu adsorpcí iontů z okolí, spojením
s dalšími krystality atd. [3, 4] a navíc to umožňuje uchování energie krystalové mřížky
[5, 6].

Výsledkem ustavování rovnováhy mezi povrchem a objemem krystalů je

nakonec stav, kdy u vysokého dopování pomocí Al2O3 není povrch krystalu nakonec
tvořen ani TiO2 ani směsí TiO2 a Al2O3, nýbrž výlučně Al2O3, který, jak ukazují
acidobázické vlastnosti, je součástí rutilové krystalové mřížky. Vodná suspenze
čistého TiO2 (bez vyluhovatelných příměsí) měla při zvolených podmínkách pH 5,5
až 6,5 a čistého Al2O3 8,5 až 9,3. U dopovaného TiO2 se stoprocentní pokrytí povrchu
Al2O3 projevilo mnohem kyselejším pH než u čistého Al2O3.
Kovové oxidy chemisorbují na povrchu vodu, což vede ke snížení povrchové
energie. U TiO2 je maximum adsorpce vyjádřené jako koncentrace OH– 15 – 23
µmol/m2. Tato chemisorpce je stabilní až do 800°C a vede k polovodivosti
způsobující fotokatalytickou aktivitu, kdy se pohybují elektrony a defekty (díry po
elektronech). Pokrytí povrchu pomocí Al2O3 sníží koncentraci OH– asi o jednu
čtvrtinu. Pokles fotoaktivity je však mnohem vyšší. Důvodem je to, že hlinité ionty
jsou přítomny i v objemu krystalu, kde na základě rovnice 3-1 existují kyslíkové
vakance, které působí jako past na putující elektrony a později jako rekombinační
centra. Tím se velmi významně snižuje šance elektronů dostat se na povrch a
vytvořit radikály, které vedou k cyklu způsobujícímu degradaci organických látek
v okolí (viz. obr. 1 dříve).

4. Odolnost pigmentů dopovaných Al3+
Pro ověření účinnosti dopování byly v provozním měřítku vyrobeny titanové
běloby Pretiox R-200M, RG-18, RGU a RGZW a to jak běžným způsobem, tak i
s příslušným dopováním pomocí hlinitých iontů.
Výrobek Pretiox R-200M je jemně mletý rutilový pigment bez povrchové
úpravy. Je doporučován do dekorativních nátěrů a některých plastů, u kterých se
nevyžaduje maximální povětrnostní odolnost.
Výrobek Pretiox RG-18 je mikronizovaný povrchově anorganicky i organicky
upravovaný rutilový pigment. Je doporučován do vysoce kvalitních průmyslových
nátěrů, lesklých emailů a práškových barev.
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Výrobek

RGU

je

mikronizovaný

povrchově

anorganicky

i

organicky

upravovaný rutilový pigment. Jedná se univerzální druh s širokými možnostmi využití.
Výrobek RGZW je mikronizovaný povrchově anorganicky i organicky
upravovaný rutilový pigment s vysokou odolností, který je doporučován pro široké
využití ve venkovních nátěrech.
Odolnost byla vyhodnocována na základě křídování Kempfovou metodou [7]
pomocí QUV panelu se solárním okem v režimu: 8 hodin expozice pomocí světla UV
A (340 nm, nastavená radiace 0,86 W/m2) při 60°C, následně 4 hodiny kondenzace
při 50°C.

Stupeň křídování 0 znamená neporušený nátěr, nejvyšší stupeň 5

odpovídá maximální úrovni křídování.
Nátěry byly připraveny na ocelových pleších tloušťky 1 mm o rozměrech 150 x
75 mm. Plechy byly nejprve upraveny základním lakem S-2003 (syntetická, na
vzduch schnoucí antikorozní základová barva). Vlastní nátěr se zkoušenými
pigmenty měl OKP 20 % a dále obsahoval polotovar vypalovacího alkydu R (ricinový
alkyd v xylenu, olejová délka řetězce 40, výrobce Colorlak a.s. Staré Město) a
Heliomin 230 (melaminoformaldehydová pryskyřice v butanolu s obsahem sušiny
60% - výrobek firmy Helios Količevo, Slovinsko) v poměru 3 : 1. Nástřik na plechy byl
proveden stříkací pistolí na tloušťku 80 – 120 µm. Plechy byly odvětrány 24 hodin
v sušárně a pak vypáleny v režimu: 60 minut náhřev na 105°C, 60 minut vypálení při
105°C a 60 minut chlazení na 25°C.
Orientačně byly, kromě výrobků uvedených výše, porovnány také kalcináty,
tedy materiál zcela bez povrchové úpravy. V takovém případě hraje nesmírně
významnou roli rutilizace. I když v případě hlinitými ionty modifikovaného kalcinátu
byla nižší (99,0% oproti 99,7%), ukázal se tento kalcinát být odolnější, jak je vidět na
obr. 3.
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Porovnání křídování u kalcinátu
5
3+

4,5

bez Al

3+

s Al

4

Stupeň křidování

3,5
3
2,5
2
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400
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Expozice v QUV panelu [hod]

Obr. 3. Porovnání křídování u kalcinátu.
Výrobek R-200M je rovněž bez anorganické povrchové úpravy a i v tomto
případě hraje rutilizace vyšší roli než v případě povrchově upraveného pigmentu.
Přestože rutilizace u kalcinátu modifikovaného hlinitými solemi byla nižší (99,1%
oproti 99,7%), ukázal se být výrobek s modifikací opět odolnější, jak je vidět na obr. 4

Porovnání křídování u R-200M
5
3+

3+

bez Al

4,5

s Al

Stupeň křídování

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
250

350

450

550

Expozice v QUV panelu [hod]

Obr. 4. Porovnání křídování u R-200M.
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Další obrázky 5, 6 a 7 ukazují, že se zvýšení odolnosti týká všech testovaných
produktů:
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Obr. 5. Porovnání křídování u RG18.
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Obr. 6. Porovnání křídování u RGU.
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Porovnání křídování u RGZW
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Obr. 7. Porovnání křídování u RGZW.

5. Závěr
Předkalcinační přídavek hlinitých sloučenin jednoznačně vede k zvýšení
povětrnostní odolnosti všech testovaných výrobků. Na základě vyhodnocení takto
modifikovaných výrobků zákazníky (zčásti již proběhlo) bude rozhodnuto o dalším
přenosu poznatků do výroby. Cílem modifikace technologie je další zvýšení kvality a
užitné hodnoty vyráběných pigmentů a od toho se odvíjející spokojenost našich
zákazníků.
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OPTIMALIZACE KALCINAČNÍHO PROCESU PŘI VÝROBĚ TITANOVÉ
BĚLOBY
OPTIMISING CALCINATION PROCESS IN THE TITANIUM DIOXIDE
MANUFACTURE
Zdeněk Konvička, Adolf Goebel, Blanka Pinková, Michal Zavadil
Precheza a.s. Přerov
Summary
Informative systems have been developed very rapidly in Precheza a.s.
The paper illustrates a procedure of data classification and evaluation
using only a segment of calcinate parameters – chemical composition and
two optical properties. Methods of Principal Components Analysis and
Cluster Analysis were used for the purpose. Classified data have to be
analysed by a number of methods to provide applicable outputs.
Key words: TiO2 , titanium dioxide, Principal Components Analysis,
Cluster Analysis, Precheza

Úvod
V posledních letech došlo v Precheze k prudkému rozvoji informačních
systémů, kdy pomocí různých nástrojů jsou zaznamenávána data nejen
z laboratorních měření – analytické parametry, ale také data přímo z výroby –
procesní parametry.
Tyto analytické a procesní parametry slouží nejen k mapování (poznávání)
procesu, ale také v k jeho řízení.
Současně

s tím

probíhalo

„ladění“

systému.

Znamená

to,

že

jsou

zaznamenávána jen data potřebná, data, která lze efektivním způsobem využít.
Výpočetní technika dnes umožňuje zaznamenávat stovky parametrů v trendu
s velmi krátkým časovým intervalem. To znamená, že dostáváme statisíce dat, která
nesou nějakou informaci.
Dalším krokem by mělo být jejich zpracování, získání takové informace, kterou
potřebujeme, a především, kterou lze využít v první fázi k automatizaci a následně
k optimalizaci studovaného procesu.
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S rostoucím množstvím zaznamenaných dat roste i riziko, že budou
zpracovávána nesprávná data (s nízkou mírou informace), že budou data
zpracována nesprávně (špatná a zavádějící informace) a samozřejmě často nastává
i kombinace obou případů. Výstupem potom může být nevhodný zásah do procesu,
který ovlivní kvalitu produktu, což sebou nese další náklady a snižuje rentabilnost
výroby. Vzhledem k tomu, že i záznam dat a jeho udržování lze finančně vyčíslit,
dochází k finančním ztrátám jak nevyužíváním, tak také jejich špatnou interpretací.
Tento příspěvek by měl být ilustrací v Precheze použité metody k objektivnímu
roztřídění chronologicky řazených dat. Z důvodu grafické přehlednosti je použit
soubor s minimem sledovaných parametrů. Výstup tedy nelze chápat jako konkrétní
informaci o vlastnostech technologického procesu.
Samotné informační systémy (většinou databázového charakteru) obsahují jen
minimum možností jak s daty pracovat. K tomu je nutno použít další specializovaný
software pro matematicko-statistickou analýzu, protože ne vždy lze využít například
MS Excel.
Ve všech případech zavedení sledování dat je tedy nutné po základní
implementaci (v případě Prechezy jde o 9 technologických serverů, kde je snímáno
asi 1 500 proměnných se svou historií pomocí PHD Uniformace od firmy Honeywell)
provést revizi a optimalizaci systému z hlediska efektivity. Jde zde samozřejmě o
jednu z cest hledání úspor a snižování nákladů – v tomto případě nákladů na kvalitu.

Metody testování – práce s daty
Při zkoumání dat a hledání závislostí mezi nimi si musíme uvědomit, co
chceme zpracovávat a jakou informaci bychom měli získat jako výstup. Pouze
matematické zpracování může být sice statisticky správné, ale nesmyslné z hlediska
platnosti přírodních zákonů a použití. Proto bychom měli pracovat vždy podle
určitého schématu, které respektuje pravidla pro analýzu dat.

Osnova postupu pro zpracování technologických dat:
1) Charakteristika dat z hlediska původu (jaká data máme k dispozici) – mohou to
být procesní parametry, analytické parametry, jejich kombinace.
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2) Očekávaný výstup, neboli cíl zpracování (statistické polohy, rozptýlení, vazby
mezi jednotlivými parametry).
3) Metody pro analýzu dat, které určíme podle počtu a charakteristiky dat, u
časových řad podle období a prevence snímání.
4) Transformace a úprava dat (pokud je nutná) vyplyne z průzkumové analýzy
(EDA).
5) Matematicko-statistické vyhodnocení (na základě výsledků může dojít k několika
cyklům).
4) Matematicko-statistický závěr – výčet charakteristik polohy a rozptýlení a
zjištěných závislostí.
5) Technologický závěr – převedení matematické formulace pro praktické použití
v technologii.
Součástí bodu 1) a především bodu 3) musí být definice, zdali se jedná o jedno
nebo vícerozměrné soubory dat a podle toho se rozhodujeme pro odpovídající
metody zpracování.
V případě snímání dostatečného množství parametrů se jedná vždy o zpracování
vícerozměrných souborů, tedy o práci s maticemi.
V mnoha případech je tedy vhodné použít vícerozměrné metody (Multivariate
Methods).
Název „vícerozměrné statistické metody“ používáme pro skupinu statistických
metod, které se zabývají řešením problémů v situaci, kdy sledujeme několik
proměnných vztahujících se k jednomu objektu. Opodstatněním použití těchto metod
je, že některé parametry mohou mít vzájemné vazby, které jednoduchá korelace a
regrese nepostihuje nebo je mylně interpretuje, což je pro formulaci závěrů ta horší
varianta.
S těmito metodami se setkáváme prakticky ve všech vědních oborech,
počínaje přírodními a technickými vědami a společenskými vědami konče. Na výčet
všech metod není prostor, ale detailní informace s návody k použití je možno získat
v odborné literatuře1,2, případně absolvováním kurzů s touto tématikou.
Jednou z hlavních a nejpoužívanějších metod je analýza hlavních komponent
(Principal Components Analysis). Jde o metodu zkoumání skrytých (latentních)
vztahů mezi proměnnými. K doplnění informace je možné použít analýzu
kanonických korelací (Canonical Corelation), která patří mezi metody zabývající se
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závislostí mezi proměnnými. A v neposlední řadě je to shluková analýza (Cluster
Analysis), kterou počítáme mezi metody zkoumající vzájemnou podobnost objektů.
Tuto metodu lze využít také pro analýzu proměnných.
Pravdou zůstává, že použití těchto metod v průmyslové oblasti je doposud minimální.
Příčinou je vyšší pracnost a požadavek na specializovaný software. A bohužel také
názor některých techniků, že stačí průměr a lepším případě směrodatná odchylka.
Přitom právě použitím analýzy hlavních komponent je možné provést redukci
sledovaných parametrů (původních proměnných) bez ztráty podstatné informace.
Analýza hlavních komponent (Principal Components Analysis)
Princip této metody spočívá v konstrukci takových lineárních kombinací
původních proměnných, které odčerpají maximum jejich variability. K „dostatečně
dobrému“ vysvětlení chování původních proměnných postačí vzít tolik latentních
proměnných (LP), které vysvětlují 85 – 90 % celkové variability, což je dostačující
například pro sledování konstantnosti produktu. Většinou se ukazuje, že i při velkém
počtu původních proměnných může být toto množství velmi malé. Aby se dal přiřadit
těmto proměnným fyzikální smysl, bývá nutné snížit počet na jednu nebo dvě.
Příkladem použití této metody může být zpracování analytických parametrů, které
určitým způsobem charakterizují meziprodukt – kalcinát TiO2.
Jde o výběr parametrů chemického složení a optických vlastností. V případě
optických vlastností byla vybrána bělost (míra bílého odstínu), SFM2 charakterizující
velikost částic (míru modrého podtónu).
Pro matematicko-statistickou analýzu bylo k dispozici 38 350 analytických dat
z období přibližně čtrnácti měsíců. Takovéto množství dat není možné zpracovat
okamžitě, tj. bez úpravy podle technologických podmínek vztahujících se
k jednotlivým obdobím, protože by došlo zcela k mylným závěrům. Proto byl
praktikován tento postup:
 Data byla setříděna podle času, byly vypuštěny objekty s chybějící proměnnou a
odstraněny hrubé chyby, které nejsou z technologického hlediska možné.
 V datech bylo provedeno základní rozlišení podle charakteru kalcinátu (S, A).
 Z těchto dvou souborů bylo vybráno 2 x 15 bloků dat, které se vyznačovaly
relativně stabilní úrovní fosforu (tabulka I). Data byla zpracována chronologicky.
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 Vzhledem k nestejnému množství dat v jednotlivých blocích (rozdílné časové
úseky chodu zařízení) byla v každém bloku provedena průzkumová analýza dat
(EDA).
 Na základě EDA byly určeny statistické charakteristiky jednotlivých parametrů.
 Tímto způsobem byla získaná matice 30 objektů a 14 proměnných (30 x 14), která
byla vstupem pro další testování pomocí vícerozměrných metod.

Tabulka I. Porovnání směrodatné odchylky.
S

A

1 - 15
0.010810
8
0.004522
1 - 15
0.010874
8
0.001341

1
0.004086
9
0.004586
1
0.001389
9
0.001347

2
0.004113
10
0.004588
2
0.001370
10
0.001348

3
0.004143
11
0.004500
3
0.001361
11
0.001344

4
0.004332
12
0.004530
4
0.001353
12
0.001358

5
0.004362
13
0.004550
5
0.001346
13
0.001364

6
0.004396
14
0.004560
6
0.001345
14
0.001365

7
0.004460
15
0.004621
7
0.001336
15
0.001365

Směrodatná odchylka je pro jednotlivé objekty S-kalcinátu asi poloviční a pro
A-kalcinát přibližně osmkrát nižší, než směrodatná odchylka vypočtená z celého
rozsahu jednotlivých souborů. Můžeme proto konstatovat, že výběry mají relativně
konstantní rozptyl a lze je akceptovat pro další testování.
Průzkumová analýza dat (Exploratory Date Analysis)1
Pro průzkumovou analýzu dat (Exploratory Data Analysis) byl použit software
QCExpert 2.5, modul Základní statistika.
Tato analýza byla provedena s cílem vyloučit z jednotlivých časových bloků (objektů)
u proměnných odlehlé hodnoty a získat statistické parametry polohy (aritmetický
průměr, případně medián) použitelné pro vícerozměrnou analýzu. O použití jedné
nebo druhé charakteristiky je možné rozhodnout na základě znalosti metodiky
(především její chyby), kterou byly hodnoty analytických parametrů získány. Detailní
popis metodiky lze nalézt v odborné literatuře1, 2.
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Data
U 30 objektů bylo sledováno 14 parametrů.
Exploratorní analýza vícerozměrného souboru dat byla provedena v programu
Statgraphics Plus 5.0 pomocí „polygonů“. Použití těchto grafů pro standardizované
proměnné je velmi názorné a vypovídající.
Použití „hvězdičkového“ grafu je názornější než grafu „sluníčkového“. Tato
průzkumová analýza slouží pouze pro orientační posouzení objektů, není proto
nezbytně nutné zobrazení klíče.
EDA – grafické zobrazení
Podle grafického zobrazení jde
posoudit podobnost jednotlivých
objektů. Nejpodobnější jsou si
kalcináty S1 – S2, S3 – S4, dále
řada S5 až S7 a řada S13 až
S15. Jinak vyloženě podobné
objekty na základě hodnocení
všech vlastností nelze určit.
Obrázek 1. Hvězdičkový graf pro prvních 15 objektů.
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Indexový graf úpatí vlastních čísel
Vlastní čísla (Eigenvalues) slouží k určení počtu tzv. využitelných hlavních
komponent (Components). Na indexovém grafu vlastních čísel, kde je zobrazena
velikost vlastních čísel proti stoupající
hodnotě indexu, vidíme „užitečné“
hlavní komponenty odděleny zlomem
(obrázek

2)

Význam

mají

dvě,

nanejvýš tři, přestože na obrázku 2 je
označeno

pět

komponent,

které

popisují 90 % proměnlivosti.

Obrázek 2. Indexový graf vlastních čísel.
Rozptylový diagram komponentního skóre
Zobrazuje hodnoty prvních dvou hlavních komponent (komponentní skóre) u
všech objektů. Tento diagram se užívá k odhalení odlehlých objektů, vzájemně
podobných shluků – celkové struktury vyšetřované matice. Na tomto diagramu
(obrázek 3) jsou dva velké shluky
objektů a čtyři objekty odchýlené od
ostatních.
počátku

Objekty
jsou

daleko

extrémy,

naopak

blízko jsou objekty nejtypičtější.

Obrázek 3. Rozptylový diagram komponentního skóre.
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Graf komponentních vah
Porovnáním vzdáleností a úhlů mezi jednotlivými průvodiči = vzdálenost bodu
od počátku určíme společné nebo velmi podobné vlastnosti (úhel je nepřímo úměrný
velikosti korelace mezi proměnnými). Míru důležitosti můžeme určit podle velikosti
hodnoty

komponentní

váhy

(vzdálenosti od počátku). Z obrázku
4 je vidět, korelující proměnné
(Al:Nb a Al2O3, K:P a (K+Na):P
vyplývá z výpočtu). Korelace Nb2O5
a P2O5 vyplývá z mineralogického
složení vstupní suroviny.

Obrázek 4. Graf komponentních vah, zátěží.

Dvojný graf
Kombinuje graf komponentního skóre a graf komponentních vah. Pokud se
objekt v dvojném grafu nachází v blízkosti proměnné, znamená to, že je s ní
v interakci. „Obsahuje“ tedy hodně této proměnné.Z malých úhlů průvodičů mezi S,
(K+Na):P, K:P lze usoudit (obrázek 5), že nesou podobnou informaci. Podle délky
průvodiče usuzujeme na váhu informace. Největší váhu má (K+Na):P, proto bude
ponechána pro další testování. U
dvojice Al:Nb a Al2O3 to bude Al:Nb
a u Nb2O5 a P2O5 bude ponechán
P2O5. Další proměnné (Na2O, K2O)
v sobě nesou nízkou míru informace
a

jsou

navíc

obsaženy

ve

vypočítávaných proměnných, proto
budou z dalšího testování vyjmuty.
Obrázek 5. Dvojný graf.
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První redukce proměnných

Obrázek 6, 7. Indexový graf úpatí vlastních čísel po první redukci, Dvojný graf po
první redukci.
Z obrázku č.7 je vidět, že SFM2 a BEL (bělost) v sobě nese stejnou míru
informace. Proto bude provedena ještě jedna redukce proměnných. Vzhledem
k tomu, že SFM2 charakterizuje určitým způsobem velikost částic a také bělost závisí
na velikosti částic, bude odstraněna bělost.
Druhá redukce proměnných

Obrázek 8, 9. Indexový graf úpatí vlastních čísel a Dvojný graf po druhé redukci.
Z obrázku 8 je vidět, že rozhraní mezi prvními dvěma a ostatními hlavními
komponentami je výraznější. Po druhé redukci proměnných vidíme, že informace je u
všech objektů přibližně na stejné úrovni. Velmi výrazně se projevuje interakce u
SFM2 a Al:Nb. Naopak R zaujímá k těmto dvěma veličinám úhel 90°, navíc není
v interakci s žádným objektem, což svědčí o jeho malém významu.
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Závěr pro metodu hlavních komponent
Na rozptylovém grafu jsou vidět objekty, které jsou mimo hlavní „mrak“ bodů.
Tyto objekty jsou odlišné od ostatních. Tuto skutečnost lze odhalit i analýzou
redukovaného počtu proměnných. Analýza vícerozměrných dat slouží jako podklad
pro bližší zkoumání podmínek, které vedou k odchýlení ve výrobě. Latentní
proměnné nelze jednoznačně pojmenovat, obě mají vazbu na fyzikální i chemické
vlastnosti zkoumaného pigmentu. Hlavní komponenty lze charakterizovat těmito
rovnicemi:
FirstComponent =

- 0.0297*Fe – 0,4431*P2O5 + 0,3652*ZrO2 + 0.4725*KNa:P +
+ 0.4576 * Al:Nb – 0.4826*SFM2 – 0.0611*R

SecondComponent = 0.5455*Fe – 0.2875*P2O5 - 0.4691*ZrO2 + 0.2655*KNa:P -

0.1770 * Al:Nb + 0.0368*SFM2 – 0.5446*R

Shluková analýza (Cluster Analysis)12
Tato metoda slouží ke zkoumání podobnosti vícerozměrných objektů a jejich
roztřídění do skupin (shluků). Je vhodná především tam, kde objekty projevují
přirozenou tendenci se seskupovat. Zde bude použita k doplnění informace o
objektech, které byly zkoumány pomocí metody hlavních komponent. Detailní popis
metodiky lze nalézt v odborné literatuře 1,2.

Použitá metoda CA
Data byla analyzována programem Statgraphics Plus 5.0, který nabízí tzv.
hierarchické metody. Ty jsou založeny na postupném spojování objektů a jejich
shluků do dalších (větších) shluků. Nejprve je vypočtena základní matice vzdáleností
mezi objekty. Dva objekty jejichž vzdálenost je nejmenší (dle výběru z několika
způsobů výpočtů = vícerozměrných metrik a shlukovací výpočty), se spojí a znovu je
spočtena matice vzdáleností. Celý postup se opakuje tak dlouho, dokud všechny
objekty netvoří jeden velký shluk nebo pokud nezůstane předem zadaný počet
shluků.
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Grafický výstup - dendrogram
V programu Statgraphics Plus 5.0 lze vytvořit nejen dendrogram podobnosti
objektů, ale také podobnosti proměnných. Dendrogram pro objekty je standardní
výstup hierarchického shlukování a graficky velmi názorně odhaluje podobnost
objektů. Dendrogram proměnných (obrázek 10) odhaluje nejčastěji dvojice, či trojice
proměnných, které nesou podobnou
informaci a silně spolu korelují.
Mohou být vzájemně nahraditelné,
což

může

mít

velký

význam

například u plánování experimentů
nebo pro navrhování měření.

Obrázek 10. Dendrogram podobnosti všech objektů (pro všechny proměnné).
Závěr pro metodu shlukování
Na dendrogramu všech objektů pro všechny proměnné (obrázek 10) jsou
patrny dva velmi odlišné objekty S3 a S4, což je vidět i na polygonech (obrázek 1).
Další dva bloky dat charakterizují rozdílné obsahy Al2O3. V těchto blocích lze nalézt
shluky podobných vlastností. Jde o oblasti dat označené S1, S10, S12, S13 a S , S7,
S8, S11 u S-kalcinátu. U A-kalcinátu jsou to oblasti A1, A2, A3, A14 a A6, A7, A8,
A9.
Technologické závěry
Metodou hlavních komponent a hierarchického klastrování byly nalezeny
objekty s podobnými vlastnostmi u obou kalcinátů. Z množství 38 350 dat byl
proveden pomocí exporatorní analýzy a vícerozměrné statistiky výběr relativně
konstantních oblastí dat, jejichž správnost byla potvrzena směrodatnou odchylkou
(tabulka I). Tímto prvním krokem bylo objektivně určeno, které časové úseky výroby
jsou si podobné. Testované parametry jsou informací o technologickém režimu, ne
však o vlastnostech, které jsou podstatné pro zákazníka. Je proto nutné prověřit
hodnoty těchto parametrů pro nalezená identická období a po přiřazení hlavních
procesních parametrů, které ovlivňují proces výroby (teploty, spotřeby energií atd.),
vybrat režim, který vede k požadované kvalitě. Tato fáze je vyhodnocování je
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mnohem náročnější (použití široké palety matematicko-statistických metod a zdánlivě
nesouvisejících parametrů), ale v konečném výsledku přináší konkrétní výstupy.
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NEIZOMETRICKÉ FERITY JAKO ANTIKOROZNÍ PIGMENTY
V NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH NA BÁZI ALKYDOVÉ PRYSKYŘICE
NONISOMETRIC FERRITES IN ALKYD BASED COATINGS
AS ANTICORROSIVE PIGMENTS
Jitka Brodinová, Andréa Kalendová
Univerzita Pardubice, Fakulta Chemicko – technologická, nám. Čs. Legií 565, 532 10
Pardubice, Česká republika
Summary
Paper directed attention for investigatigating the properties of of ferrites
with nonisometric form of the primary particles. The spinels involve a large
group of double metal oxides characterized by general formula AB2O4 and
crystal structure. The activities of ferrites as anticorrosive pigments were
tested by using accelerated corrosion tests.
Key words: nonisometric ferrite, barier effect, anticorrosion test

Úvod
Základní princip ochrany kovových materiálů spočívá ve vytvoření bariéry,
resp. izolační vrstvy, pro difúzi pronikajících agresivních látek z okolního prostředí
povlakem. Tato bariérová ochrana kovových materiálů probíhající fyzikálním
způsobem však není dostatečná. Nejčastějším doplněním bariérového efektu
organického povlaku je inhibiční působení některých složek tohoto povlaku vedoucí
k důraznější ochraně před korozí. Nositeli tohoto inhibičního působení jsou
antikorozní pigmenty.

Experimentální část
Na základě výpočtů ze zvolených molárních poměrů reakční směsi bylo
naváženo množství výchozích surovin pro syntézu neizometrických feritů. Příprava
těchto pigmentů je znázorněna na obrázku 1.
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Homogenizace

Výchozí
suroviny
Kalcinace

Promývání

Mletí v Et-OH
Sušení

Obrázek 1. Schéma přípravy.

Obrázek 2. Mechanismus bariérového působení.

Pigmenty s neizometrickou strukturou se aktivně podílejí na antikorozní
ochraně. Tyto pigmenty při zasychání nátěrového filmu zaujmou polohu rovnoběžnou
s povrchem substrátu. Touto orientací přispívají ke zlepšení nejen mechanických
vlastností filmu, ale hlavně zabraňují přímému pronikání (obrázek 2) vlhkosti, kyslíku,
iontů agresivních látek a chrání pojivo před degradací UV-zářením.
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U připravených neizometrických pigmentů byly sledovány vybrané
fyzikálně – chemické vlastnosti a zejména jejich korozně - inhibiční vlastnosti.
Mezi fyzikálně – chemické vlastnosti patřila
například měrná hmotnost a olejové číslo. Tyto veličiny
jsou důležité zejména pro formulace do nátěrových
hmot. Nízké hodnoty vodorozpustných látek zajišťovaly
bezproblémovou dispergaci, nízkou tvorbu osmotických
puchýřků a dlouhodobější inhibiční působení pigmentu
v nátěrovém filmu. Vypočtené nižší hodnoty rozpustností
v 1% -ní kyselině HCl jsou ukazatelem vysokého stupně
zreagování, resp. zabudování iontů do mřížky minerálu.
Působením

kyseliny

HCl

dochází

k rozpouštění

nezreagovaných podílů výchozích surovin. Stanovené
zásadité hodnoty pH 10% - ních vodných výluhů
pigmentů umožňují tvorbu kovových mýdel, které reakcí
s kyselými skupinami pojiva mají inhibiční vlastnosti.
Vysoké hodnoty termické stability měřené při 300 OC a
450 OC vykazují schopnost pigmentu odolávat vysokým
teplotám bez chemických změn.

Tabulka 1. Naměřené fyzikálně – chemické vlastnosti připravených pigmentů.
Složení
pigmentu

Hustota

Olejové
číslo

pH

[g/cm3].10-1 [g/100goleje]

Term.
stabilita
∆m [g] .10-5

Rozpustnost [hm
%]
Voda .10-2 1% HCl

MgFe2O4

45,77

20,34

10,35

51,0

10,3

22,44

ZnFe2O4

50,90

16,51

10,91

64,0

19,5

8,09

CaFe2O4

46,84

18,88

12,07

99,0

8,9

27,69

Ca0.2 Zn0.8 Fe2O4

51,09

18,55

12,05

12,0

11,1

14,34

Mg0.2 Zn0.8 Fe2 O4

53,59

18,32

10,45

96,0

13,1

17,67

ZnFe2O4 /jádro

38,15

32,43

7,84

70,0

51,1

10,24

Ca0.4Zn0.6Fe2O4/jádro

38,53

30,28

8,30

71,0

33,3

28,50

Mg0.4Zn0.6Fe2O4/jádro

45,74

32,55

10,37

146,2

40,5

22,04

Připravené neizometrické pigmenty byly dispergovány do alkydové
nátěrové hmoty. Za účelem porovnání byly připravené pigmenty srovnávány
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s komerčně vyráběnými antikorozními pigmenty jako standardy tj. Heucophos ZAPP
(polyfosforečnan zinečnato hlinitý) a Butrol 9102 (metaboritan vápenatý). Antikorozní
vlastnosti byly testovány zkouškami v kondenzační komoře (250 hodin), v solné
komoře (500 hodin) a cyklové zkoušce (500 hodin).

Tabulka 2. Výsledky celkové antikorozní účinnosti.
Kondenzační
komora
250 h

Solná
komora
500 h

Cyklová
zkouška
500 h

MgFe2O4

100

100

100

ZnFe2O4

78

85

85

CaFe2O4

93

95

98

Ca0.2 Zn0.8 Fe2O4

93

100

96

Mg0.2 Zn0.8 Fe2 O4

85

85

80

ZnFe2O4 /jádro

66

78

85

Ca0.4 Zn0.6 Fe2O4/jádro

88

88

88

Mg0.4 Zn0.6 Fe2O4 /jádro

80

91

98

Polyfosforečnan zinečnato hlinitý

53

73

58

Metaboritan vápenatý

50

80

57

Složení
pigmentu

Závěr
Celkové antikorozní účinnosti testovaných pigmentů dosahovaly velmi
dobrých

výsledků.

Celková

antikorozní

účinnost

neizometrických

feritů

v kondenzační komoře vykazovala po 250 – ti hodinách expozice stejně vysokých
účinností, jako v solné komoře a cyklové zkoušce po 500 – ti hodinách. Dokonce
lze konstatovat, že testované neizometrické ferity mohou být označeny jako
účinnější antikorozní pigmenty než komerčně vyráběné použité standardy.
Důvodem vyšších antikorozních vlastností připravených neizometrických feritů je
korozně – inhibiční působení pigmentů, doplněná bariérovým mechanismem
působení. Kombinace obou mechanismů (chemické i fyzikální povahy) má za
následek důraznější ochranu podkladového materiálu před korozí.
Literatura
[1] Kalenda P., Kalendová A.: Polym. Paint Col. J 1996, 186, 15
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VÝZKUMNÁ ČINNOST V OBLASTI TITANOVÉ BĚLOBY
RESEARCH ACTIVITY IN THE FIELD OF TITANIUM DIOXIDE

Ing. Blanka Pinková, Ing. Michal Zavadil, Ing. Adolf Goebel, Ph.D., Ing. Zdeněk
Konvička
Precheza a.s. Přerov
Summary
Precheza produces several grades of titanium dioxide with surface
treatment. These grades are optimised and new ones are developed in the
Research Group. This paper informs about a small “pilot plant” for finishing
titanium dioxide calcinate and optimising final products properties.
Key words: TiO2 , titanium dioxide, research, surface treatment, Precheza

1. Úvod
Precheza a.s. je známa jako výrobce anorganických pigmentů, zejména
titanové běloby. Nezastupitelnou úlohu při výrobě titanové běloby má Výzkumná
skupina, jejíž činnost vám chceme představit alespoň v jedné z mnoha oblastí.
Roku 1894 byly v Přerově položeny základy chemického průmyslu na střední
Moravě založením "První moravské rolnické továrny akciové na soustředěná hnojiva
a lučebniny v Přerově". Nejprve byla v tomto podniku vyráběna pouze hnojiva, ale
s postupem času se sortiment výrobků rozrůstal a měnil. Taktéž se měnil název
podniku a vlastnické poměry podle toho, jak se měnila politická situace. Přes různé
typy státních podniků se nakonec v devadesátých letech minulého století stal opět
akciovou společností, jíž je dosud.
V roce 1968 byla zahájena výroba anorganických pigmentů, která se později
stala nosným programem. V roce 1993 byla ukončena výroba hnojiv a od té doby se
většina pozornosti soustředí na výrobu pigmentů, zejména titanové běloby.
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Zahájení výroby titanové běloby iniciovalo vznik výzkumné skupiny, jejímž
cílem je:
• optimalizace výroby
• operativní řešení provozních potřeb, ať operativních, nebo koncepčního
charakteru
• vývoj nových výrobků
• vývoj nových metodik pro řízení a hodnocení technologií
V poslední době se hlavní pozornost výzkumu soustředila na povrchově
upravené výrobky. Z tohoto důvodu byl vybudován poloprovoz simulující podmínky
mokrého mletí, povrchové úpravy a mikronizace.

2. Základní technické vybavení poloprovozu
Dissolver
K testování reologických vlastností titanové běloby se používají dva různé
dissolvery, které se liší výkonem. Menší, od firmy Getzmann GmbH (SRN) typ
Dispermat VMA (pro vzorky do 0,5 l) se používá hlavně k testování dispergačních
činidel (typ činidla a optimální dávkování). Větší, od polské firmy Profarb typ LMD 10
(pro vzorky do objemu 10 l), je řízený počítačem, což umožňuje podrobnější
sledování průběhu smáčení pigmentu. Tento stroj je využíván především pro
přípravu většího množství suspenze, které se dále používá pro testy mokrého mletí
nebo povrchové úpravy.
Kvalita připravené suspenze se posuzuje na základě viskozity (rotační
viskozimetr Brookfield Rheometer DV - III, Fordův kelímek) při daném obsahu tuhé
fáze, hodnoty SFM (na základě spektrofotometrického měření stanovená míra
optických vlastností částic suspenze) a velikosti částic (distribuce velikosti částic je
měřena na přístroji firmy Brookhaven Instruments Corporation X-ray Disc Centrifuge
Particle Size analyzer verze 2.38).
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Laboratorní mokrý mlýn
Pro optimalizaci provozních mokrých mlýnů se využívá malý horizontální
laboratorní mlýn firmy Profarb typ HMP-EHP, který má měnitelný objem mlecí
komory (1 a 2 litry). Mlýn se používá při testování mlecích kuliček a při optimalizaci
provozních podmínek mletí. Na tomto mlýně lze tedy měnit: typ mlecí náplně,
zaplnění mlecí komory, otáčky mlecí hřídele a průtok materiálu [1]. Vyhodnocení
účinnosti mletí se provádí na základě hodnot SFM (viz předchozí text), velikosti
částic a pomocí prvkového složení produktu (detekce omletí kuliček / pláště mlýna).
Na obr.1 je znázorněno horizontální uspořádání mlýna. Materiál vstupuje do mlecí
komory (3) plnícím potrubím (2). Hřídel je osazena mlecími disky (1), které předávají
energii kuličkám, a ty jsou pak unášeny k chlazenému plášti mlýna (4) a zpět.
Částice TiO2 obsažené v suspenzi jsou při průchodu mlýnem rozrušovány jak stykem
s mlecím médiem (kuličkami), tak stykem mezi sebou. Na výstupu z mlýna je
separátor (5), který oddělí pomletou suspenzi od kuliček.

Obr. 1: Uspořádání horizontálního mokrého mlýna.
Laboratorní povrchová úprava
Linka povrchové úpravy (na obr. 2) se skládá z několika částí (výrobků
různých firem sestavených dle vlastního designu), přičemž hlavní částí je dvacetilitrový reaktor. Pomocí různé kombinace vestaveb a míchadel lze nasimulovat různé
podmínky povrchové úpravy (intenzita míchání, přenos hmoty). Parametry míchadla
(otáčky, zatížení motoru), teploty a pH v průběhu procesu povrchové úpravy lze
snímat a zpracovávat pomocí počítače. Nedílnou součástí linky je i filtrační nálevka
s vyměnitelnou filtrační tkaninou, která umožňuje promytí produktu na požadovanou
úroveň obsahu solí (vodivosti filtrátu).
Kvalita povrchové úpravy z chemického hlediska se hodnotí pomocí
prvkového složení. Aby bylo možno zhodnotit aplikační vlastnosti, je nutno vzorky
vysušit a mikronizovat (pomlet na tryskovém mlýnu).
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Obr. 2. Reaktor povrchové úpravy.
Laboratorní mikronizace
Aby bylo možno dále zpracovávat povrchově upravené vzorky (pomlet
srovnatelným způsobem, jaký je používán v provozním měřítku) a aby mohla být
testována organická činidla, byl zakoupen laboratorní mikronizér firmy FOB
Hannover typ Sturtevant 8“ (obr. 3). Na rozdíl od provozního, kde se jako mlecí
médium používá přehřátá pára, se v laboratorním mikronizéru mele pomocí
tlakového vzduchu. Standardně nastavený výkon mikronizéru je přibližně 20 kg/hod,
minimální hmotnost vzorku je 3,5 kg.
U mikronizovaných vzorků je pak stanovena velikost částic, optické parametry
(šedá pasta, bělost) a aplikační vlastnosti (spotřeba oleje, spotřeba vody, smáčivost,
dispergovatelnost, pH vodního výluhu, atd.).
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¨
Obr. 3. Laboratorní mikronizér.

3. Výzkumné možnosti poloprovozu
Díky popsanému vybavení je možno ve výzkumné laboratoři mimo jiné
provádět následující výzkumné činnosti:
• testy dispergace tuhé fáze kapalinou (ověření možnosti přípravy suspenzí
požadovaných reologických vlastností)
• optimalizace mokrého mletí tuhé fáze
• testy povrchové úpravy TiO2 anorganickými sloučeninami vylučovanými z kapalné
fáze za definovaných podmínek (teplota, pH, časový profil, atd.)
• testy filtrace a promývání tuhých zrnitých materiálů
• testy mikronizace TiO2 tlakovým vzduchem laboratorní teploty včetně povrchové
úpravy organickými látkami
• optimalizace organické povrchové úpravy TiO2
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V laboratořích se dále standardně provádí také tyto analýzy:
• analytické stanovení prvkového složení pigmentu
• stanovení obsahu TiO2 včetně určení obsahu rutilu v pigmentu
• spotřeba vody a oleje u pigmentu
• pH a vodivost vodního výluhu pigmentu
• stanovení smáčivosti pigmentu
• stanovení optických vlastností pigmentu (lisované tablety, bílá pasta, šedá pasta,
hodnocení v nátěrové hmotě definovaného složení)
• stanovení distribuce velikosti částic
• hodnocení povětrnostní odolnosti nátěrových hmot (venkovní povětrnostní stanice
/ QUV panel s definovanými podmínkami fotodegradace)
• prvkové složení roztoků
• a řada dalších stanovení [2, 3, 4, 5, 6]

4. Statistické metody vyhodnocování
Získané výsledky jsou zpracovány pomocí statistických programů, což
zaručuje vyšší objektivitu vyhodnocení. Většina zainteresovaných pracovníků prošla
školením o používání základních statistických metod. Pro velkou část analytických
metodik stanovení vlastností produktů byly vypracovány R&R testy [7], které
umožňují stanovit přesnost jednotlivých metod.
Mezi rutinně používané statistické metody se řadí jak postupy klasické
statistiky, tak i robustnější metody. S výhodou se též používají statistické programy,
jejichž výstupy jsou v grafické formě, což umožňuje přehledně srovnat informace
o datech získané různými postupy a ujistit se o oprávněnosti použití těchto metod.

5. Závěr
Přednáška si kladla za cíl podat stručný nástin výzkumných možností
v Precheze a.s. v oblasti finalizace kalcinátu titanové běloby. Z uvedených informaci
je zřejmé, že Precheza a.s. podporuje svůj výzkum, jehož účelem je zvyšování
spokojenosti zákazníků s našimi výrobky.
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POROVNÁNÍ ÚČINNOSTI ANTIKOROZNÍCH PIGMNETŮ SE ZINKOVÝM
PRACHEM V ZÁVISLOSTI NA OBJEMOVÉ KONCENTRACI PIGMENTU
COMPARISON OF THE EFFICIENCY OF ANTICORROSIVE PIGMENTS
WITH ZINC POWDER ON THE BASIS OF PIGMENT VOLUME
CONCENTRATIONS
Jan Gojný, Andréa Kalendová
Ústav polymerních materiálů FCHT, Universita Pardubice
Summary
For comparing the efficiency of anticorrosive pigments characterized by
varying chemical composition, which act primarily in a chemical way, the
model coatings with rising PVC values, the PVC/CPVC ratio being 0,65,
were prepared. At the same time the coatings containing zinc powder, as
an electrochemically acting pigment were prepared. The obtained
anticorrosion efficiencies of individual samples were compared according
to the PVC, chemical pigment composition and the corrosion test type. It
can assert, that zinc phosphomolybdate, calcium metaborate, zinc
phosphate modified with an organic inhibitor reached the very good results
in comparing with zinc powder in all PVC so in CPVC too. This result is
evident in all accelerated corrosion tests.
Key words: Corrosion, zinc powder, zinc phosphate, accelerated
corrosion test, corrosion loss, corrosion protection, anticorrosive pigment,
critical pigment volume concentration (CPVC)

Úvod
Porovnání vybraných především chemicky působících antikorozních pigmentů
s prachovým zinkem, který působí v první fázi elektrochemicky, bylo provedeno na
základě srovnání základních parametrů testovaných pigmentů, kterými jsou hustota,
sorpce oleje, rozpustnost, termická stabilita, pH vodného výluhu a jeho vodivost. Pro
zjištění antikorozních vlastností jednotlivých pigmentů v nátěrových hmotách byla
jako pojivo vybrána epoxyesterová pryskyřice pro její optimální lakařské vlastnosti.
Vedle rychlého zasychání a dobrého protvrzení je třeba zmínit také výbornou
přilnavost epoxyesterových pryskyřic na kovy i plasty. Odolnost tohoto pojiva proti
vlivům okolí nedosahuje odolnosti samotných epoxidových pryskyřic, ale zároveň je
jeho odolnost vyšší než u vodou ředitelných pojiv. Těchto optimálních vlastností se
využívá při zrychlených korozních zkouškách, kdy se dosahuje expozičních časů až
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okolo tisíce hodin. A rozdíly mezi jednotlivými testovanými pigmenty se již projeví
v dostatečné míře na to, aby se dalo posoudit podle standardizovaných i
nestandardizovaných metod, který z pigmentů nejlépe chrání kovový podklad proti
koroznímu napadení.

Experimentální část
Nátěrové

hmoty

byly

v rámci

prováděného

výzkumu

pigmentovány

jednotlivými pigmenty uvedenými v tabulce 1. a to na různé objemové koncentrace
(OKP) pigmentu v nátěru. Od 10% objemové koncentrace pigmentu až po OKP
rovno kritické objemové koncentraci pigmentu. Nízkopigmentované nátěrové hmoty
byly doplněny titanovou bělobou na formulační kvocient Q = OKP/KOKP = 65.
U nátěrových hmot byla měřena tloušťka nátěru (ČSN 67 3061), která významně
ovlivňuje antikorozní vlastnosti a životnost nátěru. Byla stanovena přilnavost nátěrů
na skle a na testovacím ocelovém panelu a to mřížkovou metodou (ČSN 673085).
Nátěry byly podrobeny mechanickým zkouškám jako je odolnost při ohybu (ČSN 67
3079), deformace úderem ( ČSN 67 3082) a odolnost proti hloubení (ČSN 67 3081).
Přímými zrychlenými korozními testy v kondenzační (ČSN 67 3096), kombinované
komoře a cyklické zkoušce podle Machu a Schiffmana (ČSN 67 3087) byly
podrobeny jednotlivé nátěry nanesené na testovacích kovových panelech. V průběhu
expozice a po jejím skončení byly vzorky hodnoceny podle norem hodnocení
rozsahu puchýřků v ploše nátěru (ASTM D 714-87) a v okolí řezu, dále pak koroze
kovového podkladu a rozsah koroze v okolí úmyslného poškození nátěru (ASTM D
1654-92).
Tabulka 1. Použité antikorozní pigmenty.
Číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Antikorozní pigment
fosforečnan zinečnatý
fosfomolybdenan zinečnatý
hydrogenfosforečnan vápenatý
fosf. zineč. modifikovaný org.
polyfosfosilikát strontnato-hlinitý
polyfosforečnan zinečnato-hlinitý
metaboritan vápenatý
ferit vápenatý
chroman strontnatý
borokřemičitan vápenatý
Inertní pigment
oxid titaničitý
Srovnávací pigment
zinkový prach
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Výsledky těchto hodnocení byly

zahrnuty do hodnoty celkové antikorozní

účinnosti. U volných nátěrových filmů byla měřena vodivost jejich vodných výluhů a
pH těchto výluhů. Stanoveny byly i korozní úbytky ve výluzích z volných filmů.

Výsledky a diskuze
Pro korozní úbytky X [%] v následující tabulce 2. platí, že hodnota 100 je
stanovení korozních úbytků v čisté pitné vodě. U zinkového prachu nedošlo ke ztrátě
hmotnosti za žíhání, ale naopak ke vzrůstu hmotnosti vzorku a to asi o 10%.
Následkem jeho částečné oxidace na ZnO.

Tabulka 2. Vlastnosti testovaných pigmentů (zdroj: vlastní měření).
Pigment

Hustota
[g/cm3]

KOKP

Vodorozpustné
l. za horka [%]

fosforečnan zinečnatý
fosfomolybdenan zinečnatý
hydrogenfosforečnan vápenatý
fosf. zineč. Modifikovaný org.
polyfosfosilikát strontnato-hlinitý

3,30
3,50
2,90
3,50
2,70

48,00
48,11
51,21
55,58
44,60

0,36
0,68
0,90
0,81
1,88

Korozní
úbytky X
[%]
89,70
105,77
4,17
1,07
19,57

polyfosforečnan zinečnato-hlinitý

2,90

42,94

1,99

125,35

5,76

metaboritan vápenatý
ferit vápenatý
chroman strontnatý
borokřemičitan vápenatý
zinkový prach

2,75
4,10
3,84
2,76
6,99

62,11
49,45
49,06
57,38
64,48

12,89
1,31
0,85
20,57
0,13

129,80
108,59
32,87
1,98
1,07

20,29
1,64
12,33
4,09
-9,66

Ztráta žíhání
na 450°C [%]

7,10
7,70
7,30
6,37
4,89

V průběhu výzkumu byla provedena zrychlená korozní zkouška v atmosféře
s obsahem SO2 a s kondenzací vodní páry (ČSN 67 3096). Expozice testovaných
vzorku činila 1300 hodin. Některé ukázky z výsledků tohoto stanovení jsou uvedeny
v následujících grafech 1-3.
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Graf 1. Závislost celkové účinnosti (v kondenzační komoře) na OKP pro nátěrový film
pigmentovaný prachovým zinkem.
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Graf 2. Závislost celkové účinnosti (v kondenzační komoře) na OKP pro nátěrový film
pigmentovaný hydrogenfosforečnanem vápenatým.
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Graf 3. Závislost celkové účinnosti (v kondenzační komoře) na OKP pro nátěrový film
pigmentovaný chromanem strontnatým.

Již na počátku expoziční doby se u některých pigmentů začaly projevovat
korozní pochody podkladu. Například nátěr pigmentovaný na 40% OKP a na KOKP
polyfosfosilikátem strontnato-hlinitým již po 130 hodinách expozice začal projevovat
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poškození ve formě malých černých teček pod povrchem nátěru a to jak v celém
povrchu, tak i v okolí řezu. Podkorodování bylo vyšší při hodnotě KOKP, kdy byl
nátěr již poměrně porézní. Jedná se o korozní změny podkladu způsobené poměrně
vysokou rozpustností složek tohoto antikorozního pigmentu, zejména pak obsahem
uhličitanu strontnatého v nátěru a působení agresivního kyselého prostředí
kondenzační komory s obsahem oxidu siřičitého.
V Grafu 4. je znázorněno porovnání celkové účinnosti jednotlivých pigmentů

zinek

fosfomolybdenan
zinečnatý

polyfosforečnan
zinečnato-hlinitý

fosforečnan
zinečnatý

fosf. zineč.
modifikovaný org.

metaboritan vápenatý

hydrogenfosforečnan
vápenatý

polyfosfosilikát
strontnato-hlinitý

ferit vápenatý

100
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70
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40
30
20

chroman strontnatý

Celková účinnost

při KOKP v nátěru.

Graf 4. Celková antikorozní účinnost pigmentů při KOKP.
Další zrychlená korozní testovací metoda byla cyklická zkouška korozní
odolnosti v mlze roztoku chloridu sodného kombinovaná se 100% vlhkostí (ČSN ISO
92 27). Některé z výsledků tohoto stanovení jsou uvedeny v grafech 5-6.
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Graf 5. Závislost celkové účinnosti (v kombinované komoře) na OKP pro nátěrový
film pigmentovaný prachovým zinkem.
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Graf 6. Závislost celkové účinnosti (v kombinované komoře) na OKP pro nátěrový
film pigmentovaný feritem vápenatým.
Byla provedena zrychlená ponorová zkouška chemické odolnosti nátěru proti

podkorodování, postup podle Machu a Schiffmana, která poskytla zajímavé výsledky.
50,0
45,0
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Graf 7. Závislost celkové účinnosti na OKP u ponorné zkoušky odolnosti nátěru,
postup podle Machu a Schiffmana u filmů pigmentovaných polyfosfosilikátem
strontnato-hlinitým.

Závěr
Antikorozní vlastnosti vybraných pigmentů byly porovnávány s prachovým
zinkem. Jako pojiva bylo použito epoxyesterové pryskyřice. Toto pojivo je vhodné pro
testování antikorozních pigmentů z více důvodů. Je odolné vůči zásaditému výluhu
alkalických pigmentů, lze jej dobře pigmentovat prachovým zinkem a jeho bariérová
ochrana není zcela srovnatelná s epoxidovou pryskyřicí. Porovnání standardního
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pigmentu, v tomto případě zinkového prachu s antikorozními pigmenty vychází
příznivě pro novou generaci netoxických pigmentů. Celkově lze konstatovat, že
velice dobrých výsledků ve všech zkouškách dosáhl fosfomolybdenan zinečnatý,
metaboritan vápenatý a fosforečnan zinečnatý modifikovaný organickým inhibitorem
a to při OKP 20 až 40%.
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CHEMICKY A TERMICKY STABILNÍ
ANTIKOROZNÍ PIGMENTY V NÁTĚROVÝCH HMOTÁCH
CHEMICALLY AND THERMALLY STABLE
ANTICORROSIVE PIGMENTS IN THE COATINGS
Jitka Brodinová, Andréa Kalendová
Univerzita Pardubice, Fakulta Chemicko – technologická, nám. Čs. Legií 565, 532 10
Pardubice, Česká republika
Summary
The work is aimed at to study protection mechanism of anticorrosive
coatings pigmented ferrite – type pigments. The anticorrosive pigments
prepared can be decides into two groups: the coatings containing non –
isometric ferrites and the coatings containing the isometric ferrites. There
have been prepared the type series of pigments to be tested in
acceleration corrosion chamber. These series were characterized by
various combination of bivalent and trivalent cation at varying ratios in a
spinel lattice. As bivalent cations there have been selected the alkaline –
earth metal cation: Mg, Ca and Zn.
Key words: isometric pigment, corrosion test, mixed oxide, anticorrosive
coatings

Úvod
Většina kovových, ale i nekovových materiálů je vystavována během své
životnosti stále většímu mechanickému i chemickému namáhání, které má za
následek jejich předčasné znehodnocování. Značný podíl na tomto stárnutí materiálů
má koroze, kterou lze obecně definovat jako znehodnocení materiálu vyvolané
chemickým nebo fyzikálně-chemickým působením okolního prostředí. Nejvíce
rozšířeným způsobem ochrany proti korozním vlivům je v současné době aplikace
organických povlaků. Vývoj a použití nových, stále zdokonalovaných systémů
povrchové ochrany dnes ovlivňuje řada činitelů, z nichž nejdůležitější jsou vlivy na
životní prostředí.
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Experimentální část
Příprava neizometrických feritů byla provedena z výchozích surovin, které
vykazují neizometrický tvar primárních částic. Pro porovnání korozně-inhibičních
vlastností neizometrických pigmentů byly syntetizovány „klasické“ směsné oxidy
izometrické spinelového typu se zaměřením zejména na typy 2-3 s aniontem kyslíku.

Syntézu spinelů typu 2 - 3 lze znázornit dle následujícího schématu:

Ca
kalcinace

Zn

Me2+O +

Fe2O3

MeFe2O4

Mg
Byly připravovány typové řady pigmentů s proměnnými kombinacemi kationtů
a různými molárními poměry. Vlastní postup laboratorní přípravy se skládal z
několika kroků. Prvním krokem byla homogenizace směsi výchozích látek za sucha,
za účelem mechanicko – chemické aktivace surovin a zvětšení stykové plochy.
Následovala jejich kalcinace za vysokých teplot, které se pohybovaly v rozmezí 980
– 1150 OC podle typu pigmentu, za vzniku tepelně stabilní struktury. Nakonec byly
provedeny úpravy kalcinátu (mletí za mokra, promývání destilovanou vodou pro
odstranění nezreagovaných látek, sušení). K analýze struktury připravených
pigmentů bylo použito elektronové mikroskopie a rentgenová strukturní analýzy.
Připravené pigmenty na bázi neizometrických i porovnávacích izometrických feritů
byly testovány v alkydové nátěrové hmotě při OKP = 10%. Nátěrové systémy byly
vystaveny zrychleným korozním zkouškám v solné komoře, kondenzační komoře a
korozní cyklové zkoušce.
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Tabulka 1. Přehled připravených pigmentů s neizometrickým (řada A) a
izometrickým tvarem částic ( řada B).

Pigment řady A

Pigment řady B

ZnFe2O4

ZnFe2O4

MgFe2O4

MgFe2O4

CaFe2O4

CaFe2O4

Mg0.2 Zn0.8 Fe2 O4

Mg0,8Zn0,2Fe2O4

Ca0.2 Zn0.8 Fe2O4

Mg0,6Zn0,4Fe2O4

ZnFe2O4 MUN

Mg0,4Zn0,6Fe2O4

Ca0.4 Zn0.6 Fe2O4 MUN

Mg0,2Zn0,8Fe2O4

Mg0.4 Zn0.6 Fe2O4 MUN

Ca0,2Zn0,8Fe2O4

Struktura neizometrických feritů:

MgFe2O4

Ca0.2Zn0.8Fe2O4

Struktura izometrických feritů:

Mg0,8Zn0,2Fe2O4

Ca0,2Zn0,8Fe2O4
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Graf 1. Porovnání celkové antikorozní účinnosti izometrických a neizometrických
feritů po 500 hodinách v solné komoře

Závěr
Antikorozní účinnost neizometrických pigmentů byla porovnána s vlastnostmi
pigmentů odlišné, izometrické struktury částic. Testované vzorky připravených
nátěrových hmot byly hodnoceny jak z hlediska korozně – inhibičních vlastností
formou zrychlených korozních zkoušek v atmosféře SO2 s kondenzací vody, v mlze
rozprašovaného 5% roztoku NaCl, tak z hlediska fyzikálně - chemických vlastností.
Ze získaných výsledků vyplývá, že fyzikálně – chemické vlastnosti neizometrických
pigmentů dosahovaly lepších výsledků, v porovnání s pigmenty s izometrickou
strukturou. Přesto oba typy připravených antikorozních pigmentů můžeme označit
jako pigmenty
neizometrické

termicky stabilní s nízkou rozpustností ve vodě. Připravené
ferity

prokázaly

velice

dobré

antikorozní

prostředích v porovnání s izometrickými ferity.
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TRENDY ROZVOJE V OBLASTI NÁTĚROVÝCH HMOT
S VYUŽITÍM METALLOCENOVÝCH KOMPLEXŮ
TRENDS IN DEVELOPMENT OF COATINGS WITH USING OF
METALLOCENE - COMPLEXES
Jaroslav Holečeka, Martin Pavlištab, Milan Erben c, David Veselý a, Petr Kalendaa
a

Ústav polymerních materiálů, Oddělení nátěrových hmot a organických povlaků, b
Výzkumné centrum LN00A028, c Katedra obecné a anorganické chemie, Univerzita
Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice,
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Summary
Driers are materials that promote or accelerate the curing or hardening of
film formers containing oxidizable or drying oil components. Air drying is
the formation of a solid film at ambient temperature by oxidization
processes from an applied liquid coating. The air-drying process can be
described as autoxidation , as it takes place automatically after the coating
has been spread. Autoxidation is a chemical process that is greatly
affected by temperature and the presence of catalysts.Driers are a longestablish yet rather specialized group of additives. The chemical
compounds forming the majority of driers are metallo-organics (or metal
carboxylates) formed from a metal base and an organic acid. The most
important drier metals are cobalt, zirconium, manganese, calcium and
lead. To a lesser extent zinc, copper, barium, vanadium, cerium and iron
are known. Cobalt-carboxylates are the most widely used driers. However,
cobalt compounds may indirectly be implicated as carcinogen suspects as
a result of studies in the U.S.A. The aim of work is studying of metallocene
complexes, which have potential catalytic effect for application as driers in
organic coatings.
Key words: drier, autoxidation, cobalt, organic coatings, metallo-organics

V poslední době dochází k prudkému rozvoji využití metallocenových komplexů
v praxi. Tyto komplexy, které patří do skupiny organokovových sloučenin, jsou
intenzivně studovány hned z několika důvodů. K nejdéle studovaným vlastnostem
těchto komplexů se řadí jejich katalytická aktivita. Zvláště v poslední době bylo
vynaloženo značné úsilí ve vývoji homogenních Ziegler-Nattových katalyzátorů
založených na lomených metallocenech (např. substituované zirkonoceny). Tyto
aktivní katalyzátory odvozené od chirálních metallocenů produkují vysokomolekulární
polymery s úzkou distribucí molekulové hmotnosti. Jak polymerační aktivita, tak i
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stereoselektivita těchto metallocenových katalyzátorů je velmi závislá na jejich
elektronových i stérických efektech1,2. V této souvislosti vznikla myšlenka použít
metalloceny pro sikativaci organických povlaků – oxidačně zasychajících nátěrových
hmot. Nejčastěji se jako primární sikativy používají organické sole kobaltu a
manganu společně s dalšími organickými solemi kovů (např. Pb, Ba, Zn, Ce, V, Ca) –
sekundární sikativy, které zvyšují účinek primárních solí. V poslední době však roste
poptávka po produktech s nízkou toxicitou díky legislativní aktivitě a zvýšené
pozornosti k životnímu prostředí, a proto se jeví jako vhodná náhrada za doposud
používané sole těžkých kovů některé metallocenové komplexy, které obsahují
snadno oxidovatelný atom železa, například ferrocen a jeho deriváty. Studie v USA
ukázaly, že sloučeniny kobaltu mohou být nepřímo zařazeny mezi látky mající
karcinogenní účinek3.
Oxidačně zasychající nátěrové hmoty reagují se vzdušným kyslíkem za vzniku
zesíťované struktury. Vzniká hydroperoxidová struktura, která se následně rozpadá a
vzniklé radikály se vážou k sousedním řetězcům. Přítomnost určitých přechodných
kovů zvyšuje pravděpodobnost peroxidického rozpadu za vzniku redox systému s
hydroperoxidem. Analogicky může s hydroperoxidem reagovat i ferrocen, což
potvrzují první testy.

Mechanizmus působení:
+
Fe

+ ROOH

RO

+ OH- +

Fe

+
Fe

+ ROOH

RO O + H+ +

Fe3+ + O2 → Fe3+-O-O•
Fe3+-O-O• + R-CH2-CH=CH-R1
↓
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Fe

Fe3+-OOH + R-CH•-CH=CH-R1
↓
Fe3+ + R-CH•-CH=CH-R1 + •OOH

Oxidačně-redukční potenciál ferrocen/ferricenium činí 0,34 V (vs. SKE). Tuto
hodnotu lze snadno měnit vnesením jednoho nebo více substituentů na
cyklopentadienylové kruhy, což je patrné z tab. 14. Elektrondonorové substituenty
hodnotu

půlvlnového

potenciálu

snižují,

což

usnadňuje

oxidaci,

zatímco

elektronakceptorové substituenty ji zvyšují.

Tabulka 1. Oxidačně-redukční potenciály.

Sloučenina

E1/2 [V]

(C5H5)2Fe

0,34

(MeC5H4)(C5H5)Fe

0,28

(Et2C5H3)(EtC5H4)Fe

0,20

(Et4C5H)2Fe

-0,05

(PhC5H4)(C5H5)Fe

0,37

(PhC5H4)2Fe

0,39

(Ph3C5H2)(C5H5)Fe

0,42

(Ph2C5H3)2Fe

0,45

(C5H4COOH)(C5H5)Fe

0,62

(C5H4COOH)2Fe

0,85

Ferrocen
Ferrocen je pevná látka vytvářející oranžové krystaly, tepelně stálá až do
470°C. Na vzduchu je stálý, nerozpouští se ve vodě, je však rozpustný v běžných
organických rozpouštědlech. Odolává účinku horké, koncentrované kyseliny
chlorovodíkové i 10 %–ního vodného hydroxidu sodného.
Existuje řada způsobů přípravy ferrocenu, které jsou však modifikacemi
jednoho z následujících základních postupů, lišících se mezi sebou tím, v jaké
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podobě jsou do daného, konkrétního syntetického postupu zaváděny oba základní
syntony ferrocenové chemie – anion C5H5¯ a kation Fe2+:

M+ + anhydrous FeCl2 (M=Li, Na, K)

+

Fe + (C2H5)2NH2Cl

+

anhydrous FeCl2 or FeCl3 + (C2H5)2NH

Fe
+

FeCl2. 4H2O + KOH

+

Fe (atoms)

+

Fe(CO)5

(210°C)

Dnes je možno ferrocen získat jako komerčně dostupnou, běžnou, poměrně
lacinou chemikálii. Pro chemii ferrocenu mělo zásadní význam rozpoznání jeho
sendvičové struktury a chemicky významné zjištění jeho aromatičnosti. Vedle
ferrocenu je známo několik tisíc substituovaných ferrocenů neboli ferrocenových
derivátů5. Je možno k nim dospět v zásadě dvěma hlavními cestami. Prvou z nich
představuje přímá syntéza (některou z výše uvedených metod přípravy samotného
ferrocenu)

vycházející

ze

substituovaných

cyklopentadienylových

sloučenin

(případně substituovaného cyklopentadienu). Takováto příprava substituovaných
ferrocenů je sice velmi obtížná a těžkopádná, narážejíc na nepříjemnou překážku –
nedostupnost potřebných organických syntonů – substituovaného cyklopentadienu a
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cyklopentadienylu. Používá se jí, až na některé výjimky, zejména k přípravě
peralkylferrocenů (např. dekamethylferrocen apod.), poté co se podařilo vyvinout
jednoduchou

syntézu

potřebných

peralkylcyklopentadienů

C5R5H

ve

větším

měřítku6,7. Druhou cestou přípravy ferrocenových derivátů je substituce na ferrocenu,
která je součástí obrovité oblasti jeho organické chemie (nukleofilní substituce,
elektrofilní substituce5,8-18, sulfonace, nitrace atd.). Jedná se o reakce, jejichž
výsledkem

je

změna

atomové

konfigurace

v

cyklopentadienylovém

nebo

substituovaném cyklopentadienylovém ligandu ferrocenu nebo jeho derivátu, tj.
reakce lokalizované přímo na uhlíkových atomech Cp kruhu a reakce lokalizované na
skupině vázané k Cp kruhu.

Oxypolymerační tvorba filmu
Zasychání povlaků z oxypolymeračně zasychajících pojiv, tedy pojiv
obsahujících v molekule nenasycené vazby typu uhlík-uhlík, pomocí kyslíku, je
poměrně nejednoduchý proces, který ovlivňuje řada faktorů. Za nejpodstatnější z
nich lze považovat teplotu, světlo, obsah kyslíku v okolí filmu a přítomnost iontů
některých kovů.
Vliv těchto iontů spočívá v jejich katalytickém účinku na rozpad hydroperoxidů,
meziproduktů, vznikajících v průběhu oxypolymerace, čímž se zvyšuje rychlost
oxypolymerace, zkracuje se počáteční, inhibiční perioda zasychání a mění se
povaha

těkavých

látek,

vznikajících

při

zasychání

filmu.

Předpokládaný

mechanismus působení iontů kovů je popsán v následujícím reakčním mechanismu.
ROOH + M n+ ⎯
⎯→ RO ⋅ + OH − + M (

n+1) +

ROOH ←
⎯→ ROO - + H +

ROO - + M (

n+1) +

⎯
⎯→ ROO ⋅ + M n+

ROOH je hydroperoxid vzniklý z makromolekuly pojiva.
Ion kovu v nižším oxidačním stupni reaguje s hydroperoxidem, dochází ke
tvorbě radikálu a ke zvýšení oxidačního stavu iontu kovu. V dalším reakčním kroku
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se tento ion regeneruje zpět do původního oxidačního stavu za tvorby dalšího
radikálu.
Účinné kovy jsou používány většinou ve formě solí organických kyselin. V
praxi jsou roztoky těchto solí nazývány sikativa. Různé kovy vykazují různou
účinnost. Sikativa, která mají velký katalytický účinek jsou označována jako primární
sikativa. Sikativa, jež nemají katalytický účinek nebo katalyzují oxypolymeraci pouze
nepatrně, zato však ve směsi s primárními sikativy jejich účinek zesilují, jsou
nazývána jako sekundární sikativa.
Nejúčinnějšími, v současnosti používanými sikativy, jsou kobaltnaté soli
organických kyselin. Jejich katalytický účinek je v některých pojivech tak silný, že
vytvářejí na povrchu filmu velice rychle zaschlou blánu, čímž je snížena difuze
dalšího kyslíku do zbylé části filmu a proto dochází k pomalejšímu nebo
nedostatečnému zasychání filmu.
Kobaltnatý ion se může, kromě rozkladu hydroperoxidu, podílet také na tvorbě
samotných hydroperoxidů. Možný mechanismus je vysvětlován přímou interakcí Co3+
s mastnou kyselinou, z níž se tvoří radikál schopný následné reakce s kyslíkem.

⎯→ R ⋅ + Co 2+ + H +
RH + Co 3+ ⎯
⎯→ ROOH + R ⋅
R ⋅ + O 2 + RH ⎯

Manganaté soli mají také silné sikativační účinky. Nevýhodou je intenzívní
tmavé zbarvení konečného filmu.
Vápenaté soli jsou typickým představitelem sekundárních sikativ. Snižují
adsorpci účinných Co-sikativů na částicích pigmentů a plniv.
Zinečnaté soli patří také do skupiny sekundárních sikativ. Zpomalují síťující
reakce na povrchu filmu a tím umožňují rovnoměrné protvrdání spodních vrstev
nátěru. Povrch filmu je tedy déle otevřený pro difuzi kyslíku do nátěrového filmu.
Barnaté soli mají podobné sikativační účinky jako Ca-sikativy. Většinou se
používají kombinace Co-Ba nebo Co-Ba-Zn sikativ.
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Železo ve formě solí má při normální teplotě nevýrazné sikativační účinky. Při
zvýšené teplotě jejich účinnost prudce roste.
Organokovové sloučeniny železa (ferrocen a jeho deriváty) jsou velmi
katalyticky účinné při rozpadu hydroperoxidu. Jejich účinnost prudce stoupá při
kombinaci s Co-sikativem.
Soli ceru jsou vhodné v kombinaci s Co-sikativem, přičemž filmy vykazují vyšší
tvrdost, než při kombinaci Co-Mn sikativů.
Soli lithia jsou vhodné v kombinaci s vápenatým a kobaltnatým sikativem, jako
náhrada toxického olovnatého sikativu.
Sloučeniny vanadu jsou méně stabilní, především vůči vlhkosti. Katalytické
účinky mají jak kationty, tak anionty. Příkladem sloučeniny vanadu, jejíž anion má
sikativační účinky, je vanadičnan izo-propylnatý.
CH 3
OC

O= V

CH 3
CH 3
3

Sloučeniny zirkonu jsou používány především ve směsi s kobaltnatým nebo
manganatým sikativem. Příkladem může být sloučenina typu:
O _ CO

OH
_

_ C _ O _ Zr _ O _ _ _ Zr _
O
O

O

n

OH

m

x

Zr _ O
O

Aktivita této sloučeniny je závislá na poměru x : y.
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Nanogel® aerogels:
introduction
Cabot has developed a novel process to manufacture silica
aerogels
• the Nanogel® aerogels represent a new class of
hydrophobic silica particles distinguished by their ...
•

•
•
•
•
•
•
•

high porosity
strong hydrophobicity
high degree of surface coverage
low level of extractable substances
range of particle sizes
transparency

this collection of attributes creates unique opportunities to
develop new products and applications
© 2003 Cabot Corporation
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Nanogel® aerogels:
range of properties
range of properties of Nanogel® particles
surface:
particle size:
particle shape:
particle density:
bulk density:
surface area:
porosity:
thermal conductivity:
refractive index:
sound velocity:

hydrophobic
5 µm... 5 mm
round or rocky
≈ 140 kg m-3
≈ 100 kg m-³ (5 mm)
≈ 40 kg m -³ (5 µm)
up to 800 m² g-1
>90%
≈ 18 mW m-1 K-1
≈ 1.04
≈ 100 m s -1
(versus 340 m s -1 in air)

© 2003 Cabot Corporation

3

Nanogel® aerogels:
the Nanogel® family of products

Translucent Granules

Fine Particles

IR Opacified Beads

Opaque Beads

© 2003 Cabot Corporation
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Nanogel® aerogels:
product grades
•

Nanogel® Aerogel Beads
• white, free flowing, spherical particles; the size distribution of
beads is narrow and centered around 1 mm

•

Nanogel® Fine Particle Aerogel
• white, free flowing powders; a wide range of particle sizes and
size distributions can be produced

•

Nanogel® IR Opacified Beads
• pale brown, free flowing, spherical particles containing rutile as
IR-opacifier; the size distribution of beads is narrow and centered
around 1 mm

Nanogel® Translucent Aerogel
• irregularly shaped particles of translucent aerogel between about
0.5 mm and 4 mm in size depending on the particular grade

© 2003 Cabot Corporation
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Nanogel® aerogels:
state-of-the-art manufacturing technology

OH

SiO2

OH

Si CH
C 3
CH H3

silylating
agent

3

CH3
CH3 Si O
CH3

OH

3
CH H 3
C
3
CH
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CH3
O Si CH3
CH3

SiO2

Si

© 2003 Cabot Corporation

aerogel

O

OH

OH

O
3
CH 3Si
CH H 3
C

OH

silylation

hydrogel
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sol
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waterglass

C
CH H3
CH3Si O

•
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The Drying Process Demonstrated

Nanogel® Aerogel

Standard Xerogel
© 2003 Cabot Corporation
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Nanogel® aerogel:
schematic 2D representation of the 3D structure
•

•

the structure is made up by aggregation
of aggregates, and growth, of silicate
polymers and oligomers
the process has continued until the
“aggregate” occupies the whole of the
vessel in which it forms
•

•

•

•
•
•
•

© 2003 Cabot Corporation
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e.g. 1 mm droplets of silica sol

the structure possesses pores of
irregular shape and a wide variety of
sizes
characterizing attributes:
particle size/diameter (distribution)
surface area
pore diameter (distribution)
pore volume

8

Nanogel® aerogels:
TEM image of opaque aerogel bead
micrograph from microtomed section (ca. 70 nm
thick) of 1 mm bead embedded in a UV-cured
epoxy resin
• the resin has filled the empty volume (“pores”),
and the structure has been preserved
• gel framework built up from aggregation and
growth of silicate polymers from the water
• the aggregates cannot be at
glass
all easily separated from
each other
• the framework extends to
macroscopic dimensions
(e.g. 1 mm for the beads)
• pore “diameters” range form
several 100 nm’s downward
•

white regions: pore space
black regions: treated silica framework
© 2003 Cabot Corporation
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Nanogel® aerogels:
representation of the aerogel morphology space
12

silica aerogels
insulation

coatings
coatings

oil
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[cm3 g-1]
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4
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2
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carbon
black
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0
0

200

400

BET surface area [m2 g-1]
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Nanogel® aerogels:
some SEM images

micronized beads

aerogel beads

© 2003 Cabot Corporation
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Nanogel® aerogels:
applications
carrier
material

thermal
insulation

pharmacy/agriculture

acoustic

active substances
fungicides
herbicides
pesticides

coatings and adhesives
and sealants

cryogenic
ambient conditions
translucent

audio systems
building/construction
transportation
machinery
reinforcing
agent

rheology control
matting
silicone elastomers

chemical
adsorbent
catalyst support

adhesives and sealants
specialty elastomers

© 2003 Cabot Corporation
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Nanogel® aerogels:
wide range of uses in surface coating applications

•

Nanogel® aerogels can perform a number of
functions
•
•
•
•
•

•

rheological control
reinforcement
improvement of corrosion resistance
improvement of chemical and water resistance
matting of surfaces

owing to the nature of the surface groups, there
are very low levels of extractables

© 2003 Cabot Corporation
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Nanogel® aerogels:
rheological performance in adhesives and sealants

•

summarizing results seen in our laboratories:
• milled Nanogel® aerogel perform in several
adhesive applications with high-viscosity better
than other conventional products:
• high efficiency
• faster recovery time
• better viscosity stability
• strong thixotropic effect
• less bleeding

© 2003 Cabot Corporation
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Nanogel® aerogels:
performance as matting agents (1)
•

matting efficiency
• should be highly efficient owing to the high porosity

•

thickening and other effects rheological effects
•

•

the rheological effects are highly dependent on the particular
formulation

matting of “difficult-to-matt” systems
• may extend range of systems that can be matted

•

film clarity
• higher clarity and reduced haze

•

sedimentation
• owing to the high porosity of the particle and its surface character,
sedimentation is much less, and the sediment is usually easily
redispersed
© 2003 Cabot Corporation
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Nanogel® aerogels:
performance as matting agents (2)
•

chemical + water resistance
• hydrophobic character provides enhanced water and chemical
resistance

•

resistance-to-overgrind
• like all high-performance matting agents, aerogels are sensitive to
over-grind

•

dispersibility
• in some cases, aerogels may require stronger dispersion
conditions than some conventional matting agents

•

compatibility with aqueous formulations
• sufficient co-solvents or wetting agents will be needed for good
compatibility with waterborne formulations
© 2003 Cabot Corporation
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REAKTIVNÍ ŘEDIDLA
REACTIVE DILUENTS
Jan Bandžuch
Barvy a laky Hostivař, a.s., Praha
Summary
The reactive diluents were tested in the lacquer formulations with long oil
alkyd resins. Amount of reactive diluent was up to 35 %.by weight. There
were evaluated the viscosity of mixtures with reactive diluents and
compared with common diluents. It is possible to use up to 10 %
methylester of soyabean oil with good lacquer properties obtained films.
Keywords: reactive diluent, alkyd resin

Úvod
I přes rozvoj v oblasti pojiv pro nátěrové hmoty, zůstávají alkydové pryskyřice
jedním z nejvýznamnějších pojiv a jejich podíl v této oblasti zatím výrazně neklesá.
Alkydové pryskyřice se dobře pigmentují, mají výborné filmotvorné vlastnosti,
získané nátěry jsou dobře přilnavé a mají vcelku dobrou chemickou odolnost a
trvanlivost. Protože taveniny alkydů jsou za normálních podmínek v drtivé většině
případů velmi viskózní (desítky až tisíce Pa.s), je třeba pro zpracování upravit jejich
viskozitu. To se dělá pomocí vhodných nízkomolekulárních rozpouštědel. Nejčastěji
se používá xylen, lakový benzín, dearomatizovaný lakový benzín a speciální
alifatická rozpouštědla (ISOPAR). Dále se v menší míře používají různé estery
(butylacetát), ethery, esteracetáty, ketony a pod. Používají se také vícesložkové
směsi všech výše uvedených rozpouštědel. Všechna tato rozpouštědla odtěkávají při
zasychání nátěrového filmu do ovzduší a zhoršují tak nejen pracovní prostředí
během nanášení nátěrové hmoty, ale podílejí se i na tvorbě fotochemického smogu.
Únik rozpouštědel do ovzduší lze řešit odsáváním par z pracoviště a jejich následnou
likvidací (katalytické spalování, biologická likvidace, sorpce na aktivním uhlí a pod.).
Toto řešení samozřejmě není všude realizovatelné. Ať už pro ekonomickou
neefektivnost (např. v segmentu „do it yourself”, u drobných živnostníků), nebo pro
technickou obtížnost řešení (např. natírání rozměrných předmětů mimo výrobny).
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Tyto problémy se již delší dobu snaží řešit řada původců pomocí různých
sloučenin, která se používají jako reaktivní ředidla. Jsou to většinou sloučeniny na
bázi akrylátů či methakrylátů, které vyrábí např. firma CRAY VALLEY. Firma
CARGILL se snaží prosadit své ředidlo DILULIN, což je adukt rostlinného oleje
s dicyklopentadienem. Podobně jsou řešeny i adukty s dicyklononadienem. Všechny
tyto látky mají určité nedostatky. Obecně lze na látky, které se využívají jako ředidla,
položit následující požadavky:
1. Látka musí mít tak vysokou tenzi par, aby neodtěkávala během vytvrzování
nátěrového filmu a neovlivňovala tak VOC
2. Látka musí reagovat během tvorby nátěrového filmu s filmotvornou složku,
přičemž nesmí výrazně zhoršovat vlastnosti vznikajícího nátěrového filmu.
3. Látka musí být pokud možno netoxická a neměla by negativně ovlivňovat životní
prostředí.
4. Látka musí být cenově dostupná, nejlépe když se její cena nebude příliš lišit od
ceny běžných uhlovodíkových rozpouštědel.
5. Látka musí mít dobré ředící schopnosti, tj. musí příznivě ovlivňovat rheologii
nátěrové hmoty.
6. Látka nesmí samovolně reagovat s filmotvornou složkou v kapalném stavu (tedy
během výroby a skladování)
7. Nesmí senzoricky negativně ovlivňovat nátěrovou hmotu.

Když si uvědomíme, jakých sedm požadavků by měla naplnit látka, která se
nazývá reaktivní rozpouštědlo, musíme nutně dojít k závěru, že jejich naplnění je
nesmírně obtížné, ba v některých případech téměř nemožné.
V našem případě, kdy se zabýváme reaktivními ředidly pro nátěrové hmoty na
bázi oxypolymeračně zasychajících alkydových pryskyřic, se dostáváme do takovéto
situace zcela běžně.

Experimentální část
Pro naši práci jsme zvolili několik látek, která splňují podle našeho názoru
kriterium nejedovatosti, a zároveň proti nim nelze mít závažnějších výhrad ani
z hlediska ekologie – tedy produkty na bázi rostlinných olejů. V první fázi jsme řešili
odpověď na otázku, jak tato „ředidla“ ředí. Jak vyplývá z měření, která jsou uvedena
v tabulce 1, není ředící schopnost „reaktivních ředidel“ zvláště vysoká. To vyniklo
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zejména při testování výrobku DILULIN. Použití methylesterů mastných kyselin se
naopak jeví jako vcelku výhodné. Jejich ředící schopnost je zhruba na úrovni
lakového benzinu či Exxsolu D40, což jsou látky všem lakařům důvěrně známé.
Samozřejmě i v tomto případu je tato ředící účinnost velmi daleko od účinnosti
butylacetátu či dokonce isopropylalkoholu, který je v daném případě nejúčinnější.
Navíc v případě DILULINu hraje negativní roli zbytkové množství dicyklopentadienu,
což je látka, která i ve velmi nízkých koncentracích není senzoricky příjemná.

Tab 1. Účinnost některých ředidel při ředění dlouhého lněného alkydu (výchozí
viskozita alkydu L701 byla 9120 mPa.s). Měřeno na viskozimetru CAP.
ředidlo a jeho množství
lněný olej
DILULIN
MESO
Exxol D40
BuAc
D40/BuAc/Dertosol 3/1
lakový benzín
isopropanol
Exxol D40/BuAc 3/1
Exxol
D40/isopropanol
3/1
Xylen
Rhodiasolv DIB

viskozita mPa.s při 25 °C, 50 ot/min
10 %
20 %
30 %
4140
2040
1050
5430
3750
2400
2710
1000
360
2670
870
270
1230
270
1950
540
2400
660
990
pod 200
1890
480
1750
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-

1410
2490

330
840

-

Byla formulována řada laků na bázi alkylu L701 (tavenina) a methylesteru
sojového oleje respektive DILULINu. Protože směsi s DILULINem téměř nezasychaly
(a to i při přídavku pouhých 5 % hmotnostních) pokračovali jsme dále ve zkouškách
pouze s methylesterem sojového oleje. Byly testovány dva typy sikativ – Nuodex
Combi HS a Nuodex Combi QS.
Ve všech případech byly připravené laky opticky homogenní, čiré a filmy
z nich připravené byly prosté povrchových vad. Filmy byly nanášeny tak, aby bylo
dosaženo tloušťky filmu ca 30 um. V praxi to znamenalo, že bylo nanášeno ca 30 um
laku. Při testování jsme nanášeli různé tloušťky laku (100, 120 a 140

m) a v praxi

jsme si ověřili, že se „suchá“ tloušťka naneseného filmu významně neliší od
nanesené „mokré“ tloušťky. Diference byly maximálně 5 um. Nanášení takových
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tlouštěk je ovšem v tomto případě bezpředmětné. Je obecně známo, že nátěry ,
které zasychají oxypolymeračně prosychají v těchto tloušťkách velmi špatně.
Testování zasychání, které je samozřejmě nejdůležitějším parametrem
z hlediska ukázalo zajímavé výsledky (tab. 2).

Tab 2. Zasychání lakových filmů směsi alkydu L701 a methylesteru sojového oleje.
Sikativace NUODEX COMBI HS a QS (4 % na sušinu). Tloušťka nátěru 20 až 30 µm.
Poměr
Zasychání st.1
L701/MESO 4 %HS 4%QS
90/10
< 3,5 h
<3h
85/15
<3h
<3h
80/20
< 3,5 h
<3h
75/25
<4h
< 3,5 h
70/30
<5h
<4h
65/35
<5h
< 4,5 h

Zasychání st.2 Zasychání st.3 Zasychání st.4
4 %HS 4%QS 4 %HS 4%QS 4 %HS 4%QS
< 6 h < 23 h < 5d
< 5d
< 5d
< 19d
<5h
<5h
< 4d
< 6d
< 5d
< 19d
< 4,5 h < 4 h
< 5d
< 5d
< 5d
< 19d
< 5 h < 4,5 h < 5d
< 6d
< 6d
< 12d
< 6,5 h < 23 h < 3d
< 8d
< 5d
< 16d
< 6,5 h < 5,5 h < 4d
<8h
< 5d
< 16d

Všechny připravené lakové filmy zasychaly do stadia 4. Jednoznačně se
projevil očekávaný negativní vliv sikativu QS, které nepodporuje prosychání
nátěrového filmu.
Dalším testem bylo stanovení tvrdosti jednotlivých nátěrových filmů. Výsledky
těchto měření shrnuje tabulka 3
Tab 3 Stanovení tvrdosti lakových filmů po 3, 8, 17, 28, 35 a 54 dnech (v %
standardu) směsi alkydu L701 a methylesteru sojového oleje. Sikativace NUODEX
COMBI HS a QS (4 % na sušinu). Tloušťka nátěru 20 až 30 µm.
Poměr
L701/MESO
90/10
85/15
80/20
75/25
70/30
65/35

3 dny
HS QS
6,22 6,86
6,75 6,32
7,82 6,64
8,78 7,93
7,93 6,86
6,97 7,18

8 dní
HS QS
6,89 8,00
5,82 5,71
6,14 5,71
7,11 6,46
7,65 6,57
7,11 6,36

17 dní
HS QS
7,32 8,83
5,81 5,71
5,71 5,71
6,99 6,56
7,32 6,35
6,56 7,10

28 dní
HS QS
9,17 11,87
6,47 6,26
5,50 5,72
6,36 6,15
6,36 6,04
6,69 6,9

35 dní
HS QS
9,16 12,10
6,32 6,22
5,56 5,67
6,32 6,11
6,22 6,11
7,08 6,76

54 dny
HS QS
11,77 9,36
6,41 6,41
5,47 5,68
6,10 6,20
5,89 6,20
6,62 6,83

Z naměřených hodnot jednoznačně vyplývá, že např. pro NH emailového typu
připravené na této bázi je vhodná pouze kombinace s maximálně 10 % reaktivního
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ředidla. Pro NH lazurovací lze použít tento typ reaktivního ředidla i v daleko vyšším
procentuálním zastoupení.
Dále bychom ještě rádi zmínili několik poznatků, které jsme zjistili při testování
reaktivních ředidel na bázi metylesterů mastných kyselin.
1. Velmi důležitá je kvalita metylesteru. Pro případné použití v lakařském průmyslu je
jedině vhodný metylester, který byl přečištěn molekulární destilací. Jakékoli
nečistoty vadí. Způsobují výrazném zpomalení, v krajním případě až zastavení
zasychání!
2. V každém případě je třeba důsledně dbát na oddělení zpracovacích tras při výrobě
methylesteru pro palivářské použití a pro lakařské použití. Paliváři totiž do
výrobku, pro zabezpečení dlouhodobé stability bionafty antioxidant. Dovedete si
jistě všichni představit, co udělá přítomnost i stopových množství antioxidantu se
zasycháním oxypolymerčně schnoucí nátěrové hmoty.
3. Je nesmírně zvláštní, ale při testování různých methyesterů (sojový, lněný, DCO)
jsme nezjistili výrazné odlišnosti při zasychání ani při vývoji tvrdosti nátěrového
filmu.

Použití

klasického

methylesteru

řepkového

oleje

vede

k filmům

nezasychajícím, tedy pro lakařské využití nevhodným. Z cenových důvodů jsme
volili využití methyesteru sojového oleje. Ze všech výše uvedených olejů je
dlouhodobě nejlevnější.
4. Problém HS v sektoru DIY. V této velmi stručné větě je obsažen celý problém při
uplatnění.

Zákazníci

(koncoví

spotřebitelé)

jsou

obecně

zvyklí

pracovat

s nátěrovou hmotou určitým způsobem, který je velmi konzervativní. V našem
případě to znamená, že zákazník je zvyklý nanášet ca 120 až 150 um „mokré“
tloušťky. Změna tohoto návyku by vyžadovala nesmírné úsilí a není zcela jisté,
zda by bylo této změny dosaženo.

Závěrem nám dovolte drobnou úvahu na téma „ekologizace“ nátěrových hmot.
Na téma ekologie v oblasti nátěrových hmot bylo popsáno velké množství papíru. A
jak je tomu v těchto případech obvyklé, názory autorů se diametrálně liší. Většina jich
přísahá na použití vodouředitelných NH, tak jak je to v současné době „nejmódnější“.
Další jsou zastánci vysokosušinových NH, práškových NH, radiačně tvrzených NH a
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podobně. Podle našeho názoru byly, jsou a budou nátěrovými hmotami
nejšetrnějšími

k přírodě

NH,

jejichž

pojiva

budou

založeny

na

přírodních

obnovitelných surovinách. Znamená to ve své podstatě návrat ke kořenům
lakařského oboru. Ale podle našeho názoru na vyšší úrovni. Vždyť naše znalosti a
možnosti (genetické manipulace, chemické modifikace) jsou neskonale vyšší než
znalosti našich předchůdců v oboru.
Dá se předpokládat, že v budoucnosti může lidstvo spotřebovat většinu svých
zásob ropy, zemního plynu a uhlí. Ale dokud bude slunce svítit, dotud na poli
porostou plodiny ze kterých lze získat olejniny.

Poděkování
Rád bych poděkoval firmě Agrochem Lanškroun za dodávku methylesteru
k testování, ing. Čechalové za účinnou spolupráci při lakařsko-technologickém
hodnocení.
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MODERNÍ TYPY DISPERGÁTORŮ
MODERN TYPES OF DISPERSING AGENTS
Jiří Křivánek
EFKA additives b.v., Nizozemsko, Thorson chemical Praha s.r.o.

Summary
The paper describes four new types of polymeric dispersing agents. Two
types, EFKA-4300 and EFKA-4330, recommended for high end
solventborne paitns, are based on the new technology of controled
polymerization. EFKA-4580 is produced by dispersing polymerization, it is
the dispersing agent for high-quality waterborne paints. EFKA-4570 is a
new dispersing agent with very wide compatibility. It is suitable for
universal resin-free and resin containing pigment concentrates for water
and for solvents.

Nizozemská firma EFKA představila v posledním roce několik zcela nových
typů dispergátorů, které byly vyvinuty v úzké spolupráci s mateřskou společností
Ciba Specialty Chemicals. Ve všech případech jde o výrobky určené pro
nejmodernější technologie a typy nátěrových hmot.

EFKA-4300, EFKA-4330
Tyto dva typy dispergátorů byly poprvé představeny na poslední European
Coatings

Show

v Norimberku.

Jsou

to

vysokomolekulární

dispergátory

polyakrylátového typu. Byla použita nová patentovaná technologie řízené radikálové
kopolymerace, která umožňuje stupňovitě vedeným procesem připravit kopolymery
s velmi úzkou distribucí molekulové hmotnosti a zároveň vytvářet části molekul
s definovaným složením. Tyto dipergátory mají jednu část molekuly určenou pro
adsorpci na povrch pigmentové částice, zatímco druhá část molekuly neobsahuje
žádné aktivní skupiny a zajišťuje snášenlivost s pojivem a sterickou ochranu proti
flokulaci částic. Touto konstrukcí molekuly je dosahováno významného snížení
viskozity u obtížně dispergovatelných pigmentů a výše plněných systémů a zároveň
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je zachována široká snášenlivost s nejrůznějšími typy pojiv a rozpouštědlových
systémů.

Pigment

Conventional copolymer
(Random structure)

Controlled copolymer
(block structure)

Obrázek 1. Struktura polymerních dispergátorů

Specifikace:
Obsah aktivní složky
Rozpouštědlo
Specif.ická hmotnost při 20
ºC
Aminové číslo
Barva

EFKA-4300
79 – 81 %
Methoxypropylacetát

EFKA-4330
69 – 71 %
Methoxypropylacetát

1,01 – 1,03 g/cm3

1,00 – 1,03 g/cm3

52 – 60 mg KOH/g
Max. 10

26– 30 mg KOH/g
Max. 10

Aplikace
EFKA-4300 je dispergátor určený pro rozpouštědlové vysoce kvalitní nátěrové
hmoty, jako jsou vrchní nátěry pro transportní techniku (OEM i opravárenské), coilcoatings nebo dvousložkové polyuretany.
EFKA-4330 je dispergátor určený pro všechny druhy vysoce kvalitních
rozpouštědlových nátěrových hmot a pro pigmentové koncentráty s velmi širokou
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kompatibilitou v rozpouštědlových systémech. K dispozici je řada směrných formulací
těchto pigmentových koncentrátů.

Tabulka 1. Pigmentové koncentráty na bázi EFKA-4330.

1)
2)
4)
5)
6)

Laropal A
81
60%
EFKA-4330
MPA
Solvesso
100
Pigment
celkem

7) Colour

Kronos
2310

Special
Black
4

Irgazin
Yellow
2094

24.0
3.0
3.0
3.0
67.0

35.0
16.5
9.2
9.3
30.0

24.0
2.7
4.1
4.2
65.0

26.0
3.2
3.9
3.9
63.0

30.0
5.0
12.5
12.5
40.0

35.0
4.5
12.7
12.8
35.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

PBk 7

PY 184

PY 42

PY 151

PO 36

PW 6

Bayferrox Hostaperm Novoperm
Yellow
Yellow
Orange
3920
H4G
HL 70

Cinquasia Heliogen
Bayferrox Novoperm
Hostaperm
Violet R
Blue
Red
Red
Pink E
NRT 201 D L 7072 D
130 M
F 2 RK 70
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Laropal A
EFKA-4330
EFKA-6746
MPA
Solvesso
100
Pigment

22.0
2.2

35.0
7.0

35.0
11.0

35.0
9.0

4.4
4.4
67.0

9.0
9.0
40.0

17.0
17.0
20.0

celkem

100.0

100.0

7) Colour

PR 101

PR 170

Monastral
Green
GBX-C

18.0
18.0
20.0

35.0
5.8
1.0
17.8
17.9
22.5

35.0
7.5
0.5
17.2
17.3
22.5

100.0

100.0

100.0

100.0

PR 122

PV 19

PB 15:3

PG 7

EFKA-4580
Pro vodou ředitelné nátěrové hmoty vyvinula EFKA zcela nový typ
vysokomolekulárního dispergátoru, který se vyrábí emulzní polymerací ve vodném
prostředí. Tato technologie umožňuje dosáhnout podstatně vyšší molekulovou
hmotnost, která přináší zcela nové vlastnosti. Lepší dispergační vlasnosti příznivě
ovlivňují stabilitu a viskozitu dispergovaných systémů, a to i dlouhodobě během
skladování, kdy u klasicky vyráběných dispergátorů může docházet k významným
změnám rheologie nátěrové hmoty. Je možné dosáhnout vyššího plnění při
současném zvýšení stability proti flokulaci nebo vyplavování.
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voda

pigment

Obrázek 2. Dispergátor EFKA-4580 ve vodném prostředí

Jako nejvýznamější přednost tohoto nového dipergátoru se však jeví zvýšení
odolnosti nátěrových filmů proti vodě. Bylo zjištěno, že při použití EFKA-4580
vykazují nátěry nižší nasákavost a vyšší odolnost v kondenzační komoře oproti jiným
typům dispergátorů.
Specifikace:
EFKA-4580
39 – 41 %
Voda
1,03 – 1,07 g/cm3
16– 22 mg KOH/g
Mléčná kapalina

Obsah aktivní složky
Rozpouštědlo
Specif.ická hmotnost při 20 ºC
Aminové číslo
Vzhled

Aplikace
Dispergátor EFKA-4580 je určen pro výrobu průmyslových typů nátěrových
hmot na kovy i dřevo a pro výrobu bezpojivových pigmentových koncentrátů pro
dekorativní i průmyslové vodou ředitelné nátěrové hmoty.
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Tabulka 2. Pigmentové koncentráty na bázi EFKA-4580
Kronos 2310 Bayferrox Red 130 M Heliogen Blue L 7080
1)

EFKA-4580

11.8

14.8

25.0

2)

EFKA-2550

0.3

0.3

0.3

3)

Optigel SH

0.2

0.3

4)

Voda, demi

12.5

17.5

31.6

5)

Pigment

75.0

67.0

43.0

6)

Parmetol A 28 S

0.2

0.1

0.1

100.0

100.0

100.0

PR 101

PB 15:3

7)

Colour Index

PW 6

EFKA-4570
Tento nový typ dispergátoru na bázi modifikovaného polyakrylátu se
vyznačuje zejména širokou oblastí aplikace. Je to vysoce účinný dispergátor určený
hlavně pro pigmentové koncentráty, a to jak ve vodném, tak i v rozpouštědlovém
prostředí. Stabilizuje anorganické pigmenty, organické pigmenty i saze.

Specifikace:
EFKA-4570
59 – 61 %
Tripropylenglykolmetyleter (TMP)
1,01 – 1,03 g/cm3
40 – 44 mg KOH/g
Max. 8

Obsah aktivní složky
Rozpouštědlo
Specif.ická hmotnost při 20 ºC
Aminové číslo
Barva (ISO 4630)

Aplikace:
EFKA-4570 je dispergátor určený zejména pro výrobu universálních pigmentových
koncentrátů. Ty mohou být připraveny zcela podle potřeb zákazníka, ve vodném
nebo v rozpouštědlovém prostředí, s použitím stabilizujících pryskyřic a nebo jako
bezpojivové. Všechny typy pigmentových koncentrátů jsou pak dále použitelné jak do
vodného, tak I do rozpouštědlového prostředí. Mimo to je EFKA-4570 vhodný
dispergátor I pro dekorativní alkydové nátěrové hmoty s nízkým obsahem
aromatických rozpouštědel. Vzhledem k tomu, že EFKA-4570 je zcela nový produkt,
je třeba uváděné formulace považovat spíše za úvod do problematiky, než za
závazné receptury.
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Tabulka 3. Příklady univerzálních pigmentových koncentrátů s EFKA-4570.
A) vodné pigmentové koncentráty s obsahem pryskyřice
EFKA-1503
EFKA-4570
EFKA-6230
EFKA-2550
Voda
Žlutý oxid železa
Ftalocyaninová modř
Saze

10,00
4,00
1,00
0,30
26,70
58,00

10,00
9,30

10,00
9,30

0,30
50,40

0,30
50,40

30,00
100,00

30,00
100,00

100,00

B) rozpouštědlové pigmentové koncentráty s obsahem pryskyřice.
Universální prysk. (60 %)
EFKA-4570
MPA
Solvesso 100
EFKA-6746
TiO2
Červený oxid železa
Saze
Ftalocyaninová modř

24,00
3,50
2,80
2,70

35,00
16,50
9,20
9,30

22,00
2,20
4,40
4,40

35,00
6,80
17,40
17,30
1,00

67,00
67,00
30,00
100,00

100,00

22,50
100,00

100,00

C) vodné pigmentové koncentráty bez obsahu pryskyřice.
PEG 200
EFKA-4570
EFKA-6230
EFKA-2550
Voda
TiO2
Ftalocyaninová modř

10,00
7,00
1,80
0,30
15,90
65,00

17,50
13,10
0,30
27,10
42,00
100,00

100,00
D) rozpouštědlové pigmentové koncentráty bez obsahu pryskyřice.
EFKA-4570
Antisedimentační aditivum
MPA
TiO2
Červený oxid železa
Ftalocyaninová zeleň

15,00
0,30
14,70
70,00

20,00
0,50
19,50

50,00
30,00

60,00
100,00

100,00
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20,00
100,00

TESTING THE FLASH CORROSION OF ORGANIC COATINGS
TESTOVÁNÍ BLESKOVÉ KOROZE ORGANICKÝCH POVLAKŮ
Veronika Čechalová, Andrea Kalendová
University of Pardubice, Department of Paints and Organic Coatings, Czech Republic
Summary
The paper deals with studying the factors leading to the appearance of
flash corrosion in water-dilutable dispersion binders. Also the possibilities
of affecting the course and appearance of flash corrosion by inhibitor,
binder, relative humidity, pH value and temperature are discussed.
Methods for evaluating pigmented and non pigmented coatings are
suggested.
Keywords: flash corrosion, polymer dispersion, corrosion inhibitor, color
change, corrosion loss

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. 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. 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
coats. A further shift in knowledge will be, therefore, conditioned by understanding
and describing the processes running at the surface under the coating film. At
present it is possible to gather some knowledge to several points, concerning the
corrosion processes under an organic coat.
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Blistering
The blistering is one of the earliest signs of disturbing the protective coating
functions. The blisterst can be defined as local regions, in which the coating loose its
adhesion to metals substrate, where the water accumulation takes place and wherein
the corrosion processes start to run. The appearance of blisters on the coating can
be explained by one of four basic possible mechanisms.
• Formation of blisters by a volume expansion originating in the swelling
• Formation of blisters due to absorption or formation of gases
• Osmotic formation of blisters
• Formation of blisters due to the phase separation in the film formation
The corrosion mechanism in the blistering-attacked region consists in the
action of locally cumulating water at the coating/substrate interface. The ferric ions
are concentrated at the blister vaults, where the oxygen concentration has its highest
value. In these locations also the cathodic reaction is running, and, on the oposite,
the anodic reaction runs.

Rusting following the blasting operation
At the surface pretreatment of metals by blasting, when the blasting operation
was peformed using steel grit there can appear scratchs or the particles can get
jammed in the substrate metal. The unfavourable result can be hindered by a twostage blasting operation or by a chemical cleaning of the metal surface.

Anodic subcorroding
The anodic subcorroding represents the corrosion reactions running under the
organic coatings, in which the driving force is exhibited by the anodic corrosion
reaction.[12,13] The anodic subcorroding takes place when the steel substrate takes
the role of anode, through the imposed potential. Without imposing the potential the
protection of steel fails to a high degree through the cathodic subcorroding
mechanism. The anodic corrosion running below the protective films has not been
studied so intensely as the cathodic subcorroding processes.
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Cathodic subcorroding
When the steel material fitted with a coating is permanently exposed to an
electrolyte (as the case is with ships, pipelines, tanks for salt solutions, and the like) it
possible to protect steel by imposing potential - the cathodic protection. An
disadvantage of this protection is that in the vicinity of the place of coating damage
the adhesion of coating to steel is mostly lost. This loosing of adhesion is usually
designated as the cathodic delamination. The cathodic delamination takes place also
in the case, where no potential was imposed. It is proven that the cathodic reaction
leads to an increase of pH value under organic coating.

Filiform corrosion
The filiform corrosion a specific manifestation of corrosion attack running
under a coating film.] 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.
The coatings dilutable with water meet the ecological requirements laid on the
atmospheric protection. The organic solvents are present in a minimum amount, and
with respect to this fact their use is really progressive. Complications are
encountered due to their water content, as water is one of the primary conditions to
the appearance of corrosion. Up to the complete evaporation of this diluent the
substrate material - a metal - is in a direct contact with an aqueous medium more
exactly with an electrolyte. By the action on the substrate metal defects designated
as flash corrosion (flash rust) can appear, most frequently on using water polymer
dispersions - lattices based on acrylates or styrene-acrylate copolymers.
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Flash corrosion
The term “flash corrosion” concerns a defect appearing exclusively on the
application of water-dilutable coatings. Corrosion of this type does not appear every
time, but only under certain conditions, namely, as it was already observed, when the
coating film is exposed to high relative humidity during the process of drying out. The
flash corrosion is observed also then, when the substrate has been completely
blasted, on the contrary to metallic substrates covered with scale. The quality of
substrate cleaning thus results in the appearance of flash corrosion. Nevertheless the
problem cannot be reduced only to this fact, and the coatings cannot be intentionally
applied to badly cleaned metal substrate. This would deteriorate other coating
properties.
The film formation from the water-dilutable coating compositions runs under
the evaporation of water, the coalescence of polymer particles, the deformation
thereof and, at the end, by the diffusion of individual particles through the polymer
chains. If the evaporation of water from the coating film is deccelerated, e.g., due to
the effect of high relative humidity, then prior to coalescence washing out of soluble
iron salts takes place. An effective solution of the problem of flash corrosion consists
in using inhibitors deccelerating this process. It is necessary to realize that the
anticorrosive inorganic pigments do not exhibit any inhibition capability for flash
corrosion, and their function in the coating film is different. The appearance and
course of flash corrosion is affected, according to our experience, by a series of
factors, of which some are discussed in this paper:
• effect of relative humidity on the drying out of the film,
• effect of temperature in the process of drying out of the film,
• the type of polymer dispersion,
• the type of corrosion inhibitor,
• the surface pretreatment of substrate metal, and
• the pH value of the drying out coating

The survey given shows evidently that the appearance of corrosion can be
affected by a series of factors, which appear in the real practice and which can show
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a synergic action. The study of flash corrosion is thus hindered by a number of
difficulties, and further problems connected with the methods of testing appear:
• corrosion effects and evaluation of the flash-corrosion demonstrations

Conclusion
Testing of flash-corrosion development on samples was performed by using
the following methods:
• Iodometric determination of color (in case of nonpigmented films)
• Spectrophotometric color determination (in case of nonpigmented films)
• the ASTM D 610 based method (in case of pigmented films)
• Method of scanning the surface by a videocamera (in case of pigmented films).
• Determination of corrosion losses (for liquid dispersions)
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HODNOTENIE PROCESOV ZASYCHANIA NÁTEROVÝCH LÁTOK
HOLOGRAFICKOU INTERFEROMETRIOU
THE OBSERVATION A HARDENING PROCESSES OF COATING
MATERIALS BY HOLOGRAPHIC INTERFEROMETRY
Eva Ružinská 1) - Jozef Černecký 2)
1)
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov, Drevárska fakulta, 2) Katedra
environmentálnej techniky, Fakulta environmentálnej a výrobnej techiky, Technická
univerzita, Masaryka 24, 960 53 Zvolen, Slovensko
Summary
The article deals with the observation of hardening processes of coatings
applied on wood by non-destructive method - holographic interferometry.
The used objective diagnostic method allowed to interpretation of effects
accompanied the hardening process of coatings by non-traditional way in
aspect of time mechanisms of their hardening. A processes of hardening
of coatings to interaction the substrate are accompanied the formation of
internal stress in coating films which are objective interpretation by
holographic records and following are analysed quantitative and
qualitative.
Key words: holographic interferometry, wood, coating materials,
hardening, stress

Úvod
Povrchová úprava dreva náterovými látkami primárne sleduje zlepšenie
povrchových vlastností adherendu, ale má za cieľ dosiahnuť najmä požadované
vzhľadové vlastnosti.
Aplikačné vlastnosti náterových látok, určených pre povrchovú úpravu dreva a
výrobkov na jeho báze, sú dôležitým kritériom hodnotenia celkovej kvality u
povrchovo

upraveného

substrátu.

Jedným

z

najdôležitejších

charakteristík

aplikačných vlastností náterových látok je proces ich zasychania, hodnotený
stupňom zasychania náteru i dobou zasychania náterovej látky v zmysle platných
noriem (STN EN ISO 1517, STN EN ISO 3678, STN EN ISO 29117).
Metodika hodnotenia zasychania náterových látok uvedenými postupmi je
obvykle deštruktívnym hodnotením, neposkytujúcim dôležité informácie o dejoch
prebiehajúcich a sprevádzajúcich procesy zasychania pri tvorbe náterového filmu.
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Vzhľadom na to, že procesy pri zasychaní laku sú neobyčajne zložité, výskum a ich
objasnenie kladie vysoké nároky na metodiku experimentov, experimentálne
zariadenie a vlastné spracovanie výsledkov.

Z naznačeného vyplýva, že je

potrebné prehodnotiť metodiku sledovania procesov zasychania náterových látok
aplikovaných na drevo a nájsť metódy nedeštruktívne, objektívne, zohľadňujúce
mechanizmy tvorby náterových filmov. Jednou z alternatív je využitie optickej
nedeštruktívnej metódy - holografickej interferometrie, umožňujúcej obrazový
záznam procesov sprevádzajúcich procesy zasychania náterových látok.
V príspevku bude venovaná pozornosť sledovaniu procesov zasychania u
náterových látok na báze polyesterov metódou holografickej interferometrie.

Materiál
Značné zastúpenie popri rozúšťadlových typoch náterových látok na báze
spojív nitrocelulózových (NC), polyuretánových (PUR) alkydov a akrylátových živíc
má skupina náterových látok s reaktívnym rozpúšťadlom, ktorá je formulovaná na
báze nenasýtených polyesterových živíc najčastejšie s reaktívnym rozpúšťadlom
styrénom a ďalších syntetických živíc obsahujúcich dvojité väzby (polyesterakryláty,
epoxyakryláty, uretánakryláty) a reaktívne monoméry na báze esterov kyseliny
akrylovej, prípadne metakrylovej s di-, tri- a viacfunkčnými alkoholmi. Tieto systémy
sú vytvrdzované chemicky (peroxidickými iniciátormi v kombinácii s urýchľovačmi na
báze organokovových zlúčenín) alebo radiačne, najčastejšie vysokoenergetickým UV
žiarením.
Monomérne reaktívne rozpúšťadlo, v ktorom je nenasýtený polyester
rozpustný, má mať vysokú odparivosť, dobrú rozpúšťaciu schopnosť pre polyester,
ďalej musí s polyesterom dobre kopolymerizovať a zároveň vyhovovať hygienickým
požiadavkám. Z uvedených dôvodov

a z ekonomického aspektu sa výhradne

používa styrén vo funkcii monoméru pre nenasýtené polyesterové živice. Je možné
použiť aj účelné kombinácie styrénu s metylmetakrylátom pre zvýšenie odolnosti
náterových filmov proti poveternostným vplyvom.
Vytvrdzovanie nenasýtených polyesterových živíc prebieha na základe
kopolymerizácie dvojitých väzieb nenasýteného polyesteru s dvojitými väzbami
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reaktívneho monoméru. Kopolymerizácia nenasýtených polyesterových živíc sa
vyznačuje viacerými osobitosťami:
• Pre viacfunkčnosť nenasýteného polyesteru kopolymerizácia už v malom rozsahu
vedie k vzniku gélu.
• Kopolymerizácia nenasýtených polyesterových živíc je exotermická reakcia.
Uvoľnené teplo závisí od zloženia živice a predstavuje 250 až 335 kJ.kg-1.
• Pri kopolymerizácii nenasýtených polyesterových živíc nastáva objemová
kontrakcia (6 až 12 %), čím následne dochádza k vzniku vnútorných pnutí.

Vytvrdené nenasýtené polyesterové živice sú transparentné, s vysokým leskom,
majú dobré elektroizolačné a mechanické vlastnosti, sú odolné proti vode, olejom,
uhľovodíkom a mnohým chemikáliám.

Popis experimentálnej metódy
Pre experiment bola navrhnutá a postavená holografická zostava (Obr. 2)
pozostavajúca

z lasera (He - Ne laser

s výkonom

60 mW,

ktorý vyžaruje pri

vlnovej dĺžke svetla 632 nm), opticko-mechanických prvkov a záznamového
materiálu (holografických dosiek AGFA GEVERT 8E 75 HD s rozlíšením 5 000 čiar /
mm). Holografická zostava bola aplikovaná

pre záznam a rekonštrukciu obrazu

interakcie zasychajúceho laku na skúšobnom telese z bukového dreva. Podmienky
experimentu: teplota laboratória - 22 °C ± 2 °C, vlhkosť vzduchu φ = 55% ± 2%.
Skúšobné telesá boli vyrobené z bukového dreva o vlhkosti 8 ± 2 %
s rozmermi podľa Obr. 1. Pre ich výrobu boli použité technológie frézovania a
brúsenia s brúsnym papierom č. 120. Pred holografickým záznamom sa náterová
látka nanášala na radiálnu plochu. Na skúšobnom telese bola na zaznamenávanú
(osvetľovanú)

plochu narysovaná sieť s rozmermi

kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy.
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10 ⋅ 10 mm pre potreby

Obr 1. Schéma skúšobného telesa s vyznačenými rezmi a rozmermi.

Obr 2. Optická schéma holografického usporiadania experimentu
Z1 – Z3 - zrkadlá, DD – optická deliaca doska, U – časová uzávierka, O – skúšobné
teleso, R1, R2 - rozptylky, H - holografická doska, HS - holografický stôl
Pre overovací experiment aplikácie holografickej inteferometrie na interakciu
náterová látka - drevo bol použitý polyesterový lak B1010 s iniciátorom B 7006 a
urýchľovačom B 7300. Pomery zložiek boli nasledovné (Tab.1):

Tabuľka 1. Pomery zložiek náterovej látky.
Zložka A
Lak B1010
47 hm. dielov
Urýchľovač B 7300 3 hm. diely

Zložka B
Lak B1010
45 hm. dielov
Urýchľovač B 7300 5 hm. dielov
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Zložka A a zložka B sa zmiešala v pomere 1 : 1 a následne sa aplikoval 1. náter
na plochu skúšobného telesa. Po 20 minútach bol aplikovaný 2. náter (zmiešaním
nových zložiek A a B). Po nanesení

2. vrstvy

laku bol urobený I. záznam na

holografickú dosku a po 15 minútach II. záznam na holografickú dosku, tým sme
získali prvý interferogram. Potom na tom istom skúšobnom telese bol realizovaný
druhý dvojexpozičný záznam – druhý interferogram v čase 30 minút po nanesení 2.
vrstvy

laku (I. expozičný záznam druhého interferogramu) a 15 minút od prvej

expozície (II. expozičný záznam). Táto postupnosť dvojexpozičných záznamov môže
pokračovať až do skončenia procesu zasychania náterovej látky, kedy sa už na
interferograme

nevytvoria

žiadne

interferenčné

prúžky.

Týmto

vstupuje

do

experimentu časová premenná, pomocou ktorej môžeme sledovať celý proces
zasychania.
Výsledky a diskusia
Pre potreby obrazovej dokumentácie po záznamoch na holografické médium a
fotochemickom spracovaní nasledovala rekonštrukcia zaznamenaného obrazu.

Obr 3. Fotografia skúšobného
telesa s naneseným lakom.

Obr 4. Holografický interferogram
skúšobného telesa
ihneď po nanesení náterovej látky
(doba medzi I. a II. expozíciou bola
15 minút).
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Obr 5. Holografický interferogram
skúšobného telesa po 30 minútach od
nanesenia náterovej látky (doba medzi
I. a II. Expozíciou.

Obr 6. Skúšobné teleso
s väčšou deformáciou
na okrajoch
geometrického tvaru.

Pri kvantitatívnej analýze možno určiť aj vektory posunutia bodov povrchu a aj smery
deformácií v skúšobnom telese, čo následne umožňuje určiť veľkosti vznikajúcich
vnútorných napätí. Body P3, P5, P7, P9 (Obr. 7) sú miesta, z ktorých sa pozoruje a
zaznamenáva rekonštruovaný obraz pre určenie posunutí vytypovaných bodov (B11)
na povrchu skúšaného telesa pri kvantitatívnej analýze.

Obr 7. Schéma záznamov rekonštruovaných obrazov pre určenie posunutí bodov
na povrchu skúšobného telesa.
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a)

b)

Obr 8. Záznam rekonštruovaného obrazu a) z bodu P 7 a b) z bodu P 9
Napätie v dreve je vyvolané zasychaním laku a spôsobuje mikroposunutia
na povrchu skúšobného telesa. Výsledkom týchto malých deformácii je vznik
interferenčných

prúžkov

na

osvetlenej

strane

skúšobného

telesa,

ktorú

zaznamenávame na holografickú dosku. Interferenčný obraz charakterizuje zmenu
objektovej vlny odrazenej od dvoch stavov povrchu skúšobného telesa, ktorá vznikla
v čase medzi dvoma expozíciami.
Metóda dvoch expozícii dovoľuje postupne zaznamenať zmeny, ktoré sa
neustále zväčšujú v určitom smere a to tak, že nasledujúce referenčné stavy sú
postupne zaznamenávané ako stavy predchádzajúcich zmien.
Ak je cieľom experimentu skúmanie

rôznych stavov (napr. pri postupnom

zasychaní), potom sa pre každú dvojicu stavov musí zaznamenať dvojexpozičný
hologram, pričom v procese rekonštrukcie nemožno získať ich ďalšie kombinácie,
každá zmena teda vyžaduje novú holografickú dosku.
Holografické interferogramy (Obr. 4, 5, 8) zobrazujú napäťovo-deformačný
stav zapríčinený zasychaním náterovej látky na povrchu skúšobného telesa. Väčšia
hustota interferenčných prúžkov na okrajoch zodpovedá väčším deformáciám a tým
aj väčším napätiam v materiále (Obr. 6). Z tvaru interferenčných prúžkov ďalej
vyplýva, že mikroposunutia materiálu z celého masívu smerom nahor sú väčšie na
okrajoch než v strede skúšobného telesa. Budúce experimenty uvažujú použitie
väčšieho skúšobného telesa pre komparáciu s už vykonanými meraniami na
menších skúšobných telesách.
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Proces tvorby interferenčných prúžkov vzniká až do úplného zaschnutia laku.
Po skončení zasýchania dochádza k uvoľňovaniu napätí, čo sa prejaví aj zmenou
tvaru interferenčných prúžkov v dôsledku charakteristických tokových vlastností
náterových látok.
Kvalitatívnym a následne kvantitatívnymi vyhodnotením

holografických

záznamov pre procesy nenasýteného polyesterového náterového systému boli
indikované

vnútorné pnutia vznikajúce v náterovom filme v dôsledku prítomných

objemových kontrakcií v mechanizme chemického zasychania týchto náterových
látok, čo môže spôsobovať vznik defektov tejto povrchovej úpravy v procese
starnutia.

Záver
Naše výsledky možno považovať ako jednu z ďalších aplikačných možností
holografickej interferometrie pri štúdiu fenomenálnych charakteristík procesov
zasychania náterových látok na dreve. Pre drevársky priemysel majú osobitný
význam a to predovšetkým na výrobu náterových látok pre povrchovú úpravu
nábytku (pracovné plochy A-B) a tiež pre povrchovú úpravu hudobných nástrojov.
Táto nedeštruktívna diagnostická metóda umožnila interpretovať procesy
zasychania náterových látok

nekonvenčným spôsobom z pohľadu časového

mechanizmu zasychania objektívnou analýzou. Procesy zasychania náterových látok
v interakcii s podkladom (drevom) sú sprevádzané vznikom vnútorných pnutí
v náterových filmoch a následne prenášaných na podklad, ktoré je možné
kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnocovať.
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OPTIMALIZAČNÁ ANALÝZA OCHRANNÝCH A ÚŽITKOVÝCH
VLASTNOSTÍ ORGANICKÝCH NÁTEROVÝCH SYSTÉMOV
OPTIMIZING ANALYSIS OF ORGANIC COATINGS PROTECTIVE AND
USEFUL PROPERTIES
Dušan Kniewald, Anna Guzanová
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Summary
The paper deals with complex evaluation of several types of coating
systems. Protective and useful properties of each coating system were
determined according to their behaviour in static and dynamic loading
conditions. These conditions were simulated by set of four tests. Each test
was carried out before and after test sample exposition in condensing
chamber. Corrosion test was carried out in conditions, which simulate
industry atmosphere. Suitability order determination of coatings and
coating systems was carried out with help of statistic optimisation method.
Key words: organic coatings, coating testing, optimisation analysis

Úvod
Aplikácia organických náterových hmôt je jednou z najrozšírenejších metód
bariérovej ochrany kovových výrobkov. Detailnou analýzou jednotlivých zložiek
organických náterových hmôt sa zaoberajú špičkové chemicko-technologické ústavy.
Tie skúmajú vplyv rôznych druhov a koncentrácií pigmentov, pojív, matríc, plnív
a inhibítorov na ochrannú účinnosť proti korózii [1, 2]. V praxi sa však stretávame
s otázkou, ako vybrať zo širokej ponuky náterov pre daný účel vhodný náterový
systém na konkrétnu aplikáciu. Detailná chemická analýza ponúkaného sortimentu
náterových hmôt v praxi však často nie je dostupná. Jednotlivé ponúkané náterové
systémy preto musia byť podrobené komplexu skúšok, ktoré budú simulovať
podmienky reálnej exploatácie povlakovaného dielca. Zaujíma nás teda, ktorý zo
skúšaných náterových systémov bude vykazovať optimálne vlastnosti v čo
najväčšom počte prevádzkových kritérií, predstavovaných jednotlivými skúškami.
Podobne bol riešený problém výberu vhodného náterového systému pre aplikáciu na
veľkoplošné oceľové dielce s využitím v doprave. Z ponúkaného množstva
náterových systémov bola vytypovaná skupina ôsmich náterov a náterových
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systémov. Úlohou bolo stanoviť kritériá – vytypovať okruh vhodných skúšok, ktoré by
objektívne zhodnotili náterový systém vo vzťahu k jeho budúcej exploatácii.
Predpokladom na stanovenie vhodnej kombinácie skúšok je poznať druh zaťaženia,
ktorému bude náterový systém v prevádzke vystavený. Po analýze predpokladanej
prevádzkovej záťaže boli vytypované nasledovné skúšky, simulujúce správanie sa
náterového systému pri statickom, dynamickom a koróznom zaťažení priemyselnou
atmosférou:
- ohybová skúška na valcovom tŕni STN ISO 1519 (simuluje pomalé ohybové
zaťaženie),
- skúška hĺbením podľa Erichsena STN 67 3081 (simuluje pomalé ohybové
zaťaženie),
- rázová skúška úderom STN 67 3032 (simuluje dynamické zaťaženie) a
- skúška koróznej odolnosti v kondenzačnej komore STN 03 8130 (simuluje
poveternostné podmienky bežnej priemyselnej atmosféry).
Experimentálna časť
Na základe požiadavky odberateľa došlo k spresneniu výberu náterových
systémov a základných náterov pre hodnotenie.

Nátery a náterové systémy boli

hodnotené v dvoch sériách s určitým časovým odstupom [4, 5].
Skúšané nátery a náterové systémy:
1. séria
WECO 507 – jednovrstvový základný náter
WECO 507+ WECO FAN 499 – 1x základný náter + 1x vrchný náter
WECO 506 – jednovrstvový náter
HEMPATEX 4641 - jednovrstvový základný náter
HEMPATEX 4641+ HEMPATEX 5636 - 1x základný náter + 1x vrchný náter
W 2556 - jednovrstvový základný náter
W 2556+ W 5453 - 1x základný náter + 1x vrchný náter
W 5453 – jednovrstvový vrchný náter
2. séria
V 2096 + S 2888 – 1x základný náter + 1x vrchný náter
W 2556+ W 5453 - 1x základný náter + 1x vrchný náter
S 2160 – jednovrstvový náter
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W 2556 – 1x základný náter
S 2888 – 1x vrchný náter
V 2096 – 1x základný náter
AQUA DS – jednovrstvový náter
W 5453 – 1x vrchný náter
Náterový systém W 2556 + W 5453 sa objavuje v oboch sériách, pričom v druhej
sérii ho výrobca ponúkol so zmeneným zložením, ktoré malo vylepšiť jeho vlastnosti.

Metodika experimentálnych metód
Jednotlivé skúšky boli vykonané v súlade s príslušnými normami. Substrátom
boli oceľové plechy triedy 11 320, hrúbky 0,2mm a rozmerov 50x100mm pre ohybovú
skúšku na valcovom tŕni a 65x160mm pre stanovenie odolnosti náteru hĺbením
v Erichsenovom prístroji a pre stanovenie odolnosti náteru pri údere. Predúprava
všetkých typov vzoriek pred povlakovaním spočívala v odmastení. Ďalej je uvedená
stručná charakteristika jednotlivých skúšok:
Ohybová skúška na valcovom tŕni
Princíp skúšky spočíva v ohnutí skúšobnej vzorky opatrenej náterom
v skúšobnom zariadení rovnomerne bez prerušenia o 180˚. Vzorka je v zariadení
umiestnená náterom smerom von od ohýbacieho tŕňa. Podstata vyhodnotenia skúšky
spočíva v stanovení minimálneho priemeru ohybového tŕňa, pri ktorom sa vzorka so
skúšaným náterom neporuší.
Hĺbením podľa Erichsena
Podstata

skúšky

spočíva

v pozvoľnom

a rovnomernom

vtláčaní

gule

s priemerom 20mm do základného materiálu opatreného skúšobným náterom.
Kritériom hodnotenia je hĺbka vtlačku do základného materiálu vyjadrená v mm
v okamihu, kedy nastalo prvé porušenie celistvosti náteru, respektíve až do
porušenia substrátu.
Stanovenie odolnosti náteru pri údere
Princíp skúšky spočíva v zaťažení skúšobnej vzorky úderom úderníka definovanej
geometrie, ktorý dopadá na podklad alebo na náter z rôznej výšky, maximálne
100cm. Podstata vyhodnotenia skúšky spočíva v stanovení maximálnej výšky
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voľného pádu závažia o predpísanej hmotnosti, pri ktorom nedochádza k viditeľnému
mechanickému porušeniu skúšaného náteru (trhlinky, odlupovanie).
Stanovenie koróznej odolnosti v kondenzačnej komore
Princíp skúšky spočíva v expozícii skúšaných náterov v kondenzačnej komore
za prítomnosti oxidu siričitého a kondenzácie vodnej pary. Skúška prebehla metódou
N pri teplote 40±2˚C, 100% relatívnej vlhkosti, koncentrácii SO2 2±2mg v 1 litri
skúšobného priestoru kondenzačnej komory KK 260.

Výsledky experimentov a diskusia
Výsledky skúšok pre jednotlivé typy náterov sú uvedené v tab.1 a 2.
Tab 1. Výsledky jednotlivých skúšok náterových systémov – 1.séria vykonaných pred
a po expozícii v kondenzačnej komore.
ohyb Druh náterového systému priemer tŕňa
[mm]
1. séria
pred
po
WECO 507
4
2
W 507+W FAN 499
3
2
WECO 506
2
2
HEMPATEX 4641
25
32
H 4641+ H 5636
25
32
W 2556
2
2
W 2556+W5453
2
2
W 5453
2
2

úder výška pádu
závažia [cm]
pred
po
30
70
90
100
100
100
0,1
0,1
0,1
0,1
5
2
5
2
10
10

Erichsen hĺbka vtlačku
[mm]
pred
po
5,58
3,5
6,12
5,4
6,68
5,2
6,51
3,48
6,92
1,3
7,57
5,75
7,12
6,3
6,8
6,48

korózna
odolnosť*
8
6
7
3
2
5
4
1

* - korózna odolnosť bola vyhodnotená osobitne a tabuľka uvádza už výsledné poradie ochrannej
účinnosti náterov

Tab 2. Výsledky jednotlivých skúšok náterových systémov – 2.séria vykonaných pred
a po expozícii v kondenzačnej komore.
ohyb Druh náterového systému priemer tŕňa
[mm]
2. séria
pred
po
V 2096+S2888
12
32
W2556+W5453
2
2
S2160
10
12
W2556
2
2
S2888
4
32
V2096
2
32
AQUA DS
2
4
W5453
2
2

úder výška pádu
závažia [cm]
pred
po
0,1
0,1
100
15
0,1
0,1
100
80
0,1
0,1
100
0,1
20
5
100
100
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Erichsen hĺbka vtlačku
[mm]
pred
po
3,2
1,1
7,2
6,07
6,9
2,83
7,1
5,25
6,6
0,87
6,7
3,18
6,8
5,83
6,95
6,36

korózna
odolnosť*
1
2
3
7
8
6
4
5

* - korózna odolnosť bola vyhodnotená osobitne a tabuľka uvádza už výsledné poradie ochrannej
účinnosti náterov

Optimalizačná štatistická analýza
Každý z uvedených náterov vynikal svojimi vlastnosťami v určitej skúške –
zaťažení, ale zároveň v inej vykázal nedostatočné vlastnosti. Na základe tab. 1 je
možné z výsledkov každej skúšky osobitne určiť poradie vhodnosti jednotlivých
náterov. Výber vhodného kandidáta, ktorý by vykazoval optimálne vlastnosti v každej
zo skúšok zohľadňujúcich určitý druh prevádzkového zaťaženia bola doposiaľ dosť
subjektívna úloha. Preto na dosiahnutie určitého stupňa objektivity bola na výber
optimálneho náteru, resp. náterového systému použitá štatistická metóda váženého
súčtu poradí [3]. Táto je určená pre zoradenie veličín, z ktorých každá je
charakterizovaná niekoľkými vlastnosťami. Princíp metódy spočíva v tom, že
jednotlivé vlastnosti hodnoteného systému (výsledky jednotlivých skúšok náterového
systému) transformujeme z pôvodných hodnôt na poradia v súbore. Získame tak
súbor transformovaných hodnôt, ktoré vyjadrujú poradie úspešnosti toho ktorého
náterového systému v každej zo skúšok. Následný súčet takýchto vážených poradí
pre daný náter má podstatne lepšiu výpovednú schopnosť ako číselné hodnoty
výsledkov jednotlivých skúšok. Takéto súčty poradí predstavujú syntetickú
premennú, ktorá zohľadňuje každú z hodnotených vlastností systému. Transformácia
výsledných hodnôt jednotlivých skúšok bola realizovaná v programe MS Excel
použitím štatistickej funkcie RANK. Tvorba jednotlivých syntetických premenných
použitím uvedenej štatistickej funkcie je uvedená v tab.3 a 4.

Tab 3. Transformované hodnoty výsledkov jednotlivých skúšok a výsledné skóre
jednotlivých náterových systémov – 1.séria.
Druh náterového
systému
1. séria
WECO 507
W 507+W FAN 499
WECO 506
HEMPATEX 4641
H 4641+ H 5636
W 2556
W 2556+W5453
W 5453

I ohyb
pred
6
5
1
7
7
1
1
1

po
1
1
1
7
7
1
1
1

I úder
pred
3
2
1
7
7
5
5
4
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po
3
1
1
7
7
5
5
4

I Erichsen
pred
8
7
5
6
3
1
2
4

po
6
4
5
7
8
3
2
1

I
I
korózia vystup
8
6
7
3
2
5
4
1

35
26
21
44
41
21
20
16

Tab 4. Transformované hodnoty výsledkov jednotlivých skúšok a výsledné skóre
jednotlivých náterových systémov – 2.séria.
Druh náterového
systému
2. séria
V 2096+S2888
W2556+W5453
S2160
W2556
S2888
V2096
AQUA DS
W5453

Iohyb
pred
8
1
7
1
6
1
1
1

Iúder
po
6
1
5
1
6
6
4
1

pred
6
1
6
1
6
1
5
1

po
5
3
5
2
5
5
4
1

IErichsen
pred
8
1
4
2
7
6
5
3

po
7
2
6
4
8
5
3
1

I
I
korózia vystup
1
2
3
7
8
6
4
5

41
11
36
18
46
30
26
13

Záver
Na základe zisteného výsledného skóre je za najlepší náterový systém
považovaný ten, ktorý má skóre najnižšie – t.z. umiestnil sa na popredných miestach
vo všetkých vykonaných skúškach. Systém s najvyšším skóre vykazuje v globálnom
hodnotení nedostatočné vlastnosti. V 1. sérii dosiahol najnižšie skóre samostatne
aplikovaný vrchný náter W 5453, potom systém W 2556 + W 5453 a na ďalšom
mieste bol samostatne aplikovaný základný náter W 2556 a rovnako aj WECO 506.
Keďže v praxi nemôžeme aplikovať ani vrchný, ani základný náter samostatne (ak sa
nejedná o jednovrstvové nátery), najlepšie vlastnosti vykázal systém W 2556 + W
5453. Pri pozornejšom pohľade na tab.3 však zistíme, že i keď tento systém dosiahol
najnižšie skóre, vykazuje dobrú odolnosť len pri skúške na ohyb a pri skúške hĺbením
podľa Erichsena. Pri údere a koróznej skúške je však až na 4. a 5. mieste medzi
hodnotenými nátermi. Z druhej série - tab. 4 je zrejmé, že najlepšie výsledky vo
všetkých skúškach vykázal opäť náterový systém W 2556 + W 5453 s vylepšeným
zložením. Vylepšenie výrobcu spôsobilo, že systém vykazuje najnižšie alebo takmer
najnižšie skóre u všetkých skúšok, a skutočne sa stáva najlepším systémom pre
aplikáciu na veľkoplošné konštrukčné diely dopravných zariadení.
Cieľom príspevku bolo tiež poukázať na to, že štatistické funkcie spolu
s kritickým inžinierskym prístupom môžu byť dobrým nástrojom v snahe o objektívne
hodnotenie rôznych technologických procesov, vrátane procesov povrchových úprav.
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CHARAKTERIZACE ALKYDOVÝCH PRYSKYŘIC VYUŽITÍM KOMBINACE
METOD GPC–MALS, VLIV MOLEKULÁRNÍ STRUKTURY
NA JEJICH FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI
CHARACTERIZATION OF ALKYD RESINS BY GPC–MALS, INFLUENCE
OF MOLECULAR STRUCTURE
ON PHYSICAL PROPERTIES OF ALKYDS
Daniela Havlíčková (a), Jan Lebduška (b), Štěpán Podzimek (b)
(a)

Ústav polymerních materiálů FCHT, Univerzita Pardubice, (b) Synpo, Pardubice
Summary
This paper deals with the investigation of the changes of macromolecular
structure during synthesis of alkyd resins. Various alkyd resins were
prepared from soybean oil, phthalic anhydride and polyfunctional alcohol
(glycerol, pentaerythritol). They differed in oil length, alkyd constant and
alcohol. Monoglyceride method was used for the preparation. During the
synthesis samples were taken from the batch and measured by GPC with
polystyrene calibration and by GPC coupled with a MALS detector. These
measurements provided information about the molecular structure of the
samples (i.e. average molar masses, molar mass distribution and
branching). The obtained results were compared. The basic coating
characteristics were measured for some selected samples to establish
relation between the molecular structure and the physical properties of
these samples.
Key words: alkyd resin, molar mass, gel permeation chromatography,
multi angle light scattering

Úvod
Alkydové pryskyřice jsou kondenzačními produkty polyfunkčních alkoholů
(především glycerolu a pentaerythritolu), dikarboxylových kyselin nebo jejich
anhydridů (anhydrid kyseliny ftalové) a mastných kyselin. Jako tradiční pojiva stále
patří mezi nejvýznamnější syntetické pryskyřice a na jejich významu se výrazně
podílí možnost syntézy z rostlinných olejů, tedy z přírodních a obnovitelných zdrojů.
Alkydové pryskyřice se nejčastěji používají jako pojiva pro nátěrové hmoty
(rozpouštědlové, vodou ředitelné). Dále mohou být modifikovány například
vinylickými sloučeninami, polyisokyanáty, atd. [1, 2].
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Mezi nejvýznamnější parametry, které ovlivňují konečné vlastnosti daného
výrobku, patří molární hmotnost a její distribuce. Distribuce molárních hmotností
alkydů se nejčastěji určuje metodou GPC, která zpravidla využívá kalibrace na
polystyrenové standardy. Alkydy jsou však na rozdíl od polystyrenu větvené
polymery. GPC separuje jednotlivé molekuly podle jejich velikosti (hydrodynamického
objemu) a ne podle molární hmotnosti [3]. Molekuly alkydů jsou díky větvené
struktuře mnohem kompaktnější v porovnání s molekulami polystyrenu se stejnou
molární hmotností, a tudíž hodnoty molárních hmotností stanovené pomocí konveční
GPC s polystyrenou kalibrací jsou výrazně podhodnoceny.
Metoda, která stanovuje podstatně správnější hodnoty molárních hmotností a
jejich distribuce, je kombinace GPC s MALS (multi angle light scattering - víceúhlový
rozptyl světla). Tato metoda také umožňuje měření distribuce gyračního poloměru
makromolekul [4, 5]. Význam této metody spočívá v možnosti sledovat tyto hodnoty
u každé frakce vzorku rozděleného podle velikosti makromolekul v kolonách GPC.

Popis experimentálních metod
Alkydové

pryskyřice

s olejovou

délkou

62

%

byly

připraveny

monoglyceridouvou metodou. Sójový olej byl nejprve reesterifikován polyolem
(glycerol, pentaerythritol, jejich směs) na monoglycerid, v druhé fázi (esterifikace) byl
přidán ftalanhydrid a tato reakce probíhala v přítomnosti rozpouštědla (azeotropický
způsob). V průběhu esterifikace byly odebírány vzorky pro stanovení čísla kyselosti
(ČSN EN ISO 2114). Jednotlivé alkydy se od sebe lišily jednak olejovou délkou
(procentuální vyjádření obsahu mastných kyselin), použitým alkoholem (funkčností
polyolu) a alkydovou konstantou (podíl součtu molů karboxylových a hydroxylových
sloučenin ku počtu ekvivalentů kyselých složek) [6].
Pro měření konveční GPC s polystyrenovou kalibrací a kombinací GPC-MALS
byla alkydová pryskyřice rozpuštěna v tetrahydrofuranu na přibližně 1 % roztok.
Pro základní lakařské hodnocení byly vybrané vzorky alkydové pryskyřice
naředěny směsí rozpouštědel Varsol 40 : xylen (v poměru 4:1 hm.d.) na 58 %
roztoky a sikativovány směsným sikativem Nuodex Combi HS. Zkušební nátěry byly
zhotoveny nanášecím pravítkem na ocelové plechy a skleněné desky podle normy
ČSN 67 3049. Na těchto nátěrech byly provedeny následující zkoušky: hodnocení
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zasychání (ČSN EN ISO 1517, ČSN EN ISO 3678), zkouška tvrdosti nátěru
tlumením kyvadla (ČSN EN ISO 1522), mřížková zkouška (ČSN ISO 2409), ohybová
zkouška na válcovém trnu (ČSN EN ISO 1519) a zkouška padajícím závažím (ČSN
EN ISO 6272).

Výsledky a diskuse
Syntézy alkydových pryskyřic byly vedeny do velmi nízkých čísel kyselosti
(~2 mg KOH/g). U jednotlivých typů alkydů bylo porovnáváno, jakým způsobem
dochází ke změnám distribuce molárních hmotností v průběhu syntézy (obrázek 1).
Vzorek 1 byl odebrán jako první v průběhu syntézy a vzorek 3 jako poslední. Na
obrázku je vidět nárůst podílu molekul s vyššími hodnotami molární hmotnosti u
později odebíraných vzorků.
Differential Molar Mass

9_1___01
Norm = Log
2nd order
9_4___01
Norm = Log
2nd order
9_7___01
Norm = Log
2nd order

1.2

Differential Weight Fraction

Vzorek 1
0.8

Vzorek 2
Vzorek 3
0.4

0.0
1.0x102

1.0x103

1.0x104
1.0x105
Molar Mass (g/mol)

1.0x106

1.0x107

Obrázek 1. Distribuce molární hmotnosti makromolekul alkydové pryskyřice.
Porovnáním výsledků získaných z měření GPC s polystyrenovou kalibrací a
kombinací metod GPC-MALS, bylo prokázáno, že metoda GPC s kalibrací na
polystyrenové standardy skutečně podhodnocuje hodnoty molární hmotnosti (viz
obrázek 2, tabulky 1 a 2). Tento fakt vychází ze skutečnosti, že molekuly alkydů jsou
při stejné molární hmotnosti mnohem kompaktnější než molekuly polystyrenu. Při
stejném elučním objemu mají molekuly polystyrenu výrazně nižší molární hmotnost
než molekuly alkydu.
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Molar Mass vs. Volume

PSA___01
1_9D__01
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Alkyd
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1x104
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10

12

14

16

18

20

22

Volume (mL)

Obrázek 2. Porovnání závislosti molární hmotnosti alkydu a polystyrenového
standardu na elučním objemu.
Pro porovnání vlivu molární hmotnosti na fyzikální vlastnosti byly připraveny
dva druhy alkydových pryskyřic s olejovou délkou 62 %: Alkyd P (pentaerythritol jako
použitý alkohol, funkčnost polyolu 3,5), Alkyd G (glycerol jako použitý alkohol,
funkčnost polyolů 3,0), V tabulkách 1 a 2 jsou shrnuty výsledky základních
lakařských zkoušek, proměřených na jednotlivých typech alkydových pryskyřic a
jejich vzorcích odebíraných v průběhu syntézy. Z výsledků vyplývá, že rychlejší
průběh zasychání zkoušeného filmu usnadňuje vyšší stupeň konverze v systému
(nižší číslo kyselosti). Vyšší tvrdosti je dosaženo u alkydové pryskyřice připravené
z vícefunkčního

alkoholu

(pentraerythritolu)

oproti

méněfunkčními

alkoholu,

glycerolu. Alkydová pryskyřice, na jejíž přípravu byl použit jako alkohol glycerol, má
také velmi pomalý průběh zasychání.
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Tabulka 1. Vliv dosažené molární hmotnosti na fyzikální vlastnosti u Alkydu P.
Mw (a)
[g/mol]
SEC SEC-MALS

Stupeň zasychání
[d…dny, h…hodiny]

1

2

3

4

Tvrdost
[%]
3 dny 20 dnů 30 dnů

5900

4200

3d

> 30 d

> 30 d

> 30 d

6,4

9,1

12,7

16000

17000

4,1 h

2d

> 30 d

> 30 d

9,1

13,4

18,0

34000

49000

2,7 h

6,5 h

2d

> 30 d

6,8

19,3

21,6

60000

115000

2,6 h

4,5 h

24 h

10 d

9,1

23,2

27,5

Tabulka 2. Vliv dosažené molární hmotnosti na fyzikální vlastnosti u Alkydu G.
Mw (a)
[g/mol]
SEC SEC-MALS

Stupeň zasychání
[d…dny, h…hodiny]

1

2

3

4

Tvrdost
[%]
3 dny 20 dnů 30 dnů

4600

4500

24 h

> 30 d

> 30 d

> 30 d

3,9

4,1

4,8

6500

6700

8,3 h

> 30 d

> 30 d

> 30 d

4,5

5,0

5,9

8400

9300

6,0 h

> 30 d

> 30 d

> 30 d

4,8

5,2

6,4

12600

16000

5,0 h

10 d

> 30 d

> 30 d

5,5

6,4

7,7

(a)…hmotnostní průměr molární hmotnosti

Závěr a seznam citované literatury
Použití kombinace metod GPC–MALS umožňuje přesněji charakterizovat
molekuly alkydových pryskyřic, a tím zvyšuje možnost nalezení vztahu mezi
strukturou a jejím dopadem na zkoumané fyzikální vlastnosti.
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Podzimek S, Vlcek T.: J. Appl. Polym. Sci., 2001, 82, 454-460
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PŘÍSTROJE FIRMY Q- PANEL LAB PRODUCTS PRO SLUNEČNÍ
SIMULACE A TESTY ODOLNOSTI VŮČI UV ZÁŘENÍ
Milan Pražák
Labimex s.r.o. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4
tel: 241 740 119, 241 740 120, mobil 602 366 407
fax: 241 740 138
e mail: labimex@labimex.cz, prazak@labimex.cz
výhradní zastoupení firmy Q Panel Lab Products v České Republice

Povětrnostní vlivy způsobují každoročně významné poškození povrchů,
povrchových úprav nebo celé struktury materiálu. Dochází k barevným změnám,
ztrátě lesku, pevnosti povrchové vrstvy, křídovatění, vzniku trhlin a oxidaci povrchu.
Tyto vlivy jsou působeny kombinací světelného záření, vlhkosti vzduchu,
deštěm, teplotou a jejími výkyvy. Materiály odolné jednomu z těchto faktorů mohou
být narušovány kombinací s faktorem druhým, a proto je nezbytné celou
problematiku sledovat komplexně.
Firma Q-Panel Lab Products tak vychází vstříc potřebám výzkumu i technické
praxe nabídkou svých přístrojů a služeb všem zákazníkům, pro něž je důležité znát
odolnost jednotlivých složek barvy, celého nátěrového komplexu a tedy celkově
povrchu materiálu vůči působení povětrnostních vlivů.

QUV tester
Přístroj pro rychlé vyhodnocení vzorků,
minimální

provozní

fluorescenčními

náklady.

trubicemi

Osazen

se

zářením

odpovídajícím sluneční složce UV záření.
Neposkytuje celé sluneční spektrum. Využívají se
lampy pro UV záření typu UVA s maximem záření
na 340nm, dále UVB s maximem na 313 nm a
případně lampy UVA s maximem na 351 nm pro
simulaci záření přes okenní sklo. K dispozici jsou i
jiné speciální světelné zdroje.
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Test může probíhat v cyklech s působením kondensace vody na vzorcích, případně
s cyklickým ostřikem vzorků tlakovou demineralizovanou vodou. Intenzita světelného
zdroje je sledována radiometry kalibrovanými dle druhu použitých lamp a řízena
regulací výkonu lamp.
Předností přístroje jsou dvě velké expoziční plochy cca 300 x 1000 mm, které se
osazují držáky vzorků dle potřeby zákazníka.

Q- SUN
Přístroje řady Q-SUN slouží ke komplexní sluneční simulaci zářením
xenonové výbojky. Složka krátkovlnného UV záření je potlačena filtry buď na úroveň
běžného slunečního záření nebo
na záření odpovídající expozici za
okenním sklem. K dispozici jsou
dále i další druhy filtrů.
Opět je možno kombinovat osvit
vzorků

s působením

zvýšené

teploty, případně relativní vlhkosti
vzduchu.

Některé

modely

umožňují postřik vzorků vodou.
Intenzita osvitu je regulována radiometricky a vyhodnocována jako celková expozice
pro danou zkoušku.
Zásadní předností přístroje jsou pak nízké provozní náklady a vysoká spolehlivost
zajištěná cenově přijatelnou vzduchem chlazenou Xe výbojkou. Přístroje Q SUN jsou
vyráběny ve dvou velikostech a svou cenovou přístupností umožní testy odolnosti
vůči slunečnímu záření širokému spektru zákazníků.

Testovací panely
Pro testy nátěrových systémů je dalším rozhodujícím faktorem též podkladový
materiál, nejen z pohledu

výběru jeho druhu ale především pak z pohledu

stejnoměrné jakosti. Firma Q-Panel Lab Products nabízí svým zákazníkům dodávky
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standardních testovacích plechů vysoké kvality v širokém spektru rozměrů

a

tloušťek. K dispozici jsou plechy ocelové s různou kvalitou povrchu, ocelové plechy
fosfátované a plechy hliníkové.
Ve větších sériích je možno zhotovit i plechy na zakázku.
A pokud chcete mít starostí nejméně, celou práci s expozicí vzorků vůči
slunečnímu záření můžete přenechat firmě Q-Panel, která zajišťuje testy na
venkovních expozičních stanicích na Floridě a v Arizoně, resp. provádí i testy na
zakázku za užití výše uvedených strojů.
Zcela záměrně zde neuvádím technické detaily a data, výpisy jednotlivých
modelů a podobně. Další podrobné informace, firemní prospekty a cenové informace
Vám rádi poskytneme kdykoliv na výše uvedených kontaktech a nejlépe v rámci
konání této konference. Přijďte podiskutovat na naši firemní expozici. Zajistili jsme
pro Vás demonstrační přístroje a přece vždy je nejlepší vše vidět na vlastní oči!
Těšíme se na spolupráci s Vámi, která nám bude velkým poučením a věříme,
že i naše přístroje a služby přispějí k Vašemu úspěchu.
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PROBLÉMY VÝROBCŮ NÁTĚROVÝCH HMOT SPOJENÉ SE
ZPRACOVÁNÍM BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ ZEJMÉNA VE SVĚTLE
NOVÝCH PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ K ZÁKONU č. 356/2003 Sb.,
O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH A O ZMĚNĚ
NĚKTERÝCH ZÁKONŮ.
PROBLEMS OF PRODUCERS OF PAINTING MATERIALS ARISING FROM
THE MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) PROCESSING IN THE
LIGHT OF THE NEW IMPLEMENTARY REGULATION OF THE ACT
No. 356/2003 COLL. ON THE CHEMICAL SUBSTANCES AND CHEMICAL
PREPARATIONS AND AMENDMENT TO SOME ACTS.
Alexandr Fuchs, Miroslava Hornychová
Státní zdravotní ústav, Centrum pracovního lékařství, Šrobárova 48, 100 42 Praha
10, tel.: 267 082 638 kimfuchs@szu.cz, 267 082 630 mhornych@szu.cz
Souhrn
Před uvedením nebezpečných chemických látek a přípravků na trh a tedy
i před zpracováním bezpečnostního listu (BL), mají výrobci – mimo jiné povinnost provést klasifikaci všech komponent nátěrových hmot a podle
jejího výsledku klasifikovat celý přípravek. K tomu zpravidla nemají
k dispozici databáze ani monografie obsahující údaje o toxikologických,
ekotoxikologických a dalších vlastnostech látek. V našem příspěvku je
návrh pro výrobce nátěrových hmot, jak postupovat a jak zejména využít
jim dostupných údajů včetně internetu. Je ukázáno na některá úskalí,
která tento postup může mít. Uvádíme nejčastější nedostatky BL přípravků
resp. chyby, jichž se dovozce dopouští používá-li pouhý nekorigovaný
překlad. Sdělení je koncipováno v souladu s novými předpisy
o chemických látkách a chemických přípravcích, které jsou v účinnosti po
vstupu ČR do EU.
Klíčová slova: Bezpečnostní list (BL), chemické látky, chemické
přípravky, předpisy, zdraví
Summary
Producers of painting materials have a duty to carry out evaluation of the
all components of preparation and classify whole preparation before
launching onto the market a new hazardous chemical substance or
chemical preparation and compiling the material safety data sheet
(MSDS). Producers usually have no databases or monographs on toxic,
ecotoxic or other properties at their disposal. Our presentation
recommends producers of painting materials how to proceed and utilize all
available resources including internet. We point to some problems in this
procedure and describe the most frequent deficiencies in MSDS and
mistakes arising from the use of unrevised translation. Presentation is fully
harmonized with the new legislation (No. 356/2003 Coll.) on the chemical
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substances and preparations, becoming effective the day of accession of
the Czech Republic to the European Union.
Key words: Material Safety Data Sheet (MSDS), chemical substances,
chemical preparations, legislation, health

1. Úvod
Zákon, upravující širokou problematiku nebezpečných chemických látek
a přípravků, který je v zásadě kompatibilní s právem EU, platí v ČR od roku 1998.
Dnem vstupu naší republiky do EU, sice v této oblasti nedochází k dramatickým
změnám, ale přece jen bylo nutné předpisy platné posledních šest let zrušit
a nahradit je novým souborem, tentokrát plně kompatibilním s právem EU. V době,
kdy je tento text odevzdáván k tisku do sborníku je k dispozici pouze „nový“ zákon,
jímž je zákon č. 356/2003 Sb. [1], ale bohužel žádný jeho prováděcí předpis. Před
výrobci i dovozci stojí úkol porovnat své dosavadní materiály a zavedené postupy
s novými předpisy a podle toho také korigovat své povinnosti. Rozhodli jsme se
věnovat pozornost jedinému problému, a to právě bezpečnostním listům, a to proto,
že za jejich zpracování odpovídá výrobce nebo dovozce s tím, že správnost ani
úplnost údajů není nikým předem kontrolována. V našem ústavu máme, zhruba za
posledních deset let, určité zkušenosti s kvalitou bezpečnostních listů, a ty jsou,
bohužel, málo povzbudivé. Chceme tedy na toto téma nahlédnout z poněkud jiného
hlediska než na poslední konferenci o nátěrových hmotách [2].
Výrobci i dovozci mohou u chemických výrobků (látek nebo přípravků)
uvedených na trh nebo do oběhu do 1. května 2004, ponechat nejdéle na dobu dvou
let (tedy do 1. 5. 2006) v platnosti dosavadní bezpečnostní listy – pokud ovšem
nebyly nebo nebudou zjištěny nové závažné informace o nebezpečné látce nebo
přípravku. (V takovém případě musí list novelizovat ihned.) Výrobky uvedené na trh
nebo do oběhu po 1. květnu 2004, musí být ovšem vybaveny listem novým.
Pokládáme proto za účelné seznámit výrobce i dovozce nátěrových hmot se
změnami, které nový zákon přináší a konkrétně s § 23 tohoto zákona, který se listů
týká. Současně se pokusíme co nejstručněji, ukázat jak zvládnout rozhodující
povinnosti, které výrobci i dovozci mají, aby bezpečnostní listy odpovídaly skutečné
nebezpečnosti látek v přípravcích obsažených, a současně minimalizovaly riziko
možného poškození zdraví při používání nátěrových hmot. Bohužel nemůžeme zatím
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využít nové vyhlášky MPO o formě a obsahu bezpečnostního listu, protože dosud
není vydána.

2. Platné ustanovení zákona o bezpečnostním listu ve smyslu § 23 zákona
č. 365/2003 Sb.:
Osoba, která uvádí na trh nebezpečnou látku nebo nebezpečný přípravek
klasifikované jednou z nebezpečných vlastností, nebo přípravek, který obsahuje
nebo alespoň jednu látku, pro kterou je stanoven přípustný expoziční limit,
v individuální koncentraci > 1 % hmotnostní pro přípravky jiné než plynné nebo
> 0,2 % objemová pro plynné přípravky, je povinna:
• vypracovat bezpečnostní list, který je souhrnem identifikačních údajů o výrobci
nebo dovozci, to je jméno popř. jména, příjmení, obchodní firmu a místo
podnikání, jde-li o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, nebo název a
obchodní firmu, právní formu a sídlo, jde-li o osobu právnickou; údajů
o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví a
životní prostředí. Bezpečnostní list umožní osobám, které zacházejí s těmito
látkami nebo přípravky, přijímat příslušná opatření týkající se ochrany zdraví,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bezpečnostní list může být poskytnut
v podobě tištěné nebo elektronické. V elektronické podobě může být bezpečnostní
list poskytnut jen po vzájemné dohodě.
• bezplatně poskytnout nejpozději při prvém předání nebezpečné látky nebo
nebezpečného přípravku jiné osobě bezpečnostní list pro tuto nebezpečnou látku
nebo nebezpečný přípravek. Bezpečnostní list se při dovozu nebo vývozu
nebezpečných látek nebo nebezpečných přípravků předkládá rovněž celnímu
úřadu.
• zjistí-li osoba nové závažné informace o nebezpečné látce nebo přípravku, je
povinna tyto informace neprodleně poskytnout příjemci bezpečnostního listu.
• uchovávat podklady použité pro vypracování bezpečnostních listů po dobu
uvádění látek nebo přípravků, pro které byly tyto bezpečnostní listy vypracovány,
na trh a následující 3 roky a poskytnout je na vyžádání správním orgánům pro
potřeby jejich správní, kontrolní nebo sankční činnosti.
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• zaslat bezpečnostní list v elektronické podobě do 30 dnů ode dne, kdy látku nebo
přípravek uvedla na trh poprvé, rovněž Ministerstvu zdravotnictví.

Hlavní rozdíly mezi stavem, platným v ČR do 1. 5. 2004, jsou tyto:
• bezpečnostní list musí být vypracován i na přípravky, jestliže obsahují alespoň
jednu látku, která představuje nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí anebo
pro kterou je stanoven přípustný expoziční limit, v individuální koncentraci > 1 %
hmotnostní pro přípravky jiné než plynné nebo > 0,2 % objemová pro plynné
přípravky.
• bezpečnostní listy je možno poskytovat i v elektronické podobě, jestliže s tím
příjemce souhlasí.

V ustanoveních o bezpečnostním listu v zákoně č. 356/2003 Sb. jsou některé
nejasnosti, z nichž uvedeme tyto:
• bezpečnostní list se při dovozu nebezpečných látek nebo nebezpečných přípravků
předkládá rovněž celnímu úřadu. To může být v době, kdy dovozce ještě český
bezpečnostní list nemá.
• výrobce nebo dovozce je povinen uchovávat podklady použité pro vypracování
bezpečnostních listů po dobu uvádění látek nebo přípravků na trh a ještě
následující 3 roky. To si lze při současné praxi stahování podkladů z internetu jen
obtížně představit.

3. Hlavní problémy při zpracovávání bezpečnostních listů
Nadále platí povinnost závazně klasifikovat látky obsažené dnes v „Seznamu
dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek“ – v budoucnosti v „Seznamu
závazně klasifikovaných nebezpečných látek“. Chtěli bychom pouze zdůraznit, že
v tomto seznamu je uvedena jen malá menšina látek, cca něco málo přes 3500. Jen
EINECS obsahuje přes 100 000 látek, na světě se obchoduje asi s 600 000 látkami
a na světě je známo více než 20 milionů látek. Z toho vyplývá, že u převážné většiny
látek, které tvoří komponenty nátěrových hmot, musí výrobce nebo dovozce
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především „zjistit“, zda mají nějakou nebezpečnou vlastnost a poté je klasifikovat.
Z toho vyplývá, že u většiny komponent nátěrových hmot bude třeba zjišťovat, resp.
vyhledávat relevantní toxikologické, ekotoxikologické a další vlastnosti látek. To
ovšem, za současného stravu, lze jen na několika málo pracovištích v ČR, které
vlastní příslušné (a velmi drahé) databáze. I tak ovšem, tyto databáze obsahují údaje
o max. 500 000 látek.
Nelze si představit, že by výrobce nebo dovozce zadal testování
(experimentální zkoušení) „neznámých“ látek nebo přípravků. Bylo by to nejen drahé,
ale dokonce i neetické. Není nám známo, že by v ČR existovala instituce, která by
„na počkání“ poskytovala údaje potřebné k zhodnocení vlastností nebezpečných
látek. Není nám rovněž známo, že by na internetu poskytovala takové služby některá
česká organizace. Klasifikace zůstává zpravidla na výrobci nebo dovozci, což vede k
tomu, že se vlastnosti látek nevyhledávají, ale „opisují“ bez potřebných znalostí
o kvalitě takto získaných údajů, a jsou následně (a domníváme se, že
i nezodpovědně) poskytovány - prostřednictvím bezpečnostních listů - zákazníkům.

4 Jak tedy postupovat a jaké jsou hranice takového poznání?
Domníváme se, že reálné cesty, jak zjistit vlastnosti látek a z nich odvodit
jejich klasifikaci a z toho pak (konvenčními výpočtovými metodami) klasifikaci celého
přípravku, jsou pouze tyto:
1) Využít databází nebo katalogů velkých firem, které uvádějí na trh desítky
tisíc látek a mají je všechny oklasifikovány (namátkou jsou to např. firmy MERCK,
FLUKA, ALDRICH a SIGMA). Lze doufat, že při tak velké sumě látek jimiž obchodují,
bude chyba nebo nepřesnost klasifikace minimální. Sami jsme udělali dobrou
zkušenost s oxfordskou databází, která je přístupná na internetu na adrese:
http://physchem.ox.ac.uk/MSDS/.
2) Využít internetu, resp. vyhledat na něm co největší počet látek, nebo
přípravků s obsahem hledané látky a posoudit (porovnat) takto získané údaje.
S oběma těmito postupy máme jisté zkušenosti – ovšem i v těchto případech
je třeba dobře vážit to, co takové „pátrání“ přinese. Doporučujeme následující postup,
resp. respektování následujících „pravidel“:
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• hodláme-li provést klasifikaci přípravku, je třeba znát pokud možno co nejpřesnější
složení, především po stránce kvalitativní. To zejména proto, že mnohdy není na
první pohled jasné, zda ta či ona komponenta nebezpečnou látkou je nebo není.
Poté vyhledat každou z komponent zvlášť.
• hledanou látku je třeba přesně specifikovat (charakterizovat), a to nejlépe jejím
číslem CAS. Zejména u složitých organických sloučenin má uvedení „nějakého“
názvu v jakékoliv databázi a tedy i na internetu minimální naději na úspěch.
(V oxfordské databázi lze dobře hledat i podle názvu.) Pak lze na internetu hledat
vyhledávačem přes např. „Seznam“, „Atlas“, „Google“ apod. Výtěžnost podle CAS
je většinou veliká, protože se netýká jen nebezpečných vlastností.
• k tomu, aby se výběr omezil jen na nebezpečné vlastnosti, je třeba k hledané látce
přidat „určitý“ text; podle našich zkušeností jsou to např. slova „bezpečnostní list“
pokud možno v jazyku členských zemí EU. (Na internetu je zatím jen velmi málo
českých bezpečnostních listů.) Máme zkušenosti, že i internetový list v japonštině
může přinést úspěch, protože vedle nesrozumitelného názvu látky je číslo CAS,
symbol a R i S věty v takové podobě, že se lze dobře o klasifikaci poučit. Snad pro
příklad: Bezpečnostní list německy je Sicherheitsdatenblatt, francouzsky Fiche de
données do sécurité nebo Feuille de données sur la sécurité des matériaux,
italsky Scheda di sicurezza, dánsky Sikkerhedsdatablad, nizozemsky Blad met
veiligheidsgegevens

nebo

Veiligheidsinformamatieblad,

finsky

Turvallisuusohjelehti, švédsky Variuninformationsblad. Z nejbližších sousedů,
nových členů EU, polsky Karta Charakterystyki Niebezpiecznego Preparatu a
maďarsky Bistonsági adatlap. Jedno ale doporučit nemůžeme: Anglicky je obvykle
pro bezpečnostní list používán termín Material Safety Data Sheet (MSDS). Po
zadání tohoto hesla vyskočí stovky bezpečnostních listů z USA, které ale pro „náš
účel“ nejsou použitelné, protože neobsahují klasifikaci látek, ale – v nejlepším
případě - jen jejich přípustné koncentrace a údaje o tom, v kterém (a nám
zpravidla naprosto neznámém) seznamu jsou zaneseny. Tímto způsobem, který
doporučujeme, je třeba shromáždit co nejvíce údajů, které – podle našich
zkušeností – budou obsahovat velké množství ne zcela různých, ale přece jen
jiných klasifikací téže látky.
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Bohužel neexistuje způsob, jak získané údaje ověřit, protože, až na nepatrné
výjimky, není (na internetu) u nalezených údajů uveden pramen, odkud pocházejí.
Rovněž nelze zjistit, proč ten či onen „vyvěšovatel“ bezpečnostního listu na internetu
neklasifikoval všechny nebezpečné komponenty přípravku. (Nejčastěji tomu tak bývá
u tenzidů.) Totéž platí i o kompletnosti údajů všech nebezpečných vlastností.
Nejčastěji u konkrétní látky chybí vlastnost N nebezpečný pro životní prostředí, i když
podle povahy látky je zjevné, že pravděpodobně takovou vlastnost má. (Poměrně
často se to vyskytuje zejména u ropných preparátů.) Tím více vynikne naše rada: je
třeba získat co nejvíce údajů, resp. bezpečnostních listů. Nicméně asi za
nejdůležitější pokládáme následující upozornění (nebo varování). Tato práce není
lehká a vyžaduje poměrně hodně času a alespoň minimální zkušenosti a znalosti
o vlastnostech látek.

5. Hlavní úskalí přebírání prostých překladů bezpečnostních listů
Vše, co bylo uvedeno o obtížích při získávání a ověřování vlastností látek
vede často k tomu, že jsou použity pouhé a nekorigované překlady listů
zahraničních, protože panuje obecné domnění, že musí být bezchybné. Nebudeme
se zabývat klasifikací látek, o ní bylo pojednáno v předchozích kapitolách a také na
loňské konferenci [3]. V EU nejsou, a dlouho nebudou sjednoceny přípustné
expoziční limity (česky PEL, německy MAK-Werte, anglicky TLV apod.). Uvedení
překladu cizího, v ČR neplatného limitu, vede k dezinformaci. Některé, zejména
v německých listech hojně používané údaje o třídě nebezpečnosti pro vodu
(Wassegefährdungsklasse – WGK), předpisy o požárně nebezpečných látkách
(Verordnung für brennbare Flüssigkeiten – VbF) jsou pro českého spotřebitele
nesrozumitelné a dezinformující, protože v ČR platí jiné předpisy. Charakteristika
osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) je často ovlivněna firmou, od
níž zahraniční výrobce OOPP odebírá a jejich charakteristika je v ČR zpravidla
nepoužitelná. Mnohdy se dočítáme o kuriózních údajích o první pomoci, které
neodpovídají dnešním trendům ani postupům. Zcela vynecháváme klasifikaci
odpadů, dopravní předpisy, některé hasební postupy a zásady apod. protože to
výrazně vybočuje z rámce tématu, o kterém jsme hodlali referovat.
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6. Závěr
Je možné, že v některém z čtenářů zanechá tato informace ne příliš
povzbudivý dojem. Nezastíráme, že dopátrat se informací o látce tak, aby její
vlastnosti mohly být zhodnoceny, a podle nich správně klasifikován přípravek je
nelehké a vyžaduje úsilí i zkušenosti. Chceme proto, na závěr uvést, že centrum
pracovního lékařství SZÚ je připraveno odpovídat na vaše dotazy a pomoci vám
zpracovávat bezpečnostní listy pro přípravky s obsahem látek, o jejichž vlastnostech
jste toho našli málo. Snad tím pomůžeme přinejmenším zmenšit – když ne odstranit to, o čem jsme se zmínili v úvodu. Totiž chyby, nepřesnosti, omyly nebo
nesrozumitelné či nepoužitelné údaje v bezpečnostních listech. A ve svých
důsledcích tak zvýšit nejen úroveň těchto listů, ale i informací pro spotřebitele. Jsme
databázově poměrně bohatě vybaveni a můžeme také srovnávat. V naší interní
databázi je uloženo okolo 4000 posudků, mnohdy obsahujících několik přípravků;
jinými slovy máme možnost dříve zpracované údaje porovnat a porovnávat s těmi,
které nám přinesete.

Literatura
[1] Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích
a o změně některých zákonů, Sbírka zákonů Česká republika, částka 120, rozeslána
dne 29. října 2003.
[2] A. Fuchs in 34. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Seč, Česká
republika 2003, ss. 381 – 391.
[3] 34. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách, Seč, Česká republika 2003.
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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 98/8/EC O BIOCIDNÍCH
PŘÍPRAVCÍCH

Jaroslav Palcer
ACE Trade spol. s.r.o., Ústí nad Orlicí

Tato směrnice obsahuje:
- autorizaci a uvádění biocidních přípravků na trh
- vzájemná uznávaní autorizací jednotlivých členských zemí
- stanovení seznamu aktivních látek biocidních přípravků

Biocidním přípravkem ve smyslu zákona se rozumí: přípravek obsahující jednu
nebo více účinných látek určený k ničení, odpuzování, zneškodňování, zabránění
účinku nebo dosažení jiného regulačního účinku na jakýkoliv škodlivý organismus
chemickým nebo biologickým způsobem.

Směrnice se skládá z 36 článků s 6-ti přílohami:
Příloha č.I:

Seznam aktivních látek s požadavky odsouhlasenými na úrovni
společenství

Příloha č.IA:

Seznam aktivních látek s požadavky odsouhlasenými na úrovni
společenství

Příloha č.IB:

k zařazení mezi biocidní prostředky

k zařazení mezi biocidní prostředky s nízkým rizikem

Seznam základních látek s požadavky odsouhlasenými na úrovni
společenství

Příloha č.IIA:

Obecný soubor dat k aktivním látkám

Příloha č.IIB:

Obecný soubor dat k biocidním prostředkům

Příloha č.IIIA:

Doplňkové soubory dat k aktivním látkám a chemikáliím

Příloha č.IIIB:

Doplňkové soubory dat k biocidním prostředkům a chemikáliím

Příloha č:IVA:

Soubory dat k aktivním látkám – houby, mikroorganismy, virusy
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Příloha č.IVB:

Soubory dat k biocidním prostředkům – houby, mikroorganismy,
virusy

Příloha č.V:

Skupiny biocidních prostředků a jejich popis, viz. článek 2 odst.1a

Příloha č.VI:

Obecné zásady k určení dávkování biocidních prostředků

Jednotlivé biocidní prostředky podléhají autorizaci. Podmínkou autorizace
biocidního prostředku je souhlas jednotlivých členských zemí s uvedením biocidního
přípravku na trh. Podkladem pro udělení autorizace je výsledek vyhodnocení rizik
s ověřením účinků na lidský organismus a životní prostředí. Biocidní prostředek
nesmí mít žádné nepředvídatelné účinky, a to jak přímé tak i nepřímé. Zároveň musí
být dostatečně účinný.
Uvedená autorizace se pak vydá s platností na 10 let.

Ze Směrnice Evropského parlamentu o biocidních přípravcích byly vyňaty:
- zdravotnické prostředky: směrnice 65/65; 92/73 a 92/74
- veterinární a zdravotnické prostředky: směrnice 81/851; 90/677
- doplňky zdravé výživy: směrnice 90/167; 70/524
- zdravotnická zařízení: směrnice 90/385; 93/42
- kosmetické prostředky: směrnice 76/768
- potraviny: směrnice 89/107; 89/109; 92/46; 89/437; 91/493 a 95/5
- prostředky na ochranu rostlin: směrnice 91/414

Směrnice v příloze č.V představuje rozdělení biocidních přípravků do čtyř
hlavních skupin. Celkem zde tedy najdeme členění do 23 skupin.

Hlavní skupina č.1 obsahuje desinfekční přípravky

a přípravky pro všeobecné

použití. Nezahrnuje čistící přípravky, které nejsou určeny k použití jako biocidní
přípravky se zaručenou účinností, včetně tekutých pracích prostředků, čistících
prášků a podobných přípravků.¨
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Hlavní skupina č.2 obsahuje konzervační přípravky
Hlavní skupina č.3 obsahuje přípravky pro regulaci živočišných tuků
Hlavní skupina č.4 obsahuje všechny ostatní

Každá skupina obsahuje název typu přípravku a oblast použití. Z hlediska
výroby nátěrových hmot se nás především týkají dvě skupiny, a to je skupina č.6 a
č.7.

Typ přípravku č.6 „ IN CAN“představuje konzervační přípravky pro výrobky
v uzavřených obalech. To znamená přípravky používané pro konzervaci výrobků
jiných než potraviny a krmiva , které potlačují mikrobiální kontaminaci a zabezpečují
skladovatelnost včetně konzervantů fotografických filmů.

Typ přípravku č.7 „ FILM“představuje konzervační přípravky filmu. Jsou to
přípravky, které potlačováním mikrobiální kontaminace chrání původní vlastnosti
materiálů nebo předmětů jako: filmy, nátěry, plasty, těsnící materiály, stěnová
adheziva, vazače, papír, umělecká díla, atd. .

V tomto místě je dobré podotknout, že nátěrové hmoty, lepidla obsahující
pouze IN CAN konzervační prostředek se nestávají ani nejsou považovány za
biocidní produkt.
Další skupina o kterých je dobré se zmínit jsou skupiny č.8 a č.10.

Typ přípravku č.8 je konzervační přípravek určený pro dřevo. Přípravky
používané pro

konzervaci dřeva, včetně řeziva nebo dřevěných výrobků před

působením dřevokazných nebo dřevo znetvořujícím organismům.
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Typ přípravku č.10 jsou konzervační přípravky pro zdivo. Přípravky potlačující
působení mikroorganismů a řas při konzervaci a sanaci zdiva a ostatních stavebních
materiálů s výjimkou dřevěných.

Směrnice o biocidních přípravcích určuje, v jakém případě je produkt
považován za biocidní přípravek, a to:
1) jestliže se jedná o typ přípravku, který je uveden nebo popsán v příloze č.V
2) jestliže obsahuje aktivní látky, které jsou uvedeny v příloze č.I
3) nebo je všeobecně známo, že používané koncentrace jsou dostatečně účinné
4) když je produkt uveden na trh s označením dle článku 2 odst.1a
5) jestliže forma dodání produktu koncovému uživateli je ve smyslu biocidního
přípravku
6) pokud zákazník sám nabude přesvědčení, že se jedná o biocidní přípravek

Vzhledem k výše jmenovaným příkladům je velmi podstatné a důležité, jak
výrobce představí, označí a uvede svůj výrobek na trh.

Každému biocidnímu přípravku bude přiděleno autorizační a registrační číslo.
Klasifikace, balení a označení biocidního přípravku musí být vždy ve shodě se
směrnicí 1999/45/EG.
To znamená, že správně označený biocidní přípravek musí mít uvedené
přesné množství a typy aktivních látek, musí být uvedena skupina-(y) použití pro
kterou má biocidní přípravek schválenou autorizaci a zároveň musí být uvedena
kategorie koncových zákazníků ( např. Pro profesionály)
Na biocidním přípravku musí být dále návod k použití. Každý biocidní
přípravek pak musí mít bezpečnostní list.

Program vyhodnocování lze rozdělit do několika etap. První etapa byla
odstartována nařízením komise č. 1896/2000 dne 7.září 2000.
Toto nařízení popisuje činnosti, které mají být provedeny. První etapa
programu měla umožnit komisy zjistit existující účinné látky biocidních přípravků,
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které byly na trhu již před 14.05.2000, a specifikovat látky které měli být zhodnoceny
za účelem možného zařazení do přílohy č.I, přílohy IA nebo IB směrnice. Cílem bylo
utvořit úplný seznam existujících účinných látek a zároveň byl stanoven postup
identifikace a notifikace s vytvořením jednotlivých seznamů identifikovaných a
notifikovaných látek.

Do první etapy také naleží zařazení prvních dvou skupin biocidních přípravků
č. 8 a č. 14 do seznamu existujících účinných látek, které mají být zhodnoceny.
Česká republika se do tohoto procesu zapojila 28.03.2004 jako jedna ze zemí,
které mají výše uvedené aktivní látky vyhodnocovat. Doba vyhodnocování by neměla
přesáhnou 1rok.

Druhá etapa byla ukončena v prosinci loňského roku.Cílem druhé etapy bylo
vytvoření konečných seznamů identifikovaných a notifikovaných látek. Termín
uzavření těchto seznamů byl posunut do 31.01.2003 . Dále se v této etapě sledoval
postoj k nakládání s notifikovanými látkami a rozhodovalo se o konsekvencích pro
nezařazené účinné látky.
Z toho vyplynulo, že nezařazené účinné látky nebudou moci býti po
15.12.2003 v zemích Evropské unie a po 30.04.2004 v České republice, dále
uváděny na trh.

Výsledkem biocidního nařízení je zredukování účinných substancí z 2700
identifikovaných na pouhých 520 notifikovaných a z toho účinných látek z původních
759 identifikovaných na jen 396 notifikovaných.

Pro identifikované látky bylo stanoveno přechodné období po které ještě
mohou býti uváděny na trh. Toto období končí 01.09.2006. Po tomto datu žádný
z výrobců nemůže uvádět na trh jiné, než notifikované účinné látky, ale zároveň ani
žádný spotřebitel nemůže používat ke své spotřebě jiné
notifikované.
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aktivní látky ,než

Podle časového plánu průběhu uvádění směrnice v platnost, lze říci, že do
01.01.2010 bude každý biocidní přípravek autorizován a zařazen do přílohy č.I..
Z toho vyplívá, že do tohoto data by měla být příloha č. I uzavřena.
V praxi to znamená, že pokud výrobce nepředal úplný soubor dat, v daném
termínu, k vyhodnocení určené autoritě, nebylo tedy biocidnímu přípravku přiděleno
registrační ani autorizační číslo, a nabude moci býti uváděn dále na trh. Součastně
ani žádný spotřebitel tento přípravek nebude moci používat.
Díky uvádění této směrnice v platnost dojde k několika zásadním změnám:
- jak již bylo řečeno počet aktivních látek na trhu se sníží
- nízko-objemové produkce biocidních přípravků budou ukončeny z ekonomických
důvodů, a to především v případech, kdy náklady na autorizaci převýší možné
zisky z produkce
- dojde k zúžení možností využití jednotlivých biocidních přípravků
- omezí se vývoj nových aktivních látek
- a to vše bude mít za následek růst cen

Ať už tedy z pohledu výrobců biocidních přípravků nebo z pohledu výrobců
využívajících tyto přípravky ve výrobě přináší s sebou tato směrnice mnohdy
nevítané změny a v některých případech i dokonce zásadní ve smyslu dalšího
rozvoje firem.
Na druhou stranu však je třeba si připomenout, že každý z nás je vlastně
zákazník a koncový spotřebitel. Tyto změny s sebou přinášejí určitá pravidla, kterým
se výrobci musí přizpůsobit, a to se následně promítne v konečné kvalitě výrobků.
Zároveň z těchto změn můžeme pocítit určitou formu ochrany koncových
spotřebitelů, když existují přesná pravidla pro používaní biocidních přípravků
v dovolených koncentrací pouze pro určená odvětví.
Lze tedy očekávat, že v budoucnu díky této legislativě budeme používat
bezpečné a zdraví neškodné produkty.

T.G.Masaryka 897, CZ-562 01 Ústí nad Orlicí
tel./fax: +420-465/557 332 • tel.:+420-465/557 271 • +420-465/557 328
e-mail:.palcer@acetrade.cz • http://www.acetrade.cz
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ZMENY FYZIKÁLNO-AKUSTICKÝCH CHARAKTERISTÍK DREVA
APLIKÁCIOU NÁTEROVÝCH LÁTOK AKO MATERIÁLU PRE
POVRCHOVÚ ÚPRAVU HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
THE CHANGES OF CHARACTERISTICS PHYSICAL ACOUSTICS OF
WOOD BY COATINGSFROM ASPECT OF THEIR USE FOR SURFACE
FINISHING OF MUSICAL INSTRUMENTS
Eva Ružinská1, Rastislav Igaz2 , Emil Rajčan2
1

- Katedra nábytku a drevárskych výrobkov - Oddelenie povrchovej úpravy, 2 Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky, Drevárska fakulta
Technickej univerzity, 960 53 Zvolen, Slovensko
Summary
The changes of characteristics of physical acoustics (E – modulus and
acoustical constant) of selected coating materials are introduced. As
carrier material resonant spruce wood was used. Our measurements
indicated that from polyurethane based coatings only one type of then is
hopefull for its utilization for surface finishing of musical instruments.
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1. Úvod
Náterové látky patria v súčasnosti k najvýznamnejším materiálom pre
povrchovú úpravu drevárskych výrobkov. Účelom povrchovej úpravy výrobkov na
báze dreva je zámerná modifikácia povrchových vlastností substrátu, primárne
zlepšujúca jeho úžitkové vlastnosti. Tieto sú určené požiadavkami spotrebiteľa a
zohľadňujú väčšinou podmienky, ktorým je výrobok v priebehu užívania vystavený.
Drevo je materiál s veľmi dobrými akustickými vlastnosťami, preto sa používa
na výrobu hudobných nástrojov (husieľ, gitár, kontrabasov a ďalších strunových
nástrojov). Z dreva sa vyrábajú akustické dosky pianín a klavírov. Fyzikálnoakustické charakteristiky dreva predstavujú špecializovanú skupinu vlastností, majú
však zásadný vplyv pre jeho použitie na výrobu hudobných nástrojov. [5]
Samotná výroba nástroja zahŕňa veľké množstvo odbornej ľudskej práce, je
teda pochopiteľné, že povrchová úprava ako konečná operácia finalizácie výrobku
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zohráva významnú úlohu. Nevhodnou voľbou náterového systému sa dá znehodnotiť
niekoľkomesačná práca, a tým aj výsledný produkt.
V príspevku boli pripravené a hodnotené náterové systémy na báze
rozpúšťadlových polyuretánových náterových látok. Tieto náterové systémy,
primárne určené pre povrchovú úravu dreva, predovšetkým nábytku, môžu
predstavovať alternatívu pre povrchovú úpravu hudobných nástrojov.
Zisťovanie fyzikálno-akustických charakteristík ako primárnych charakteristík
substrátu (smrekového rezonančného dreva) patrí k moderným nedeštruktívnym
metódam sledovania zmien substrátu pred a po aplikácii povrchovej úpravy. Hlavná
výhoda tejto metódy spočíva v tom, že skúmaný materiál sa dá následne využiť pri
výrobe hudobného nástroja, nakoľko v procese analýzy nedochádza k jeho
deštrukcii, prípadne znehodnoteniu.

2. Experimentálna časť
Náterové systémy boli pripravené z náterových látok štyroch rôznych
výrobcov, aplikované vzduchovým striekaním a sú uvedené v tab. 1. Šelaková
politúra bola nanášaná štetcom.

Tab 1. Náterové systémy na báze polyuretánov a šelaková politúra.
Výrobca

PUR lak

ADLER (Rakúsko)
CHEMOLAK (SR)
ICLA (Taliansko)

Legnopur G30
Chemopur L U-1051
PF 852 - základný
WZ 768/15 vrchný

Pomery zložiek
Lak : Tvrdivo
10 : 1
3:1
2:1
1:1

Prídavok
riedidla
15 % hm.
30 % hm.
20 % hm.
20 % hm.

Poznámky

-

(96% etanol)

a) *

2:1
2:1

20 % hm.
20 % hm.

ŠELAK
Šelaková politúra
(lab. pripravený)
MILESI (Taliansko) LBA 38 - základný
LCA 04 - vrchný

a) *
a) *

a) * - základný aj vrchný náter v náterovom systéme je rovnaký

2.1. Popis použitej experimentálnej metódy
Ak rozkmitáme voľnú dosku akustickým signálom, môže signál dostatočnej
intenzity vyvolať v doske stojaté vlny. Pri určitej frekvencii dochádza k zosilneniu
amplitúdy stojatých vĺn - vtedy hovoríme o rezonancii. Rezonancia nastáva ak je
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frekvencia vlastných kmitov dosky zhodná s budiacou frekvenciou. Pri budení dosky
sériou frekvencií získame súbor rezonančných frekvencií, ktoré umožňujú určenie
ďalších dôležitých parametrov materiálu, ako sú napríklad Youngov modul pružnosti
a akustická konštanta.
Pre výpočet modulu pružnosti E v pozdĺžnom smere platí [4]:
E x = 12 µD1
pričom
D1 = 0,0789

f r2 ρ .a 4
h2

kde

µ = 1 − ν xyν yx pričom ν xy ,ν yx sú Poissonove čísla v príslušných smeroch,
pre smrek µ = 0,99183
ρ - hustota materiálu
a - dĺžka vzorky
h - hrúbka vzorky
f r - rezonančná frekvencia pre mód 2,0
Na určenie akustickej konštanty použijeme vzťah [5]:

A=

Ex

ρ3

Experimentálne merania boli vykonané na systéme AKUSTOMAT II (obr. 1).
Tento systém využíva na vybudenie priečneho kmitania vo vzorkách tvaru dosky
elektromagnetické budenie. Budič rozkmitá dosku na jednom jej konci a na opačnom
konci je snímaná odozva materiálu na budenie. Amplitúda tohto kmitania je
elektromagnetickým snímačom snímaná, pretransformovaná do digitálnej podoby a
zaznamenaná pre ďalšie spracovanie. Z nameraných amplitúdovo-frekvenčných
charakteristík sú odčítané rezonančné frekvencie a tie sú následne použité na
výpočet fyzikálno-akustických charakteristík danej vzorky. Použitie AKUSTOMATU
pred a po aplikácii umožňuje skúmať vplyv aplikovaných pomocných látok na
fyzikálno-akustické charakteristiky dreva. [napr. 6]
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Obr 1. Schéma systému AKUSTOMAT II.

V experimentálnej časti boli použité vzorky vyhotovené z rezonančného
smrekového dreva. Súbor vzoriek pre jeden druh náterového systému tvorilo päť
vzoriek. Všetky vzorky boli opracované do tvaru dosky, prebrúsené na požadovanú
kvalitu povrchu a následne povrchovo upravené. Meranie amplitúdovo-frekvenčných
charakteristík bolo vykonané pred povrchovou úpravou a následne po aplikácií
náterového systému. Z nameraných charakteristík boli vypočítané fyzikálnoakustické charakteristiky materiálu a následne komparácia vlastností materiálu pred
a po aplikácii povrchovej úpravy.

ADLER 1-1a,1-1b
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Obr 2. Výstup systému AKUSTOMAT II pre jednu vzorku pred a po aplikácii
povrchovej úpravy.
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3. Namerané výsledky a diskusia
Merania boli vykonané na piatich súboroch vzoriek, upravených náterovými
látkami rôznych výrobcov. Pre porovnanie so štandardom využívaným bežne pri
povrchovej úprave hudobných nástrojov sme zvolili náterový systém – šelakovú
politúru. Ďalšie náterové systémy tvorili polyuretánové dvojzložkové laky od rôznych
výrobcov,

u ktorých

sme

zisťovali

mieru

ovplyvnenia

fyzikálno-akustických

charakteristík materiálu.

Tab 2. Priemerné charakteristiky materiálu pred a po povrchovej úprave.

ADLER
CHEMOLAK
MILESI
ICLA
ŠELAK

pred
povrchovou úpravou
E [GPa] A [m4kg-1s-1]
15,448
12,698
14,742
13,752
14,502
12,798
16,370
13,650
16,882
13,206

E [GPa]
15,174
14,016
13,916
15,526
16,830

po
povrchovej úprave
A [m4kg-1s-1]
-1,77%
12,326
-4,92%
13,112
-4,04%
12,228
-5,16%
12,826
-0,31%
13,064

-2,93%
-4,65%
-4,45%
-6,04%
-1,08%

Z vyhodnotených výsledkov modulu pružnosti E v pozdĺžnom smere a akustickej
konštanty A vyplynulo, že po aplikácii náterových systémov došlo k zníženiu týchto
sledovaných charakteristík.
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18

E [GPa], A [m4kg-1s-1]
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E pred PU

16

E po PU

A pred PU

A po PU
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lineárna (E po PU)
lineárna (A pred PU)

14

lineárna (A po PU)
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Obr 3. Fyzikálno-akustické charakteristiky pred a po aplikacii povrchovej úpravy
v súbore ŠELAK.
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Obr 4. Fyzikálno-akustické charakteristiky pred a po aplikacii povrchovej úpravy
v súbore ICLA.

Ako sa predpokladalo, najmenšia zmena sledovaných vlastností nastala pri
vzorkách upravených šelakom. Akustická konštanta klesla o 1,08 % a modul
pružnosti sa znížil len nepatrne o 0,31 %. Toto je aj vysvetlením a jedným z dôvodov,
prečo sa už storočia využíva. Hľadanie adekvátnej náhrady modernými syntetickými
náterovými látkami je nateraz neúspešné. Na súboroch upravených náterovými
polyuretánovými látkami od firmy ADLER došlo ku výraznejšej zmene charakteristík,
je však najmenšia zo všetkých náterových systémov na báze polyuretánu. Akustická
konštanta klesla o 2,93 % a modul pružnosti sa znížil o 1,77 %. Dvojica náterových
systémov od firiem CHEMOLAK a MILESI ovplyvnila vlastnosti materiálu vo veľmi
podobnej miere. Náterový systém firmy CHEMOLAK znížil akustickú konštantu
o 4,65 % a modul pružnosti o 4,92 %, a náter od MILESI o 4,45 % a 4,04 %.
Najvýraznejšiu zmenu vlastností spôsobil náterový systém od firmy ICLA. Akustická
konštanta klesla o 6,04 % a modul pružnosti sa znížil o 5,16 %.
Z hľadiska užívateľa a životnosti výrobku z dreva upraveného náterovými
látkami je mimoriadne dôležitá aj odolnosť proti oderu. Táto charakteristika sa
stanovuje na prístroji TABER ABRASER podľa STN 67 3073 ako odolnosť náteru
proti oderu (brúsnymi kotúčmi) a je určená len pre pracovné plochy nábytku typu
A a B.
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Analýza odolnosti proti oderu u nami použitých náterových systémov má len
informatívny, nie však záväzný charakter. Napriek tomu výsledky naznačili, že všetky
náterové systémy majú pomerne vysokú odolnosť proti oderu (stanovená min. 0,15
g/100 otáčok) a je teda možné predpokladať, že z hľadiska životnosti by mohli tieto
náterové látky, určené pre povrchovú úpravu nábytku, aplikované ako alternatívne
pre hudobné nástroje spĺňať náročné kritéria požadované spotrebiteľmi.
Tab 3. Vyhodnotenie odolnosti pripravených náterových systémov proti oderu
brúsnymi kotúčmi (TABER ABRASER).
Náterové systémy

ADLER
CHEMOPUR
ICLA
MILESI
ŠELAK

Oder
[g/100 otáčok]

0.1436
0.1262
0.1105
0.1823
0.1141**

Požadovaná
hodnota
[g/100 otáčok] *

Hrúbka filmu
[µm]

0.15
0.15
0.15
0.15
-

130
66
88
132
-

* požadovaná hodnota (STN 67 3073) v zmysle použitia pri povrchovej úprave nábytku pre pracovné
plochy typu A, B.
** určenie oderu pri dvoch vrstvách šelakovej politúry je problematické

4. Závery
Vyhodnotením fyzikálno-akustických charakteristík smrekového rezonančného
dreva ako primárneho materiálu pre výrobu hudobných nástrojov bolo zistené:
- k najmenšiemu poklesu sledovaných charakteristík (E, A) došlo u substrátu
upraveného tradičnou šelakovou politúrou
- z použitých polyuretánových náterových systémov sme najmenší pokles fyzikálnoakustických charakteristík zaznamenali u náterového systému firmy ADLER
- najväčšie zmeny vo fyzikálno-akustických charakteristikách zo skúmaných
náterových systémov vyvolal náterový systém firmy ICLA
- náterové hmoty firiem CHEMOLAK a MILESI znížili sledované charakteristiky vo
veľmi podobnej miere
- meranie odolnosti proti oderu (tab.3) má informatívny charakter, pretože
neexistujú žiadne normy určujúce požadované vlastnosti náteru hudobných
nástrojov
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Z nami zistených experimentálnych meraní vyplýva, že z testovaných
náterových látok by vo výrobe hudobných nástrojov mohol za určitých okolností
perspektívne nájsť uplatnenie polyuretánový náterový systém firmy ADLER, avšak
iba pri výrobe školských nástrojov resp. nástrojov nižšej kategórie.
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ŠTÚDIUM PROCESOV ZMÁČANIA DREVA NÁTEROVÝMI LÁTKAMI NA
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THE STUDY OF WETTING OF WOOD WITH COATING MATERIALS ON
THE BASE OF POLYURETHANES
Eva Ružinská
Katedra nábytku a drevárskych výrobkov - Oddelenie povrchovej úpravy, Drevárska
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Summary
The paper deals with the study of wetting of wood with coating materials
(polyurethanes) by evaluation of contact angle. The wetting of wood with
coating materials was proved to be conditioned firstly by interactions of
free surface energies on the phase boundary. The reological properties of
film forming materials are influenced of the process of wetting of wood with
coatings. Owing to the rheological characteristics are effected to apparent
lowering of wetting of substrate.
Key words: wetting, coating materials, contact angle, rheology

Úvod
Náterové látky patria v súčasnosti k významným materiálom pre povrchovú
úpravu drevárskych výrobkov. Účelom povrchovej úpravy dreva je zámerná
modifikácia povrchových vlastností podkladu, primárne zlepšujúca jeho úžitkové a
aplikačné vlastnosti. Tieto sú určené požiadavkami spotrebiteľa a zohľadňujú
podmienky, ktorým je výrobok vystavený v priebehu užívania.
Polyuretánové (PUR) náterové látky patria k najrozšírenejším typom
náterových látok určených pre povrchovú úpravu dreva, najmä nábytku. Sú náhradou
za kyselinotvrdnúce a nitrocelulózové náterové látky. Rozpúšťadlové PUR náterové
látky sú prevládajúcim typom tejto skupiny v oblasti drevospracujúceho priemyslu.
Drevo s povrchom upraveným náterovou látkou možno charakterizovať ako
dvojfázový systém drevo – filmotvorný materiál. Vznik tohto systému je podmienený
zmáčaním a adhéziou na fázovom rozhraní tuhá látka – kvapalina. Okrem
uvedených dejov sa uplatňujú sekundárne aj ďalšie činitele, a to napr. morfológia
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podkladu a reologické vlastnosti náterových látok (LIPTÁKOVÁ

A

KÚDELA, 1994, 2000 ;

LIPTÁKOVÁ, 1996).
Cieľom príspevku je analýza procesov zmáčania dreva náterovými látkami
v interakcii s reologickými vlastnosťami náterových látok.

Popis experimentálnych metód
Základným kritériom pre hodnotenie fázového rozhrania tuhých látok
s kvapalinami je stykový uhol Θ, význam ktorého vyplýva z Youngovej koncepcie
energetickej rovnováhy na fázovom rozhraní medzi tuhou fázou, kvapalinou a
plynom:
γLV cos Θ = γSV - γSL

(1)

γLV je voľná povrchová energia na fázovom rozhraní kvapalina – plyn,
γSL

-

voľná povrchová energia na fázovom rozhraní tuhá látka – kvapalina,

γSV

-

voľná povrchová energia na fázovom rozhraní tuhá látka – plyn,

Θ

- stykový uhol.
Podľa veľkosti stykového uhla možno usudzovať o schopnosti kvapalín

zmáčať povrch tuhej látky. Všeobecne platí, že kvapalina zmáča povrch tuhej látky,
ak sa stykový uhol nachádza v intervale 0˚ až 90˚. V prípade, že Θ = 0˚, je zmáčanie
úplné. Ak sú hodnoty stykového uhla vyššie ako 90˚, kvapalina povrch tuhej látky
nezmáča. O úplnom nezmáčaní hovoríme, ak stykový uhol dosiahne hodnotu 180˚.
Ďalším kritériom pre hodnotenie fázového rozhrania tuhá látka – kvapalina je
práca adhézie Wa . Je definované ako práca potrebná na rozdelenie plošnej jednotky
fázového rozhrania medzi tuhou látkou a kvapalinou:
Wa = γSV + γLV - γSL

(2)

Spojením rovníc (1) a (2) získame rovnicu Young-Dupré (3), ktorá umožňuje stanoviť
adhéziu kvapalín k podkladu na základe experimentálne stanovených hodnôt γLV a
Θ:
Wa = γLV (1 + cos Θ)

(3)

Platnosť rovníc (2) a (3) je obmedzená na ideálne homogénne rovinné
a nedeformovateľné plochy, ktoré sú v rovnováhe s ostatnými fázami. V skutočnosti
procesy zmáčania prebiehajú v podmienkach odlišných od ideálneho rovnovážneho
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stavu, a to v dôsledku sekundárneho pôsobenia celého radu činiteľov špecifických
pre konkrétny typ systému, napr. vplyv drsnosti podkladu (WENZEL 1963), hysteréza
stykového uhla (ZISMAN 1963).
Pórovitý charakter dreva je príčinou, že proces zmáčania je sprevádzaný
penetráciou. Výsledkom je permanentná zmena stykového uhla s časom. Uvedenú
skutočnosť rieši väčšina autorov odpočítavaním stykového uhla v prvých sekundách
procesu zmáčania (GRAY 1962, HSE 1972, WEHLE 1979, JAIC A KOL. 1966).
Na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene LIPTÁKOVÁ
(1994)

vyvinuli

metódu,

ktorá

umožňuje

určiť

hodnoty

A

KÚDELA

stykového

uhla

zodpovedajúceho ideálne hladkému povrchu dreva. Metóda je založená na
experimentálnom riešení rovníc:
cos Θo = f1cos Θw – f2

(4)

cos Θu = f1cos Θw + f2

(5)

f1 + f2 = 1

(6)

Θo

- je stykový uhol na začiatku zmáčania

Θu

- je rovnovážny stykový uhol na fázovom rozhraní drevo – kvapalina

Θw

- je rovnovážny stykový uhol zodpovedajúci drevnej substancii s ideálne hladkým

povrchom
f1

- podiel drevnej substancie s ideálne hladkým povrchom na mieste obsadenom

kvapalinou
f2

- podiel prislúchajúci prázdnym priestorom pórov a kapilár na mieste obsadenom

kvapalinou.

Hodnoty Θo

a Θu v rovnici (4) a (5)

sú ovplyvnené nielen chemickým

zložením, ale aj morfológiou povrchu. Rovnako na tieto hodnoty môžu vplývať
i reologické charakteristiky náterových látok aplikovaných na povrch dreva.
Pre experimetnálne sledovanie stykových uhlov boli použité 4 rozpúšťadlové
typy polyuretánových náterových látok (PUR) od rôznych výrobcov. Tab. 1 prehľadne
prezentuje spôsob prípravy jednotlivých zmesí náterových látok.
Pripravené náterové látky (ako zmes laku, tvrdidla a riedidla) boli aplikované
na povrch bukového dreva. Na skúšobné vzorky o rozmeroch 15 mm x 15 mm x 5
mm s tangenciálnym povrchom upraveným mikrotomom a rovnovážnej vlhkosti 9 ± 1
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% boli dávkované náterové látky z injekčnej striekačky pomocou dávkovacieho
zariadenia prístroja LORENTZEN – WETTRESS tak, aby objem bol 0,002 ml.
Zaznamenávala sa zmenu tvaru kvapky s časom na videozáznam, a to až po jej
vsiaknutie do dreva.
Z videozáznamu odpočítavame hodnoty rozmeru kvapky, a to v čase t = 0 s,
v intervale 0 – 15 s po jednej sekunde, ďalej pri každej zmene parametra tvaru
kvapky (výšky, resp. priemeru dotykovej plochy kvapky). Merania sa vykonávali
v klimatizovanej miestnosti pri teplote 20 ± 1 ˚C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 ± 5
% paralelne na 30 vzorkách.
Stykový uhol Θ sa stanovil hodnotením tvaru kvapky náterovej látky, ktorá sa
nachádza na povrchu dreva podľa rovnice (7):
tg Θ
2

= 2h
a

(7)

kde h – je výška kvapky, a - priemer dotykovej plochy kvapky s podkladom.
Vyhodnotené hodnoty stykového uhla Θo

zodpovedajúceho začiatku

zmáčania, t.j. v čase t = 0 a rovnako aj hodnoty Θu pre rovnovážny stykový uhol na
fázovom rozhraní drevo – kvapalina sú uvedené v Tab. 2.
Tab 1. Náterové systémy na báze polyuretánov.
Výrobca
ADLER (Rakúsko)
CHEMOLAK (SR)
ICLA (Taliansko)
MILESI (Taliansko)

PUR lak
Legnopur G30
Chemopur L U-1051
PF 852
základný
WZ 768/15 - vrchný
LBA 38 - základný
LCA 04 - vrchný

Pomery zložiek
Lak : Tvrdivo
10 : 1
3:1

Prídavok
riedidla
15 % hm.
30 % hm.

2:1

20 % hm.

1:1
2:1
2:1

20 % hm.
20 % hm.
20 % hm.

Poznámky
a) *
a) *

a) * - základný aj vrchný náter v náterovom systéme je rovnaký

Výsledky a diskusia
V zmysle Youngovej koncepcie energetickej rovnováhy na fázovom rohraní
tuhá látka – kvapalina je možné v prípade fázového rozhrania dreva s náterovými
látkami v kvapalnom stave hovoriť len o “zdanlivom stykovom uhle”, ktorého hodnoty
sú podmienené nielen termodynamikou fázového rozhrania, ale predovšetkým
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reologickými vlastnosťami náterových látok (JAIC

A KOL.

1966, LIPTÁKOVÁ

A

KÚDELA

1994).
Sledovaním časovej zmeny viskozity pre zistenie životnosti náterových látok
(dvozložkových rozpúšťadlových náterových systémov) a následnou komparáciou
s výtokovými dobami týchto látok boli získané poznatky o ich reologických
charakteristikách.

Tab 2. Porovnanie stykových uhlov Θo, Θu meraných na fázovom rozhraní
drevo- náterová látka, práce adhézie a výtokovej doby.
Náterová
látka

Θo
[°]

Θu
[°]

Θw
[°]

ADLER (zmes)**
CHEMOPUR (zmes)
**
MILESI zákl (zmes) **
MILESI vrch (zmes) **
ICLA základ (zmes) **
ICLA vrch (zmes) **

22.30

9.56

17.09
17.20
9.24
16.05
20.28

Výtoková
doba

Wa

F4/20°C
[s]

[mJ.m-2]

23.4

34.8

100.4

7.61

34.5

47.2

94.2

9.87
X*
7.81
10.95

39.3
X*
37.4
18.0

25.2
26.5
21.2
26.1

92.9
X*
94.8
84.5

Poznámky: X * - rozlial sa, nedal sa zmerať ; **(zmes) - lak + tvrdivo + riedidlo pripravené
podľa Tab. 1

Z hodnotenie časovej zmeny stykového uhla Θu je zrejmé, že hodnoty takto
určeného stykového uhla v čase tu

sú odlišné od hodnôt Θo, ktoré sprevádzajú

procesy zmáčania len na jeho začiatku, t.j. v čase t = 0 a nezohľadňujú túto časovú
zmenu. Toto zistenie je v korelácii s údajmi zistenými LIPTÁKOVOU

A KÚDELOM (1994).

Hodnoty stykového uhla Θw náterových látok na dreve sú relatívne vysoké a
súvisia evidentne s reologickými vlastnosťami náterových látok. Tieto sú vyjadrené
v Tab. 2 výtokovou dobou a graficky na Obr. 1 na časových závislostiach dynamickej
viskozity náterových látok. Zdanlivé zhoršenie zmáčania s rastúcou dynamickou
viskozitou môže viest k problémom s nanášaním náterových látok (RUŽINSKÁ, 2003).
Vysoké hodnoty Θw sú pravdepodobne podmienené tixotropným charakterom
polyuretánových náterových látok, čo bolo zistené z tokových kriviek týchto
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náterových látok. Práca adhézie Wa filmotvorných materiálov (v kvapalnom stave) k
bukovému drevu bola stanovená z rovnice FOWKESA (1967) a je uvedená v Tab. 2.
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Obr 1. Časová zmena dynamickej viskozity aplikovaných náterových látok.

Záver
Vyhodnotením experimentálne získaných stanovení je možné konštatovať:
- reologické vlastnosti náterových látok ovplyvňujú proces zmáčania dreva a
prejavujú sa zdanlivým znížením zmáčania substrátu.
- Na základe objasnenia procesov zmáčania dreva náterovými látkami i faktorov
vplývajúcich na tieto procesy by bolo možné navrhnúť pre formulácie náterových
látok, aby povrchové napätia náterových látok mali vyvážené sily polárnej i
nepolárnej povahy pre ich dobrú adhéziu na povrch dreva.
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TYPOLOGIE A APLIKACE FOLIOVÝCH MATERIÁLŮ PRO POVRCHOVOU
ÚPRAVU V DŘEVOPRŮMYSLU
TYPOLOGY AND APPLICATION OF THE SHEETING MATERIALS FOR
THE SURFACE TREATMENT IN THE WOOD INDUSTRY
Jan Reisner
Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, katedra
zpracování dřeva, Kamýcká 129, 16521 Praha 6-Suchdol, E-mail: reisner@lf.czu.cz
Summary
Various type of paper and sheeting stuffs are important materials for the
surface treatment in the wood industry.Such materials are adherend
together with the basic construct materials . This paper presents an outline
and features of sheeting materials along with their application.

1. Úvod
Dřevo je nejužívanější materiál na planetě, vedle řady nedostatků má řadu
předností, pro které je užíváno v celé řadě výrobků. Mezi hlavní přednosti dřeva patří
celkově nízké zatížení životního prostředí při pěstování a těžbě dřeva v lese a také
při zpracování a užívání výrobku. Dřevo je také zpravidla považováno za jedinou
plně obnovitelnou surovinu na planetě. V některých případech je dřevo užíváno na
nejrůznější konstrukce a výrobky jen po rozměrových a konstrukčních úpravách a při
tom není prováděna žádná povrchová úprava.U výrobků ze dřeva je ceněna nejen
jejich dobrá funkce, ale také velmi příznivé estetické působení.
U většiny výrobků ze dřeva , u kterých jsou požadavky na dlouhou životnost,
dobrou odolnost a dobrý estetický vzhled je většinou nutné provádět povrchovou
úpravu. Po staletí byly výrobky ze dřeva užívány bez povrchové úpravy, nebo
dokončovány tekutými prostředky, které po vytvrzení vytvoří nátěrový film.
Od počátku šedesátých let dvacátého století se používají, zejména pro
povrchovou úpravu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva ( dřevotřískové a
dřevovláknité desky ), místo tekutých nátěrových hmot foliové nalepovací materiály
na bázi papíru nebo plastu. Příspěvek se zabývá tříděním těchto materiálů a jejich
aplikací v dřevoprůmyslu.
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2. Stručný vývoj foliových materiálů pro dřevoprůmysl
Ve valné většině se jedná o materiály s různou odolností proti povětrnosti ,
vlhkosti, mechanickým vlivům apod. a hlavní použití je v interiéru, zejména na
nábytek. V některých případech je odolnost těchto materiálů velmi vysoká a materiály
mají dobrou životnost i v exteriéru.
V principu lze za foliové materiály považovat i dýhy, tj.tenké vrstvy ( 0,6 – 0,8
mm ) z přírodního dřeva, které se nalepují na základní materiál. Dýhované materiály
se zpravidla dokončují různými aplikačními technologiemi pomocí tekutých
nátěrových hmot. Tento příspěvek se aplikací tekutých nátěrových hmot nezabývá ,
proto je také vynechána problematika nalepování dýh a jejich dokončování.
Za zřejmě nejstarší typ syntetických foliových nalepovacích materiálů pro
dřevoprůmysl je možno považovat vrstvenou nábytkovou krytinu, kterou tvoří
několik vrstev papírů napuštěných fenolformaldehyovou pryskyřicí, ze kterých se
vytvoří nosná vrstva materiálu. Povrchovou vrstvu tvoří dekorační papír napuštěný
melaminovou pryskyřicí.Počátky užívání tohoto termosetického materiálu spadají do
třicátých let. Od padesátých let tuto technologii plně zvládá také semtínská Syntesia.
Obdobný princip, tedy papír napuštěný močovinoformaldehydovou a
melaminformalde-hydovou

pryskyřicí

a

jeho

následné

vysokoteplotní

nalaminování na nosný základ je užíván od konce padesátých let a je dnes zřejmě
nejčastějším typem používání foliových materiálů v dřevoprůmyslu. Výsledkem je
konečná velmi kvalitní termosetická povrchová úprava. Koncem šedesátých let
pracovníci semtínské Syntesie poskytovali technickou pomoc při zavádění
laminování pazdeřových desek v Čemolenu Humpolec a dřevotřískových desek v
Bučině Zvolen.
Počátkem sedmdesátých let je v nábytkářské výrobě zaváděno používání
nedokončených dýhovacích papírových jednovrstevných termosetických folií.
Jedná se o potištěný papír napuštěný vytvrzenou močovinoformaldehydovou
pryskyřicí, materiál sloužil pro plošné nalepení, nutné je následné dokončení
tekutými nátěrovými hmotami. Pro celkově vysokou pracnost při aplikaci se dnes
tento materiál neužívá.
V zahraničí bylo v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let intenzivně
pracováno na vývoji různých typů papírových jednovrstevných dýhovacích folií
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s konečnou povrchovou úpravou. Materiály jsou bez termosetických pryskyřic,
mají speciální lakovou vrstvu a dodávají se v rolích. Folie po nalepení ve vyhřívaném
plošném lisu nebo kašírovacím lisu nevyžadují již dokončení tekutými nátěrovými
hmotami. V osmdesátých a první polovině devadesátých let tyto materiály v dobré
kvalitě, na základě vlastního vývoje a prací dnes již zaniklého Výzkumného ústavu
nábytkářského v Brně, vyráběl závod ve Zlonicích nábytkářského podniku Interier
Praha. Dnes se tyto materiály dovážejí.
Počátkem osmdesátých let byl v zahraničí postupně vyvíjen odolný materiál
pro plošné nalepování , který lze nalepit i na zaoblené plochy. Materiál je používán
pro nalepovací metodu známou jako „postforming“. Podstatou je vrstva papírů
napuštěných

pryskyřicemi.

Materiál

dovoluje,

na

rozdíl

od

klasických

termosetických materiálů, jednosměrné tvarování po zahřátí. Nejznámější je využití
pro kuchyňské pracovní desky.
Většina uvedených vrstvených materiálů dovoluje jen rovnoplošné nalepení,
případně jednosměrné ohýbání ( zmíněné materiály pro postforming ).
Od počátku výroby různých typů termoplastů je snaha využít celoplastových
folií, zejména měkčeného PVC, jako plášťovacího materiálu v dřevoprůmyslu.
Materiály se začínají používat počátkem šedesátých let, poměrně dlouho je problém
se smrštováním a odlepováním nalepených folií vlivem nízké kvality materiálu a
lepidel.
Nové použití celoplastových folií nové generace, většinou opět na bázi
modifikovaného PVC, nastává začátkem devadesátých let. Výrazně se rozšiřuje
využití polotvrdé dřevovláknité desky ( MDF ) , z uvedeného materiálu se velmi často
zhotovují plošně reliéfované přední dílce nábytku, např. kuchyňská dvířka.Tyto
celoplastové folie jsou po zahřátí ve vakuovém lisu prostorově průtažné a umožňují
nalepení na reliéfovaný povrch.
Z hlediska vlastní skladby foliových materiálů je možno sledovat řadu
tendencí: U vrstvených nábytkových krytin je dnes k disposici u každého výrobce
široká škála výrobků.Na vrchní viditelnou vrstvu je užíván papír s nejrůznějšími
desény (kresba dřeva,textilu,kamene, abstraktní potisky, barevné vzory apod.).U
desénů dřeva je někdy tak věrně natištěna textura dřeva, že je obtížné rozlišení
těchto materiálů od dýhovaných materiálů.
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Někteří výrobci rozšiřují sortiment tím, že vrchní vrstvu u vrstvené krytiny tvoří
místo potištěného papíru textil nebo velmi slabá dřevěná dýha, které jsou napuštěné
melamin- formaldehydovou pryskyřicí. V posledním desetiletí také někteří výrobci na
vrchní vrstvu krytin aplikují tenké vrstvy kovových folií s různou strukturou povrchu (
lesk, mat, broušený povrch, patiny, apod. ).
Různé struktury povrchu ( lesk, pololesk, mat, hluboký mat, póry,soft, kůže
apod.), jsou dnes používány většinou výrobců. Od výrobců nábytkových krytin a
výrobců laminovaných desek to vyžaduje značné náklady na sady lisovacích plechů.
Podobné tendence jako u vrstvených materiálů jsou při výrobě laminovaných
materiálů, zejména u laminovaných dřevotřískových a dřevovláknitých desek a také u
podlahovin.U

netermosetických

foliovacích

papírových

materiálů

s hotovým

povrchem je snaha používat co nejslabší materiály ( kolem 40g / m2 ), které lze
kašírovat nebo plošně nalepovat při teplotách okolo 140o C. Silnější materiály se
užívají na přední náročné plochy, případně pro tvarové olepování. Také dnešní
termoplastické folie, stále na bázi PVC, jsou kvalitní a vykazují dobrou přilnavost
k lepidlům a také dobrou rozměrovou stálost.

3) Typologické členění foliovacích materiálů pro dřevoprůmysl
Typologie je zpracována na základě systémového přístupu k hodnocení
uvedených materiálů zejména užitných vlastností a možností aplikace. S ohledem na
možný rozsah uvádí jen stručnou charaktristiku podle nejdůležitějších typologických
hledisek

3.1 rozdělení dle základního materiálu:
3.1.1.materiály na bázi papíru
3.1.1.1. jednovrstevné
3.1.1.2. vícevrstevné
Toto hledisko bývá různými autory považováno za základní, protože použitý
materiál na folii výrazně ovlivňuje vlastnosti i možnosti použití a má také velký vliv na
aplikaci.
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Jednovrstevné materiály na bázi papíru ( gramáž 40-60 g/m ), s konečnou
povrchovou úpravou většinou speciálními akrylátovými laky, představují v současné
době nejlevnější materiál pro plášťování a současně nejlevnější druh povrchové
úpravy.Materiály jsou používány jak pro diskontinuální nalepování ve vytápěných
krátkotaktových plošných lisech, tak také pro kontinuální nalepování ve válcových
kašírovacích lisech.Použití těchto materiálů vyžaduje perfektní hladkost podkladu a
jeho důkladné odprášení.
Jednovrstevný papír je také používaný pro dnes nejčastější aplikaci folií
v dřevoprůmyslu, kterou je laminace aglomerovaných, případně překližovaných
materiálů na bázi dřeva. Používané papíry se v tomto případě aplikují pomocí
termosetických močovinoformal- dehydových a melaminformaldehydových pryskyřic,
jednofázově vznikne hotový povrch.Pro laminování překližek pro stavební účely se
zpravidla užívá tmavých fenol– nebo resorcin- formaldehydových pryskyřic.
Zpravidla jednovrstevná laminace se také užívá při výrobě laminovaných
podlahovin, které se dnes vyrábějí v různých druzích s různou zátěžovou odolností.
Vícevrstevné materiály jsou většinou odolnější a lépe se transportují.Hlavní použití je
pro namáhané aplikace ( stolové desky, pracovní plochy). Jedno z možných rozlišení
těchto materiálů je podle již zmíněné ohybatelnosti při nalepování, na trhu jsou
materiály určené jen pro plošné nalepování, nebo materiály jednostranně ohybatelné
pro nalepování metodou postforming.

3.1.2.materiály na bázi termoplastu
V sedmdesátých letech se termoplastické jednovrstevné folie na bázi
měkčeného PVC, s jednoduchými dezény dřeva , někdy i se strukturou dřevních
pórů, omezeně používaly u několika domácích výrobců nábytku. K nalepování se
používala technologie

kašírování.Protože nebyla zcela uspokojivě vyřešena

estetická kvalita , dlouhodobá rozměrová stabilita a přilnavost k plášťovanému
základu, od užívání těchto materiálů se většinou upustilo.Tyto materiály není možno
aplikovat v moderních vyhřívaných lisech a mají velmi malou tepelnou odolnost, to je
v řadě případů vyřazuje z konkurence s termosetickými materiály.
Koncem osmdesátých let plastikáři přišli s novými materiály, opět většinou na
bázi modifikovaných PVC.Folie mají tlouštku 0,3-0,5 mm, povrch je nejčastěji
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v různých desénech dřeva. Struktura povrchu bývá lesk, mat, póry, samet apod.
Materiál folie je kvalitní plast, který po mírném nahřátí dovoluje přizpůsobení reliéfu
povrchu dílce. Hlavní použití je pro plášťování plošně reliéfovaných nábytkových
dílců z polotvrdé dřevovláknité desky. Aplikace se provádí ve vakuových nebo
membránových lisech.

3.3 rozdělení podle odolnosti k teplu
3.3.1. materiály s nízkou odolností
3.3.2. materiály s vysokou odolností
Při volbě materiálů pro určité expozice a výrobky hraje tepelná odolnost
důležitou roli.Většinou se jedná o stolové plochy v kuchyních apod.
Obecně platí, že materiály s termosetickými pryskyřicemi mají podstatně větší
tepelnou odolnost než materiály ostatní.Většinou odolávají cigaretě, teplotám nádobí
při vaření v kuchyni apod.
Velmi nízkou tepelnou odolnost mají materiály termoplastové a také lakované
papírové folie.

3.4. rozdělení podle odolnosti k vlhkosti
3.4.1. materiály s nízkou odolností
3.4.2. materiály s vysokou odolností
V mnoha případech jsou aplikace foliových materiálů podstatně odolnější
vlhkosti než nejkvalitnější nátěrové systémy z tekutých nátěrových hmot.
Vysoce odolné materiály jsou užívány pro namáhané expozice, jedná se
například o použití foliovaných překližek k betonáži ve stavebnictví, vrstvených
nábytkových krytin a laminovaných desek v koupelnách a kuchyních. Také u všech
podlahovin jsou velké požadavky na odolnost proti vlhkosti.
Požadavky na vysokou odolnost splňují především materiály na bázi
termosetů. Nejnižší odolnost vykazují materiály na bázi papírů s lakovou vrstvou.
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3.5. rozdělení podle mechanické odolnosti
3.5.1. materiály s nízkou odolností
3.5.2. materiály s vysokou odolností
U řady foliových materiálů se oceňuje vysoká odolnost proti mechanickému
poškození.
U výrobků v dřevoprůmyslu může nízká odolnost povrchu proti mechanickému
poškození být příčinou nízké konkurenceschopnosti výrobku na trhu ( např. dřevěné
podlahoviny).V posledních letech jsou na trhu velmi kvalitní zátěžové laky ( většinou
na bázi polyuretanu), ale také je uspokojivě vyřešena vysoká kvalita termosetických
vrstvených krytin, výroba velmi odolných podlahových materiálů a kvalitních
laminovaných desek. Ve všech případech jsou materiály na bázi termosetů.
Naopak nevhodné užívání velmi tenkých lakovaných foliových materiálů na
exponované plochy u nábytku ( stolové desky, police apod.),které je možno vidět u
některých výrobků i renomovaných zahraničních nábytkářských firem, může být
příčinou velmi krátké životnosti výrobku.

3.6. rozdělení podle dokončení povrchu folií před nalepením
3.6.1.materiály s úplně dokončeným povrchem
3.6.2.materiály s úpravou pro termosetické laminování
3.6.3. materiály bez konečné povrchové úpravy
Většina typů foliových materiálů pro nalepování se dodává s úplně
dokončeným povrchem, to výrazně snižuje pracnost ve výrobě.Nejen všechny
vícevrstevné materiály se dodávají s konečnou termosetickou úpravou, ale také
tenké jednovrstevné papírové folie mají téměř vždy konečný lakovaný povrch a
nevyžadují již mokrou povrchovou úpravu.

V současné době téměř vymizelo

používání papírových folií, které vyžadují po nalepení ještě další mokrou povrchovou
úpravu.
Za specifickou skupinu lze považovat termoplastické materiály pro reliéfové
nalepování. U těchto materiálů je samozřejmostí různě strukturovaný povrch, při
aplikaci materiálu dochází k reliéfovému tvarování, při tom je požadavek zachování
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původní struktury povrchu. Použitý materiál, většinou měkčené PVC, musí mít
dobrou rovnoměrnou průtažnost.
Jiným

specifickým

foliovým

materiálem

je

papír

s nánosem

močovinoformaldehydové a melaminformaldehydové pryskyřice určený k laninování.
Na nanášecí lince se postupně nanesou obě pryskyřice a vysuší se voda.
Termosetické pryskyřice nejsou na papíru zcela vytvrzeny, nedošlo k prostorovému
sesíťování. Konečná aplikace tohoto materiálu je při horké laminaci v laminovacím
lisu, kde se papír jednak přilepí k základu a jednak se vytvoří konečný povrch se
strukturou danou povrchem lisovacího plechu. U této skupiny materiálů je potřebné
zabránit skladování při vyšší teplotě a zajistit včasné zpracování, přerušená
polykondenzační reakce pomalu pokračuje a může dojít při vyšší teplotě nebo
dlouhém skladování ke znehodnocení .

3.7. rozdělení podle způsobů aplikace
3.7.1. materiály pro plošné nalepování v plošných (dýhovacích) lisech
3.7.2. materiály pro plošné nalepování v plošných laminovacích lisech
3.7.3. materiály pro plošné nalepování ve válcových kašírovacích lisech
3.7.4. materiály pro nalepování na reliéfované plochy ve vakuových a
membránových lisech
3.7.5. materiály pro nalepování na profilované materiály v obalovacích lisech
Toto typologické hledisko se zabývá členěním foliových materiálů podle
způsobů možné aplikace na základové materiály.
Vrstvené termosetické materiály nebo jednovrstvé papírové materiály
s konečnou povrchovou úpravou se většinou nalepují na základ ve vyhřívaných,
nejčastěji jednoetážových lisech. Používá se močovinoformaldehydové lepidlo. Při
tomto způsobu aplikace se u jednovrstvých materiálů dosahuje velmi kvalitní klidný
povrch.

Papíry

předem

impregnované

močovinoformaldehydovou

a

melaminformaldehydovou pryskyřicí se nalepují (laminují) v laminovacích lisech, při
této technologii je používáno vkládací zařízení lisovaného souboru papír – deska –
papír, základním požadavkem je mžikové vložení souboru do horkého lisu a velmi
rychlé vytvoření tlaku. Tenké papírové materiály s hotovým povrchem se v menší
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míře aplikují také pomocí průběžných válcových kašírovacích lisů. Nalepovaný
materiál je dodávaný v rolích a celá tato technologie je velmi produktivní,
nedostatkem je zpravidla mírně neklidný povrch při aplikaci tenkých materiálů. Tímto
způsobem se také mohou aplikovat termoplastové folie. Jako lepidlo je většinou
používáno PVAC.
Zejména u předních ploch nábytku bývá často požadováno aby plošný dílec
neměl přední plochu hladkou, ale aby plocha byla plasticky členěna. To lze řešit
užitím

tradičního

dřevěného

rámu

s výplní,

použitím

reliéfované

polotvrdé

dřevovláknité desky s náročným dokončením mokrou povrchovou úpravou, nebo
dokončením

reliéfované

polotvrdé

dřevovláknité

desky

pomocí

nalepené

termoplastové folie. K aplikaci této technologie je potřeba lis se speciálním vakuovým
stolem, který umožní mírně zahřátou termoplastickou folii nalepit na reliéfovaný
povrch. Jako lepidlo se používají modifikovaná PVAC.
Poměrně novým způsobem aplikace foliových materiálů je použití pro
pláštování různých lišt a profilovaných prvků, které mohou být použity jako podlahové
lišty, obrazové lišty, římsy a další prvky u nábytku. Polepovaným základem může být
jednak většinou délkově nastavené masivní profilované dřevěné lišty, nebo
profilované lišty z polotvrdé vláknité desky.Jako plášťovací materiál se užívá
nejčastěji silnější jednovrstvé papírové folie s dokončeným povrchem. V některých
případech se jako plášťovací materiál používá přírodní dýha, ta může být nalepována
bez povrchové úpravy nebo s hotovou mokrou povrchovou úpravou. Jako lepidlo se
u tohoto způsobu využívá tavné lepidlo předem nanesené na spodní stranu
plášťovacího materiálu.Pro polepování profilovaných prvků se používá průběžný
polepovací (obalovací) lis, který umožňuje soustavou přestavitelných přítlačných
válečků vytvořit krátkodobý tlak na různých profilech.

4. Závěr
V dřevozpracujícím průmyslu jsou na většinu výrobků aplikovány materiály pro
povrchovou úpravu. K disposici je celá řada různých materiálů. Jejich vlastnosti a
možnosti použití závisí na celé řadě faktorů. Jednou z důležitých skupin jsou
materiály na bázi papíru nebo méně často na bázi termoplastu.Přestože tyto
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materiály vyžadují zařízení pro nalepování,tj. různé typy lisů, jsou často používány.
Hlavní důvody pro užití mohou být různé, např.nízká cena u některých materiálů,
vysoká odolnost (vrstvené termosety) atd. Velmi důležité je také odstranění mokrých
procesů povrchových úprav z výroby.
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NĚKTERÉ POZNATKY V OBLASTI PENETRACE DŘEVA
SOME KNOWLEDGES IN THE WOOD PENETRATION
Jan Bandžuch
Barvy a laky Hostivař, a.s.
Summary
The work deals with the problem of penetration of different kind of wood by
common commercial products available in the market.
Key words: penetration, wood

Úvod
Dřevo je organická hmota stromů a keřů obsahující značné množství vody –
v těžebním stavu kolem 50 %, ve vzdušně suchém stavu obvykle 20 %. Organická
dřevní hmota je tvořena dvěma typy polymerů, které vytvářejí makromolekulární
systém propojený vzájemnými vazbami. Systém je tvořen jednak polysacharidy
s celulózou a hemicelulózami a ligninem. Dřevo pak v malém množství obsahuje
pryskyřice, oleje a tuky, vosky, silice, třísloviny, barviva, fytosteroly a anorganické
soli. Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva jsou závislé na jeho anatomické stavbě.
Jsou podstatně ovlivňovány různými faktory působícími při tvorbě a růstu dřeva.
Vlastnosti dřeva jsou proto mnohem více proměnlivé než u jinýchtechnických
materiálů a mění se nejenom podle druhu dřeviny, ale i u téže dřeviny a dokonce i u
dřeva pocházejícího z jednoho stromu.
Z vlastností dřeva je nutné vyjmenovat například barvu, lesk, kresbu, vůni,
objemovou hmotnost, objemovou hustotu, plasticitu, houževnatost, pórovitost,
vlhkost, navlhavost, sesychání, botnání, nasákavost, propustnost, pružnost pevnost
atd.
Podle tvrdosti a použití lze dřevo rozdělit na velmi měkké (smrk, borovice, lípa,
topol), měkké (modřín, bříza), tvrdé (buk, dub, jasan, třešeň, švestka) a velmi tvrdá
(tropická dřeva např. eben).
Při dělení dřeva rozeznáváme tři základní druhy řezů:
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- příčný (transversální) – kolmý k ose kmenu
- radiální – prochází podélnou osou kmene
- tangenciální – rovnoběžný s podélnou osou kmene (neprochází jeho středem)
Dřevo má velmi rozmanité použití v mnoha oblastech a je důležitou a cennou
průmyslovou a konstrukční surovinou. Navíc, jako jedna z mála surovin, je
obnovitelná a při rozumném hospodaření v našich lesích nám nikdy v budoucnosti
nebude hrozit jeho nedostatek. Penetrace jakýchkoli látek do dřeva je ovlivněna
jejich polaritou (charakterem molekuly) a velikostí molekuly. Penetrace polárních
roztoků do dřeva se projeví jeho bobtnáním.

Experimentální část
Pro experimentální účely jsme použili pěti druhů dřeva (buk, dub, jasan, smrk,
borovice) které nám byly dodány v suchém stavu (ze sušičky). Jako penetrační
prostředky

byly

použity

syntetické

lazurovací

napouštědlo

(roztok

alkydu),

vodouředitelné alkydové napouštědlo, fermež, lněný olej, methyester rostlinného
oleje, vodouředitelné akrylátové napouštědlo. Před zahájením prací bylo provedeno
stanovení obsahu vlhkosti dřeva. Vždy deset vzorků od každého typu bylo sušeno do
konstantní hmotnosti. Výsledky uvádí tabulka 1.

Tabulka 1. Obsah vlhkosti v jednotlivých typech dřeva.
Druh dřeva
Buk
Dub
Jasan
Smrk
borovice

Obsah vlhkosti (%hmot.)
4,35
4,53
4,22
4,86
4,71

První část experimentů byla zaměřena na stanovení vzlínavosti jednotlivých
látek ve dřevě. Do mělké misky byly nality 3 mm penetračního prostředku. Do tohoto
prostředku byly vloženy vzorky dřev tak, aby kapiláry směřovaly vzhůru
(nejpříhodnější podmínky pro penetraci). Pro srovnání byla také testována sorpce při
ponoření čistého dřeva do vody. Výsledky penetrace jednotlivých látek ukazuje
následující tabulka.
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Tab 2. Rychlost penetrace různých druhů dřeva různými typy penetračních látek (v %
hmot. vtaženo na hmotnost dřevěného tělíska).
Buk
Čas (min)
Methylester
Lněný olej
Fermež
Lazurol
VŘ akrylát
VŘ alkyd
Demi voda

5
20,8
6,7
11,7
17,0
8,1
3,1
26,0

15
21,6
12,6
19,2
20,8
14,6
13,0
42,8

30
23,1
17,1
24,6
22,4
17,1
13,3
50,3

60
23,8
22,0
28,0
24,1
19,1
13,8
58,6

120
24,2
24,7
31,8
25,6
22,1
14,2
61,1

5
14,8
1,8
4,1
5,7
2,2
1,7
3,1

15
18,1
2,5
5,0
6,4
2,8
2,0
4,5

30
19,5
2,8
5,8
6,7
3,5
2,4
5,3

60
20,5
3,2
6,3
7,1
4,2
3,2
7,6

120
21,8
3,5
7,2
7,6
5,3
3,9
9,4

5
7,2
8,5
6,2
7,1
9,4
10,4
12,0

15
9,3
9,4
7,2
8,4
10,6
11,4
16,2

30
11,3
9,9
8,5
9,2
11,4
12,1
20,1

60
13,1
11,1
9,3
10,4
13,2
13,7
28,9

120
15,8
11,9
10,6
11,4
14,9
14,5
49,1

5
0,51
0,49
1,77
3,53
1,51
1,28
1,41

15
0,56
0,58
2,25
4,52
1,88
1,58
2,14

30
0,76
0,69
2,77
5,27
2,25
1,79
2,49

60
0,98
0,76
3,20
6,01
2,76
2,63
3,83

120
1,65
0,90
4,06
6,81
3,43
3,06
4,70

Dub
Čas (min)
Methylester
Lněný olej
Fermež
Lazurol
VŘ akrylát
VŘ alkyd
Demi voda

Smrk
Čas (min)
Methylester
Lněný olej
Fermež
Lazurol
VŘ akrylát
VŘ alkyd
Demi voda

Borovice
Čas (min)
Methylester
Lněný olej
Fermež
Lazurol
VŘ akrylát
VŘ alkyd
Demi voda
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Jasan
Čas (min)
Methylester
Lněný olej
Fermež
Lazurol
VŘ akrylát
VŘ alkyd
Demi voda

5
2,61
1,15
1,00
2,89
1,44
1,41
2,06

15
3,79
1,48
1,41
3,81
2,22
1,83
3,79

30
5,07
1,66
1,86
4,69
2,98
2,15
4,84

60
6,31
1,99
2,39
6,08
3,77
3,03
7,32

120
8,88
2,25
3,19
8,10
5,48
3,73
9,75

Z naměřených hodnot lze dojít k překvapivému závěru. Při krátkodobé
penetraci je nejúčinnější penetračním činidlem pro dřevo z listnatých stromů
methyester rostlinného oleje. U dřeva z jehličnatých stromů nelze o penetrační
schopnosti zdaleka tak jednoznačně rozhodnout.
Abychom se přiblížili reálným podmínkám penetrace dřeva a zjišťování kvality
penetrace zvolili jsme následující experimentální postup. Vzorky různých druhů dřeva
byly nejprve změřeny a zváženy, poté postupně penetrovány různými typy
penetračních prostředků a to po dobu 5 minut, 60 minut a 24 hodin. Po ukončení
penetrace byly vzorky setřeny do sucha a umístěny v laboratorních podmínkách po
dobu 14 dnů a následně znovu změřeny a zváženy. Pro každou penetraci, čas
penetrace a druh dřeva byl vzat soubor deseti kusů vzorků.
Pro ověření účinku penetrace byla testována nasákavost penetrovaných (a
pro srovnání i nepenetrovaných) vzorků různých druhů dřeva ve vodě po dobu
jednoho a deseti dnů. Vzorky byly zváženy a změřeny před vložením do vody a opět
po vyjmutí z vody.
Při sledování účinků penetrace různými komerčně dostupnými prostředky
jsme dospěli k následujícím závěrům:
- pokud posuzujeme účinnost penetrace jako množství látky napenetrované do
dřeva za určitý časový úsek pak pro penetraci dřev jehličnanů jsou nejvhodnější
fermež, methyester sojového oleje a lněný olej, méně vhodné je použití roztoku
alkydu a nejméně vhodné použití vodouředitelných napouštědel.
- rozměrové změny, které doprovázejí penetraci jehličnatého dřeva jsou velmi malé,
řádově desetiny procenta. Pouze při delším působení vodouředitelných
napouštědel může dojít k rozměrovým změnám okolo jednoho procenta
- pro penetraci dřev listnatých stromů platí obdobné zákonitosti
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- rozměrové změny, které doprovázejí penetraci listnatého dřeva jsou sice také
malé, ale ve srovnání s jehličnatým dřevem ca dvojnásobné. Proto v případě
penetrace těchto druhů dřeva byly naměřeny délkové změny až dvě procenta

Při sledování nasákavosti vodou u různých druhů penetrovaných dřev jsme
dospěli k následujícím závěrům:
- všechny použité látky výrazně snižují nasákavost dřeva a tím zmenšují rozměrové
změny dřeva
- účinnost jednotlivých prostředků se velmi výrazně liší v závislosti na druhu dřeva
- pro borové dřevo je nejvhodnější použití fermeže nebo roztoku alkydu, ale rozdíly
v nasákavosti nejsou mezi různými penetračními prostředky významné
- pro smrkové dřevo je nejvhodnější použití fermeže, nebo roztoku alkydu, ale také
vodouředitelné akrylátové napouštědlo mělo dobrý účinek
- pro jasanové dřevo je nejvhodnější použití roztoku alkydu, ale rozdíly
v nasákavosti nejsou mezi různými penetračními látkami významné
- pro bukové dřevo je nejvhodnější použití methylesteru sojového oleje, o málo hůře
vychází použití fermeže a roztoku alkydu
- pro dubové dřevo je nejvhodnější použití roztoku alkydu, methylesteru sojového
oleje nebo vodouředitelného akrylátového napouštědla
- při expozici 240 hodin ve vodě zaniká účinek takřka všech penetrací s výjimkou
nejvyšších koncentrací penetrujících látek (nejdelších penetračních časů)

Závěrem lze tedy konstatovat, že rozpouštědlové penetrace (roztok alkydu), či
bezrozpouštědlové

penetrace

z obnovitelných

surovin

(lněný

olej,

fermež,

methylester sojového oleje) do určité míry lépe penetrují různé druhy dřev a více
snižují nasákavost dřeva než penetrace na bázi testovaných vodouředitelných pojiv.
Tyto látky jsou také univerzálnější, tj. jejich účinek není tak závislý na druhu dřeva
jako v případě penetrací na bázi testovaných vodouředitelných pojiv.
Penetrací při normálních aplikačních podmínkách lze snížit nasákavost
nejvýše o ca 50 %. V e většině případů ani výrazně prodlouženou dobou penetrace
nelze tuto hodnotu dále výrazněji snížit.
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Rád bych poděkoval panu Miroslavu Jirčíkovi z Dřevotvaru Jablonné nad
Orlicí za poskytnutí vzorků různých druhů dřev, které byly použity v této práci.
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EMISE VOC EMITOVANÉ Z NÁBYTKOVÝCH DÍLCŮ
S POVRCHOVOU ÚPRAVOU
EMISSIONS OF VOC EMITED FROM THE FINISHED FURNITURE
SURFACES
Daniela Tesařová, Zdeněk Muzikář
Ústav nábytku a speciálních výrobků ze dřeva LDF, Mendelova zemědělská a
lesnická univerzita v Brně
Summary
In the work, solving the problems of the emissions volatile organic
compounds emitted from the furniture samples, there was investigated the
influence different types of wooden furniture finishing and surfaces on the
amount and the composition of the VOC emissions. The Measurement of
the emissions from the specimens was tested in the small-space chamber.
Collected samples of the emissions were analyzed by the gas
chromatography in conjunction with mass spectrometer. The prevention
effect was discovered during the testing lack materials made from the
acrylate. The measurements have shown that the VOC emissions were
depended on the choice of finishing material, the surface material and the
products of reaction between the veneered chipboards and the lacquer
film. These acrylate lacks eliminated entirely the least emissions from all
the wooden based materials finished by all the testing lacquers.
Key words: VOC, emissions finished surfacer, small-space chamber, gas
chromatography with mass finishing materials spectrometer, abundance,
R-sentences, chipboards,

Úvod
V posledních čtyřiceti letech množství chemikálií, které je emitováno do ovzduší a
ovlivňují jeho znečistění, řádově rostlo jak kvantitativně tak kvalitativně. Je možno
konstatovat, že lidé středního věku jsou první generací vystavenou denně vlivu těchto
chemikálií již od narození. Protože některé z těchto chemických sloučenin
obsažených v ovzduší mají dlouhou testovací dobu, projeví se jejich účinky na lidské
zdraví a životní prostředí až po delší době působení. Střední generace je z hlediska
sledování vlivu znečistění životního prostředí po celou života na lidské zdraví první
pokusnou skupinou. [5]
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Mezi jeden z největších zdrojů znečistění vnitřního i vnějšího životního prostředí
patří tzv. těkavé organické látky VOC (Volatile Organic Compound).
VOC se mimo vlivu na znečistění exteriéru, kde mezi hlavní emitory VOC patří i
zpracování nátěrových hmot, výrazně podílí i na znečistění vnitřního životního
prostředí. Při měření znečistění vzduchu ve vnitřním prostředí bylo zjištěno, že
znečistění ovzduší v interiéru je 2-5x, někdy i 10x koncentrovanější než v exteriéru.
Tyto hodnoty se týkají hlavně zateplených domů s utěsněnými okny, vybavených
klimatizací. Zatížení interiérů těmito emisemi vede k velkým hodnotám benzenu,
toluenu a mnoha jiných chemikálií ve vnitřním prostředí. Zvýšené znečistění vnitřního
prostředí VOC signifikantně zatěžuje organismus. Uvolňované VOC nemusí být vždy
toxické, ale přesto lidskému organismu škodí, protože svojí přítomností ve vzduchu
spolu s prachem likvidují biogenní volné ionty v interiéru, a tím zvyšují potřebu
quenchers (zhášečů např. vitaminů) v těle. Je zřejmé, že současné rychlé přeměny
kvality obývaného prostředí dnes předbíhají schopnost adaptibility lidského
organismu, což se projevuje nárůstem tzv. civilizačních onemocnění. Mezi civilizační
onemocnění, známá až od 80. let, patří SBS „Sick Building Syndroms“ a BRI
„Building realated Illness“[2]. Jejich diagnostikování přímo souvisí s kvalitou vnitřního
životního prostředí obytných a pracovních prostor. Uvedené nemoci souvisejí tedy se
stavem budov, vnitřním prostředím budov, a tím i s kvalitou ovzduší v interiéru.[6]
V obytném prostoru patří mezi zdroje VOC téměř všechny předměty denní
potřeby, při jejichž výrobě a údržbě se používají rozpouštědla,.a tedy mezi jeden
z hlavních emitentů VOC ve vnitřním prostředí patří i dřevěný nábytek.Dřevěný
nábytek emituje nejen zbytkové emise organických těkavých látek,které emitují
lepidla a nátěrové hmoty, zpracovávané při výrobě nábytku, ale i emise VOC
uvolňované dlouhodobě dřevní surovinou konstrukčních materiálů (např. terpeny)[1].
Při řešení požadavku na snižování emisí VOC z nábytkových dílců se jeví,
jako nutnost stanovit podíl emisí VOC uvolňovaných ze zpracovávaných nátěrových
hmot při dokončování nábytku, podíl emisí VOC emitovaných z podkladových
materiálů na bázi dřeva a vliv vzájemné interakce podkladu a povrchové úpravy na
kvantitativní a kvalitativní složení emisí VOC těkajících z nábytku
Cílem práce bylo pokusit se stanovit podíl vlivu zpracovávaného druhu nátěrové
hmoty a vlivu dokončovaného podkladového materiálu na bázi dřeva na kvantitativní

449

a kvalitativní složení směsí emisí VOC těkajících dlouhodobě z nábytkových dílců
v závislosti na čase.

Popis experimentálních metod
Pro stanovení množství a složení emisí VOC těkajících z testované nátěrové
hmoty nanesené na inertním podkladu bylo použito tabulové sklo jako inertní
podklad. Na základě dosažených výsledků na inertním podkladě se stanovoval i
podíl emisí nátěrových hmot na celkových emisích, emitovaných dílci z ,
velkoplošného

aglomerovaného

materiálu

na

bázi

dřeva

(dále

jen

DTD)

zadýhovaných dýhou buk a dokončených testovanými nátěrovými hmotami. Pro
ověření a porovnání vlivu používaných nátěrových hmot při dokončování
povrchových úprav nábytku na množství a složení celkových emisí VOC
emitovaných nábytkovým dílcem v závislosti na čase na použitém podkladovém
materiálu byly při řešení úkolu testovány následující nátěrové hmoty:
-

nitrocelulózový lak, ML 4401-015, ředidlo V 7806 firma 3H-Lacke,

- vodou ředitelný lak na bázi akrylátových disperzí OLICRYL 18.21-3 OLI-Lacke
- akrylátové UV vytvrzované laky Beckery Seal UF136, Beckery Clear 40UM 1250040 vrchní lak,konečná PÚ nábytku firma Becker Acroma KB,
Emise VOC byly testovány podle normy ENV 13419/DIN Determination of the
emission volatile organic compounds.
Měření emisí VOC dlouhodobě emitovaných z testovaných podkladových
materiálů a podkladových materiálů dokončených ověřovanými nátěrovými hmotami
bylo prováděno v Zařízení pro měření VOC látek instalovaném na Ústavu nábytku,
Lesnické a dřevařské fa-kulty MZLU v Brně. Zařízení, vyrobené jako prototyp,
splňovalo všechny, v normě ENV 13419 předepsané podmínky pro testaci emisí
VOC.
Parametry při stanovení emisí VOC těkajících z testovaných vzorků do ovzduší
komory v Zařízení měření VOC byly následující:
Doba trvání dlouhodobé zkoušky jednoho testovaného vzorku ..….28 dní (672 hodin)
Celkový plošný obsah povrchu testovaného vzorku …..….....….......…..1 m2 +/- 1mm2
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Teplota vzduchu ve zkušební komoře po dobu konání zkoušek……...23oC +/- 0,5oC
Relativní vlhkost vzduchu ve zkušební komoře ……….……..........45 % r.v.+/-2,0 %
Rychlost proudění vzduchu ve zkušební komoře ……………….........0,1 až 0,3 m/s
Výměna vzduchu ve zkušební komoře…………………………..……........1m3 / 3600s
Stupeň zaplnění komory …..…………………………………..….…….......…...1m2/1m3
Čas odebírání jednoho vzorku vzduchu z atmosféry komory…...……65940-67200s
Časové úseky odběru jednotlivých vzorků ovzduší komory po dokončení PÚ
vzorků vložených do komory…….......……………......2h, 48h,72h, 168h, 336h a 672h

Zkušební vzorek ovzduší maloprostorové komory, zatíženo testovaným vzorkem,
se odebíral prosátím vzduchu přes čerpadlo do skleněné detekční jednorázové
trubičky SKC 236- 05 CT, sorbent kokosové uhlí, doba odběru jednoho vzorku
atmosféry komory trvala 1 099 minut.
Pro analýzu emisí VOC byla použita analytická metoda plynové chromatografie
s hmotnostní spektrometrií, tzv. GC/MS.

Výsledky a diskuse
Výsledky analýzy emisí VOC v odebraných vzorcích stanovené na plynovém
chromatografu s hmotnostní spektrometrií jsou shrnuty v tabulkách I, II, III, IV, V VI.
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Tabulka I. Emise VOC z nitrocelulózového nátěrového filmu (NC NF) podklad sklo.
Tekutá
matrice

Analyzova
né
organické
těkavé
látky (VOC)
v odebra
ných
vzorcích
vzduchu
z komory
s umístěný
mi
testovaným
i vzorky

EINECS

1-Butanol

000071-6-3

1-Methoxy2-propanol

000107-98-2

Pentanal

Emise
VOC z
NC NF1)
2h po
nánosu
na sklo

Emise
VOC
z NC NF
72h po
nánosu
na sklo

Emise
VOC z
NC NF
144h
podklad
sklo

Emise
VOC z
NC NF
336h
podklad
sklo

Emise
VOC
z NC NF
672h po
nánosu
na sklo

Objem prosávaného vzduchu při odběru zkušebních vzorků
[l]
1 099
1 099
1 127
1 099
1 101
Abundance
1 800
600 000
94 000
58 000 55 000
100000
000
Úprava koncentrace odebraného vzorku při vyhodnocení
GC/MS
5x
5x
5x
5x
5x zak.
5x zak.
zakonc. zakonc.
zakonc.
zak..
Skutečná abundance analyzovaného vzorku
360
120 000
18 800
11 600 11 000
20 000
000
0,25
(86 %)
1,04
(50 %)

-

-

-

-

-

2,22
(78 %)

-

-

-

-

000107-98-2

--

-

-

-

-

5,73
(72 %)

000108-10-1

-

-

-

-

-

000108-88-3

42,31
(94 %)

Hexanal

000066-25-1

-

11,49
(59 %)
88,51
(90%)

14,11
(90 %)
50,96
(90 %)

58,58
(90 %)

Butylacetát

000123-86-4

-

-

-

Ethylbenzen

000100-41-4

-

-

-

Xylen

001330-20-7

34,06
(94 %)
17,53
(90 %)
4,02
(78 %)
5,24
(90 %)
14,02
(94 %)

-

8,25
(87 %)

-

4-Methoxy2propanol
Methylbenzen

1-Methoxy2propylacet
át
1,3-Dimethylbenzen
2,2-Dimethyl-1,3dioxolan-4methanol,
Benzaldehyd
2-Ethyl-1hexanol
Benzenmethanol
Butylglykola
cetát
2-Ethylhexylacetát

43,98
(83 %)
2,43
(95 %)
7,50
(97 %)

1,14
(91 %)
1,86
(94 %)
0,90
(90 %)
26,85
(83 %)
1,19
(97 %)

-

000000-00-0

-

15,90
(40 %)

-

-

-

-

000108-38-3

2,49
(97 %)

1,31
(95 %)

-

-

-

-

000100-79-8

-

8,47
(47 %)

-

-

-

-

000100-52-7

-

-

-

-

-

000104-76-7

-

-

-

-

-

000100-51-6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,07
(83 %)

-

-

-

000112-07-2
000103-09-3

-

0,66
(95 %)
0,86
(90 %)
0,70
(94 %)
3,21
(59 %)
20,75
(91 %)
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Pokračování-Tabulka I. Emise VOC z nitrocelulózového nátěrového filmu (NC NF)
podklad sklo.
Tetradekan
3-Methylundekan
Tetracosam
ethylcyklodo
decasiloxan

000629-59-4

-

0,40
(91 %)

001002-43-3

-

-

018199-94-3

-

-

5,78
(80 %)
3,85
(72 %)
-

-

9,37
(78 %)

-

-

-

-

-

-

12,34
(78 %)

1)
Nitrocelulózový nátěrový film je v tabulce I a dále v textu označován zkratkou
NC NF a nitrocelulózová nátěrová hmota zkratkou NC NH

Tabulka II: Emise VOC z nátěrového filmu NCNH podklad DTD, dýha buk a emise
VOC DTD dýha buk bez povrchové úpravy.
Emise
Emise
Emise
VOC
VOC
VOC
DTD
z NCNF z NCNF z NCNF
dýha
144h
336h po
672h
buk bez
podklad nánosu podklad
nánosu
DTD,
DTD,
DTD,
NH
dýha
dýha
dýha
BK
BK
BK
Objem prosávaného vzduchu pří odběru zkušebních vzorků vzduchu
[l]
1 121
1 111
1 099
1 104
1 118
1 099
Abundance
104 000
3 100 000
500 000
280 000 450 000 290 000
Úprava koncentrace odebraného vzorku ovzduší z komory při
stanovení v GC/MS
5x
5x
5x
5x
5x
5 x zákon.
zákon.
zákon.
zákon.
zákon.
zákon.
Stanovená abundance
20 800
620 000
100 000
56 000
90 000
58 000
5,06
(91
%)
12,76
3,95
(94
12,07
13,61
15,00
22,25
(94 %)
%)
(91 %)
(91 %)
(91 %)
(91%)
15,4 (91
6,16 (86
7,22
8,02
3,96
%)
%)
(83 %)
(90 %)
(92 %)
49,29
17,96 (90
10,13
(90 %)
%)
(90 %)
7,25
1,61
(97 4,68 (94
5,19
(97 %)
%)
%)
(91 %)
9,88
(83
%)
1,58
(86 %)
3,58
(68
%)
1.96
2,71
3,26
2,29
7,02
(95 %)
(96 %)
(93 %)
(91 %)
(96 %)
2,04
(91 %)
1,26
(91
%)
Emise
VOC z NC
NF 2h
pod-klad
DTD dýha
buk

Analyzované
organické
těkavé látky
(VOC)

4-Methylpentanon
Methylbenzen
(Toluen)
Hexanal
Butylacetát
1,3-Dimethylbenzen
2-Ethoxyetanolacetát
Xylen
3-Methyl-4Heptanon
α-Pinen
1-Ethyl-2-methylbenzenzen
Izopropylbenzen

EINECS

00010810-1
00010888-3
00006625-1
00012386-4
00010838-3
00011115-9
00133020-7
01572615-5
00008056-8
00061114-3
00009882-8
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Emise
VOC
z NC NF
72h podklad DTD
dýha buk

Pokračování- Tabulka II: Emise VOC z nátěrového filmu NCNH podklad DTD, dýha
buk a emise VOC DTD dýha buk bez povrchové úpravy.

Analyzované
organické
těkavé látky
(VOC)
1,3,5-Timethylbenzen
1-Ethyl-3ethylbenzen
1,2,3-Trimethylbenzen
Dekan
4-Ethyl-1,2dimethylbenzen
1,1Diethoxyhexan
Undekan
Dodekan
Tridekan
Isobutylkaprylat
2-Methylpropyloktanoát
Tetradekan
1,1’Oxybiisoktan
Pentadekan
Isobutylkaprat
Butylkaprat

DTD
dýha
buk bez
nánosu
NH

Emise
VOC z NC
NF 2h
pod-klad
DTD dýha
buk

Emise
VOC
z NC NF
72h podklad DTD
dýha buk

Emise
VOC
z NCNF
144h
podklad
DTD,
dýha
BK

Emise
VOC
z NCNF
336h po
nánosu
DTD,
dýha
BK

Emise
VOC
z NCNF
672h
podklad
DTD,
dýha
BK

-

0,75
(94
%)

1,97
(95 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

4,07
(93 %)

-

-

2,32
(91 %)

-

2,05
(90 %)

-

-

-

-

-

-

2,62
(90 %)
2,59
(87 %)
4,05
(91%)

3,71
(90 %)
3,97
(94 %)
6,48
(96 %)

-

-

EINECS
00010867-8
00062014-4
00052673-8
00012418-5
00093480-5
00365893-3
00112021-4
00011240-3
00062950-5
00058975-3
00000000-0
00062959-4
00062959-4
00062962-9
03067338-2
03067336-0

1,88
(90 %)
1,64
(90 %)
2,31
(95 %)

2,94
(90 %)
2,18
(94 %)

1,38
(94
%)
2.53
(86
%)
2,01
(96
%)
1.94
(97
%)
0,65
(91
%)
1,69 (94
%)

1,73
(96 %)
1,67
(87 %)
2,00 (93
%)
17,19 (90
%)

2,64
(91 %)
2,36
(90 %)
3,34
(94 %)
9,00
(91 %)

-

-

-

-

8,12
(98 %)

-

2,41 (86
%)

4.13
(94 %)

1,55
(72 %)
7,09
(95 %)

-

-

-

-

-

5,66
(97 %)

-

-

-

1,35 (91
%)
8,71 (90
%)

2,58
(93 %)
10,98
(87 %)

5,69
(91 %)
11,44
(86 %)

-

-

-

-

-

2,23
(78 %)

1.37
(91 %)
1,15
(94 %)
3,11
(97 %)
-

6,69
(97 %)
2,35
(53 %)
7,18
(93 %)
-

2,2,4-Trimethyl-1,3pentandio

00014419-4

-

-

5,75
(58 %)

6,52
(45 %)

-

-

Isobutyllaurat

00000000-0

-

-

4,74 (43
%)

10,88
(90 %)

18,40
(91 %)

24,88
(90 %)
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Tabulka III: Emise VOC z nátěrového filmu VŘNH podklad sklo včetně tekuté matrice

Analyzované
organické
těkavé látky
(VOC)
v odebraných
vzorcích
vzduchu
z komory
s umístěnými
testovanými
vzorky
1-(2-Methoxy1-methylethoxy)-2propanol
1-(2-Methoxypropoxy)-2propanol
Toluen
Ethylbenzen
1,3-Dimethylbenzen
2-Methyl-2butanol
1-[1-Methyl-2(2-propenyloxy)ethoxy]-2propanol
2-(2-Methoxy1-methylethoxy)-2-propanol
Nonan
α-Pinen
1-Ethyl-4methylbenzen
Dekan
Dekamethylcyk
lo-pentasiloxan
Dodekan
Tridekan
Tetradekan
Dodekamethylpentasiloxan

EINECS

Emise
Emise
Emise
Emise
Emise
VOC
VOC z V
VOC
VOC
VOC z V
Tekutá z VŘNF2)
ŘNF
z VŘNF z VŘNF ŘNF
matrice 2h po ná168h po
336h po 504h po 696h po
nosu na
nánosu
nánosu nánosu nánosu
sklo
na sklo
na sklo
sklo
na sklo
Objem prosávaného vzduchu při odběru zkušebních vzorků vzduchu
[l]
1099
1099
1125
1099
1099
Abundance
110 000 73 000
180 000
150 000 350 000 25 000
Úprava koncentrace odebraného vzorku ovzduší z komory při
stanovení v GC/MS
5x
5x
5x
5x
5x zák..
100 x zřed.
zakonc.
zakonc.
zakonc.
zakonc.
Stanovená abundance
22 000
7 300 000
36 000
30 000
70 000
5 000

02032432-7

34,86
(83 %)

34,79
(83 %)

-

-

-

-

01342907-7

-

10,94
(39 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

32,93 (91
%)
4,82 (91
%)

-

-

47,89
(91 %)
4,77
(87 %)
11,45
(97 %)

32,1
(91 %)
8,19
(86 %)

-

26,90
(94 %)
5,17
(90%)
15,44
(91 %)

-

3,29
(54
%)

-

-

-

-

05595625-7

-

50,98 (78
%)

3,01 (50
%)

-

-

-

05595621-3

62,78
(50 %)

-

-

-

.

-

-

-

-

-

-

-

2,37
(72 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,35
(96%)
2,82
(83 %)
4,01
(72 %)
10,12 84
%)
14,78
(72 %)

-

3,48
(91 %)
2,88
(80 %)
2,64
(80 %)
4,17
(92%)
2,39
(91%)
2,71
(90 %)
4,94
(94 %)
8,47
(94 %)
2,70
(38 %)

3,25
(97 %)
2,96
(91 %)
1,83
(90 %)
3,19
(93 %)
1,33
(78 %)
2,08
(91 %)
3,71
(94 %)
4,56
(94 %)

-

4,45 (94
%)
3,32 (91
%)
2,11 (74
%)
3,79
(64%)
4,43
(91%)
2,41 (87
%)
4,41 (91
%)
6,11 (94
%)
2,98 (25
%)

-

-

00010888-3
00010041-4
00010838-3
00007585-4

00011184-2
00008056-8
00062296-8
00012418-5
00054102-6
00011240-3
00062950-5
00062959-4
00014163-9
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-
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Pokračování-Tabulka III: Emise VOC z nátěrového filmu VŘNH podklad sklo včetně
tekuté matrice.

Analyzované
organické
těkavé látky
(VOC)
v odebraných
vzorcích
vzduchu
z komory
s umístěnými
testovanými
vzorky
Pentadekan
1,2-Dimethylbenzen
Undekan
Dodekamethylc
yklohexasiloxan
Oktamethylcykl
o-tetrasiloxan

Tekutá
matrice

Emise
VOC
z VŘNF2)
2h po nánosu na
sklo

-

-

-

-

-

-

EINECS
00062962-9
00009547-6
00112021-4
00054097-6

-

00055667-2

-

-

Emise
VOC z V
ŘNF
168h po
nánosu
na sklo

Emise
VOC
z VŘNF
336h po
nánosu
na sklo

Emise
VOC
z VŘNF
504h po
nánosu
sklo

Emise
VOC z V
ŘNF
696h po
nánosu
na sklo

2,25
(72 %)
10,577
(91 %)
2,58 (90
%)

2,74
(83 %)
2,22
(3,48 %)
3,17
(93 %)

2,25
(64 %)
1,84 (95
%)
2,12
(87 %)

8,57
(54 %)
3,72
(57 %)

-

2,37
(78 %)

1,57
(43 %)

5,40
(59 %)

-

-

1,39
(25 %)

-

-

2) Vodou ředitelný nátěrový film je v tabulce a dále v textu označován zkratkou
VŘNF a vodou ředitelná nátěrová hmota zkratkou VŘNH

Tabulka IV: Emise VOC z nátěrového filmu VŘNH nanos na DTD dýha buk.
Analyzované
organické těkavé
látky (VOC)
v odebraných
vzorcích ovzduší
z komory
s umístěnými
testovanými
vzorky

EINECS

Toluen

000108-88-3

Hexanal

000066-25-1

Ethylbenzen

000100-41-4

1,4-Dimethylbenzen

000106-40-3

Isopropylbenzen

000098-82-8

α-Pinen

000080-56-8

Emise
Emise
Emise
Emise
Emise
VOC
VOC
VOC
VOC
VOC
z VŘNF
z VŘNF
z VŘNF
z VŘNF
z VŘNF
2h po
72h po
144h po
360h po
672h po
nánosu
nánosu
nánosu
nánosu
nánosu
na DTD
na DTD
na DTD
na DTD
na DTD
dýha buk
dýha buk
dýha buk dýha buk dýha buk
Objem prosávaného vzduchu při odběru zkušebních vzorků[ l]
1 109
1 100
1 099
1 099
1 099
Abundance
4 700 000
1 450 000
880 000
29 000
18 000
0,08
0,48
(91 1,48 (91
31,64
23,88 (91
(86 %)
%)
%)
(91 %)
%)
0,13
(74 0,75 (74 8,52 (78 12,67 (63
%)
%)
%)
%)
0,09 (90
%)
0,25
(90 0,52 (91
15,59
7,16 (69
%)
%)
(91 %)
%)
0,07
(74 %)
0,29 (94
7,42 (90
%)
%)
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Limonen

000138-86-3

-

0,08
(83
%)

-

6,53 (90
%)

-

Pokračování-Tabulka IV: Emise VOC z nátěrového filmu VŘNH nanos na DTD
dýha buk.
Analyzované
organické
těkavé látky
(VOC)
v odebraných
vzorcích
ovzduší
z komory
s umístěnými
testovanými
vzorky
1-Ethyl-4methylbenzen
3Methoxypentan
2- propyl-1,3Dioxolan

Emise VOC
z VŘNF
2h po
nánosu
na DTD
dýha buk

Emise
VOC
z VŘNF
72h po
nánosu
na DTD
dýha buk

Emise
VOC
z VŘNF
144h po
nánosu
na DTD
dýha buk

Emise
VOC
z VŘNF
360h po
nánosu
na DTD
dýha
buk

Emise
VOC
z VŘNF
672h po
nánosu
na DTD
dýha buk

000622-96-8

-

-

-

-

5,88 (86
%)

036839-67-5

0,21 (47 %)

-

-

-

-

003390-13-4

0,24 (45 %)

-

-

-

-

000124-18-5

-

-

4,34
(74 %)

9,13 (83
%)

010143-32-5

15,67 (78 %)

4,51
(72
%)

0,37 (95
%)
4,00
(74 %)

-

-

013588-28-8

21,67 (64 %)

8,14
(70
%)

6,36
(80 %)

-

-

000112-36-7

-

0,40
(42
%)

-

-

-

020324-32-7

14,39 (86 %)

3,37
(81
%)

2,74
(83 %)

-

-

013429-07-7

10,7 (56 %)

4,58
(65 %)

3,74
(75 %)

-

-

000103-09-3

0,10 (90 %)

-

-

-

-

Dodekan

000112-40-3

-

-

2-Ethylhexanol
1-methyl-2(propyloxyethoxy) 2propanol
1,1’-[(1-methyl
1,2-etandiyl)-bis
(oxy)]2-propanol
Kalonedrin

000104-76-7

0,08 (78 %)

-

0,78
(94 %)
-

055956-25-7

17,28 (83 %)

32,31
(87 %)

28,89 (89
%)

28,85 (74
%)

-

001638-16-0

19,31 (64 %)

45,73
(72 %)

47,97 (78
%)

-

-

038818-51-8

0,01 (94 %)

-

-

Tetradekan

000629-59-4

-

-

0,96
(96 %)

5,69
(72 %)

Dekan
1-(2-ethoxypropoxy)-2-propanol
2-(2 methoxypropoxy)-2propanol
1,1’-oxybis [2ethoxy] etan
1-(2-methoxy-1methyl-ethoxy)2-propanol
1-(2methoxypro-oxy)2-propanol
2Ethylhexylacetát

EINECS
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-

-

3,75 (81
%)
-

Tabulka V: Emise VOC akrylátového nátěr. filmu vytvrzovaného UV zářením na
DTD,dýha buk.

Analyzované
organické
těkavé látky
(VOC)
v odebraných
vzorcích
ovzduší
z komory
s umístěnými
testovanými
vzorky

EINECS

Toluen

000108-88-3

Butylacetát

000123-86-4

Ethylbenzen

000100-41-4

1,3-Dimethylbenzen
1,2-Dimethylbenzen
1,4-Dimethylbenzen

000108-38-3
000095-47-6
000106-42-3

α-Pinen

000080-56-8

Dekan

000124-18-5

Tridekan

000629-50-5

Trikosan

000638-67-5

Tetradekan

000629-59-4

Pentadekan

000629-62-9

Difenylmethan
on

000119-61-9

Emise
Emise
Emise
Emise
Emise
VOC z
VOC
VOC z
VOC z
VOC z
ACNFUV
z ACNFACNF-UV
ACNF-UV ACNF-UV
3)
2h
UV
288h pod- 480h, pod- 672h, podpod-klad
48h, podklad DTD,
klad DTD,
klad DTD,
DTD
klad DTD,
dýha buk
dýha buk
dýha buk
dýha buk dýha buk
Objem prosátého množství vzduchu při odběru zkušebních
vzorku [l]
1 107
1 099
1 106
1 107
1 099
Abundance
35 500
16 000
50 000
54 000
68 000
Úprava konc. odebraného vzorku ovzduší z komory při stanovení
v GC/MS
5x
5x
5x
5x
5 x zakonc.
zakonc
zakonc..
zakonc.
zakonc.
Stanovená skutečná abundance
7 100
5 000
10 000
10 800
13 600
69,0
27,59
36,95 (95
(91 %)
(91 %)
%)
5,94
4,16
(78 %)
(83 %)
5,43
9,02
(86
(72 %)
%)
16,39 (94
%)
31,0
(93 %)
18,63
(91 %)
9,20
4,65
(91
(91 %)
%)
2,77
5,22
(86
(94 %)
%)
5,68
(87 %)
5,92
(83
%)
6,63
(90 %)
4,91
(64 %)
5,48
(86 %)

3) Akrylátový nátěrový film vytvrzovaný ultrafialovým zářením je textu a tabulce
označován zkratkou ACNF-UV a akrylátová nátěrová hmota vytvrzovaná
ultrafialovým zářením zkratkou ACNH-UV

Pro vyhodnocení naměřených výsledků byly porovnány dosažené výsledky
kvantitativního a kvalitativního složení emisí VOC emitovaných z nátěrových filmů v
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závislosti na čase od nanesení nátěrového filmu. Grafické vyjádřením závislostí
závislosti emisí VOC z nátěrových filmů na čase a podkladovém materiálu je
zobrazeno na obr.1 a 2
Při vyhodnocení emisí VOC z NC NF naneseného na DTD chromatogram
identifikoval vznik nových sloučenin (isobutyllauratu, butylkapratu, isobutylkapratu), a
to ve velkém podílu emisí VOC u vzorku odebíraného 672h po nánosu. Uvedené
sloučeniny nebyly analyzované ve vzorcích ovzduší komory se vzorky nátěrových
filmů nanesených na skle, ani ve vzorcích ovzduší komory s umístěným dílcem
zadýhované DTD bez povrchové úpravy.
Po vyhodnocení kvantitativního a kvalitativního složení emisí organických
těkavých látek těkajících z nátěrových filmů vodou ředitelných laků lze konstatovat,
že nátěrový film nanesený na sklo uvolňoval dvě hodiny po nanesení největší
okamžité množství emisí organických těkavých látek s výrazným zastoupením par
pomalu těkavých rozpouštědel na bázi vícesytných alkoholů. Množství emisí
vypařované dvě hodiny po nánosu je dáno charakterem nátěrové hmoty a způsobem
tvorby nátěrového filmu. Měření emisí dvě hodiny po nánosu zachycuje fázi
odpařování pomalých rozpouštědel. Emise VOC dvě hodiny po nánosu z VŘNH
nanesené na sklo dosahovaly 61x vyšších hodnot než emise VOC z NC NH
nanesené na skle také dvě hodiny po nánosu. Při dalším měření byl zaznamenán
prudký pokles emisí VOC VŘNH. Stejným průběhem rychlosti odpařování emisí VOC
s časem, ale ne s tak výrazným poklesem, se vyznačoval vzorek DTD zadýhovaný
dýhou buk a dokončený VŘNH. Emise VOC z VŘNH podklad DTD, dýha buk,
dosáhly 7,5x vyšších hodnot než emise VOC z NCNH nanesené na DTD, dýha buk.
Po 300 hodinách expozice vzorku, DTD s dýhou buk s povrchovou úpravou VŘNH
kleslo v zařízení pro měření emisí VOC množství organických těkavých látek
v odebraných vzorcích ovzduší na hodnotu pozadí komory i nižší. Projevoval se
zábranný efekt nátěrového filmu VŘNH, který na sebe vázal organické těkavé látky
uvolňované z podkladových materiálů (tab. III, IV,).
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Závislost emisí VOC z VŘNH,CNNH,AC-UV nátěrových filmů
nanesených na DTD,dýha buk
5 000 000
4 500 000
-0,0086x

y = 3e+6e
4 000 000

Emise VOC (Abundance)

y = 689993x
3 500 000

-0,4063

2

y = 0,0003x + 10,967x + 5991
3 000 000

VŘNH DTD

2 500 000

CN NH DTD

2 000 000

UV-AC DTD

1 500 000

Exponenciální (VŘNH
DTD)
Mocninný (CN NH
DTD)
Polynomický (UV-AC
DTD)

1 000 000
500 000
0
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Čas (h)

Závislost emisí VOC z nátěrových filmů VŘNH,CNNH a AC-UV na
čase, nános na skle
8 000 000

7 000 000

y = 3e+7x

Emise VOC (Abundance)

6 000 000

-1,0766

y = 118096x

5 000 000

-0,3743

VŘNH sklo

2

y = 0,2524x - 113,23x + 14260

CN NH sklo

4 000 000

UV-AC sklo

3 000 000

Mocninný
(VŘNH sklo)

2 000 000

Mocninný (CN
NH sklo)
Polynomický
(UV-AC sklo)

1 000 000

0
0

100

200

300

400

500

Čas (h)
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Závěr
Během měření se prokázalo, že množství a složení směsí VOC emitovaných
z nátěrových filmů nábytkových dílců závisí nejen na použité nátěrové hmotě, na
čase měření, ale je výrazně ovlivňováno i použitým podkladovým materiálem na bázi
dřeva. Celkové množství emisí VOC emitované dílcem DTD, zadýhovaným dýhou
buk, dokončeným testovanými nátěrovými hmotami, neodpovídá emisím VOC
z nátěrového filmu naneseného na skle, projevuje se zde vliv podkladového
materiálu.
Z dosažených výsledků vyplývá, že celkové množství emisí VOC nelze
stanovit sečtením emisí VOC uvolňovaných z použitých podkladových materiálů na
bázi dřeva a emisí VOC emitovaných vytvrzenými nebo zaschlými nátěrovými filmy.
Množství a složení emisí VOC závisí na dokončovaném podkladovém materiálu, na
použité nátěrové hmotě, na charakteru zaschlého filmu nebo vytvrzené matrice
lakového filmu a na vzájemné interakci mezi nátěro-vým filmem a podkladovým
materiálem, zejména u nitrocelulózové nátěrové hmoty.
U nátěrových filmů vysokosušinových nátěrových hmot vytvrzených UV
nedocházelo ke kvantitativnímu zvýšení množství emisí VOC těkajících z nátěrového
filmu naneseného na DTD zadýhované dýhou buk vlivem emisí VOC z podkladového
materiálu jako u NC NH. Zesíťovaný AC-UV nátěrový film s pevnou matricí, bez
volných radikálů, které by mohly reagovat s pokladovým materiálem za vzniku
nových chemických těkavých látek, zde působí zábranným efektem a zadržuje
emitované organické těkavé látky z podkladu. Tento typ povrchové úpravy emitoval
nejmenší množství emisí VOC s rychlým poklesem. Dílec DTD s dýhou buk
dokončený ACNH-UV neuvolňoval již za tři dny od dokončení žádné emise VOC.
Zábranným efektem působil na emise VOC z podkladu i film vodou ředitelné
nátěrové hmoty na bázi akrylátových disperzí.

Poznatky uvedené v příspěvku je možno uplatnit:


při navrhování systémů dokončování nábytkových dílců emitujících méně emisí
nebo emitující organické těkavé látky, méně zdravotně závadné podle současného
stavu vědeckého poznání,
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při navrhování systému dokončování zdravotně nezávadného nábytku (dětský
nábytek, nábytek pro alergiky, nábytek do nemocnic)



při rozhodování v procesu investiční výstavby, rekonstrukcích a dostaveb lakoven
a dokončovacích linek pro povrchovou úpravu nábytku,



řešení výzkumných, vývojových úkolů v procesu tvorby a výroby nábytku.
Získané výsledky uvedené v tomto příspěvku potvrdily důležitost rozšíření

znalostí v oblasti dlouhodobých emisí VOC emitovaných nábytkovými dílci a bytovým
zařízením ve vztahu ke kvalitě ovzduší v interiéru. Dosažené výsledky závažnost
zkoumané problematiky v souvislosti s kvalitou vnitřního prostředí.
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VLIV ROZPOUŠTĚDLA NA PENETRACI ROZTOKŮ SOLAKRYLU BMX DO
DŘEVA
THE SOLVENT INFLUENCE ON THE PENETRATION OF SOLAKRYL BMX
SOLUTIONS INTO WOOD
Irena Kučerová
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav chemické technologie
restaurování památek
Summary
The paper deals with the study of the penetration of solutions of Solakryl
BMX into wood under reduced pressure. The Solakryl BMX is a solution of
methylmethacrylate/butylacrylate copolymer in xylene. Penetration
solutions were prepared by diluting of Solakryl BMX with following
solvents: toluene, xylene and toluene/ethanol mixtures of mass ratios 1:1
and 7:3. The amount of consolidating solution and the amount of the
consolidant (solid content) penetrated into the wood depends on the type
of wood and on the used solvent. The amount of the consolidant
penetrated into the wood in the studied concentration range (5-25 % by
weight) doesn't depend on the concentration of the solution. The positive
influence of the presence of polar solvent in the consolidating solution on
the amount of polymer penetrated into the wood hasn't been proved
unambiguously.
Key words: wood, penetration, Solakryl BMX, wood consolidation, solvent

1. Úvod
Penetrace roztoků konsolidantů do dřeva závisí na molekulové hmotnosti
konsolidantu, jeho polaritě a stericitě, koncentraci roztoku konsolidantu, typu použitého
rozpouštědla i na technologickém postupu impregnace. Penetraci roztoků konsolidantů do
dřeva významně ovlivňuje propustnost dřeva pro kapaliny. Účinek konsolidace dřeva je
úměrný obsahu konsolidantu ve dřevě a rozložení konsolidantu. [1-4]
Penetraci roztoků konsolidantů do dřeva ovlivňují i rozpouštědla použitá pro
jejich přípravu. Rozpouštědlo ovlivňuje viskozitu roztoku polymeru v důsledku různé
afinity mezi rozpouštědly a polymerem.
Informace o penetraci kapalin do dřeva v závislosti na jejich polaritě nejsou
jednotné. Jedna skupina prací [3-5] uvádí, že polární rozpouštědla pronikají do dřeva
lépe než nepolární. Jiné literární prameny [1,6-8] uvádějí, že nepolární rozpouštědla
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pronikají do dřeva rychleji a do větší hloubky. Při pronikání polárních rozpouštědel do
dřeva se vytvářejí fyzikálně-chemické interakce, polární rozpouštědla pronikají i do
buněčné stěny dřeva, což se projeví botnáním dřeva. Nepolární rozpouštědla do
buněčné stěny dřeva nepronikají.
Tok vícesložkových kapalin (roztoků konsolidantů) strukturou dřeva je
obdobný toku chromatografickou kolonou. Odlišná intenzita pohybu jednotlivých
složek závisí na jejich individuální afinitě k polysacharidům a ligninu, na velikosti
molekuly a velikosti pórů dřeva. [1,9]
Cílem této práce bylo studium penetrace roztoků Solakrylu BMX při vakuové
impregnaci dřeva v závislosti na typu použitého rozpouštědla.

2. Experimentální část
Penetraci roztoků Solakrylu BMX do dřeva jsem studovala na zdravém
borovém dřevě (borová běl) jako zástupci jehličnatého dřeva a zdravém topolovém
dřevě jako zástupci listnatého dřeva. Rozměry vzorků dřeva byly 20×20×30 mm
v radiálním, tangenciálním a axiálním směru.
Solakryl

BMX

(výrobce

LZ

Draslovka

Kolín)

je

roztok

kopolymeru

methylmethakrylátu s butylmethakrylátem v xylenu, obsah sušiny je cca 36 hm.%.
Zdánlivá dynamická viskozita roztoků konsolidantů byla změřena kapilárními
viskozimetry s visící hladinou typu Ubbelohde při teplotě 20 °C (obrázek 1).
Z obrázku 1 vyplývá, že zvolená rozpouštědla významně zdánlivou dynamickou
viskozitu roztoků Solakrylu BMX neovlivňují. Pro konsolidaci dřeva jsem použila
roztoky Solakrylu BMX o koncentraci 5, 10, 15, 20, 25 hm. %, složení roztoků je
uvedeno v tabulce 1.

Tabulka 1. Složení konsolidačních roztoků.
Roztok
Značka
Solakryl BMX naředěný na danou koncentraci toluenem
T
Solakryl BMX naředěný na danou koncentraci xylenem
X
Solakryl BMX naředěný na danou koncentraci směsí rozpouštědel toluen
1:1
ethanol v hmotnostním poměru 1:1
Solakryl BMX na danou koncentraci naředěný směsí rozpouštědel toluen
7:3
ethanol v hmotnostním poměru 7:3
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T

X

1:1
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7:3

Viskozita roztoku [mPa.s]

30
25
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5

Koncentrace roztoku [%]

25

Obrázek 1. Závislost zdánlivé dynamické viskozity roztoků Solakrylu BMX
na koncentraci jeho roztoků.

Vzorky dřeva byly před impregnací sušeny do konstantní hmotnosti při teplotě
103±2 °C. Poté byly zváženy a změřeny. Do doby impregnace byly vzorky dřeva
uchovány v exsikátoru nad vysušeným silikagelem. Impregnace vzorků dřeva byla
provedena za sníženého tlaku, pracovní tlak se v závislosti na teplotě pohyboval
v rozmezí 9,98-6,65 kPa. Vzorky dřeva byly impregnovány v exsikátoru po dobu 1
hodiny za sníženého tlaku a po dobu 0,5 hodiny za atmosférického tlaku.
Penetrace rozpouštědel byla studována z hlediska jejich povrchového napětí,
parametru rozpustnosti a dynamické viskozity. Penetrace roztoků Solakrylu BMX
byla hodnocena na základě příjmu roztoku konsolidantu dřevem a obsahu
konsolidantu ve dřevě. Dále jsem studovala nevratné nabotnání dřeva po jeho
impregnaci. Vztahy pro výpočet veličin jsou uvedeny v tabulce 2.
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Tabulka 2. Vztahy pro vypočet studovaných veličin.
Veličina

Vzorec

Jednotky

mi − m 0
⋅ 100
[%]
m0
m − m0
⋅ 100
Obsah konsolidantu = i 0
Obsah konsolidantu ve dřevě
[%]
m0
Rai 0 ⋅ Ta i 0 − Ra 0 ⋅ Ta 0
Nevratné nabotnání dřeva po
⋅ 100
Nabotnání =
[%]
impregnaci
Ra 0 ⋅ Ta 0
hmotnost vzorku před a po impregnaci roztoky Solakrylu BMX a po
m0, mi0
vysušení do konstantní hmotnosti [g]
mi
hmotnost vzorku po impregnaci [g]
Rai0 Rai0
rozměr vzorku v radiálním směru před a po impregnaci roztoky
Solakrylu BMX a po vysušení do konstantní hmotnosti [mm]
Ta0, Tai0
rozměr vzorku v tangenciálním směru před a po impregnací roztoky
Solakrylu BMX a po vysušení do konstantní hmotnosti [mm]

Příjem rozpouštědla, resp.
roztoku konsolidantu, dřevem

Příjem =

3. Výsledky a diskuse
3.1 Příjem rozpouštědla dřevem
Penetrační chování rozpouštědel při impregnaci dřeva za sníženého tlaku
jsem sledovala z důvodu studia jejich vlivu na penetraci roztoků konsolidantů
do dřeva. Vzorky dřeva jsem impregnovala za sníženého tlaku: vodou, toluenem,
ethanolem, směsí toluen ethanol v hmotnostním poměru 1:1 a 7:3, xylenem a
lakovým benzínem. Výsledky příjmu rozpouštědel dřevem jsou uvedeny v grafu na
obrázku 2, kde je patrný rozdíl mezi příjmem rozpouštědla borovým a topolovým
dřevem. Topolové dřevo má vyšší příjem rozpouštědla dřevem, což je dáno jeho
anatomickou stavbou, vyšší porozitou a propustností dřeva oproti borovému dřevu.
Penetrační chování studovaných rozpouštědel při vakuové impregnaci dřeva je
významně ovlivněno parametrem rozpustnosti, tedy polaritou rozpouštědla, a
přítomností hydroxylové skupiny v molekule rozpouštědla. Studovaná rozpouštědla lze
rozdělit do dvou skupin. Do první skupiny náleží rozpouštědla, která ve své molekule
neobsahují hydroxylovou skupinu (lakový benzín, xylen, toluen). Do druhé skupiny patří
rozpouštědla, která hydroxylovou skupinu obsahují (směs toluen ethanol v hmotnostním
poměru 7:3, směs toluen ethanol v hmotnostním poměru 1:1, ethanol, voda). V rámci
obou skupin rozpouštědel roste příjem rozpouštědla dřevem s rostoucím parametrem
rozpustnosti, tedy s rostoucí polaritou rozpouštědla. Dynamická viskozita a povrchové
napětí studovaných rozpouštědel neměly na příjem rozpouštědla dřevem při vakuové
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impregnaci vliv. Dřevo impregnované vodou mělo nejvyšší příjem rozpouštědla
dřevem. Dřevo impregnované lakovým benzínem mělo nejnižší příjem rozpouštědla
dřevem.

Obrázek 2. Příjem rozpouštědla borovým dřevem; Bor = borové dřevo, Tol = toluen, ETOH =
ethanol, T:E 11 = směs toluen ethanol v hmotnostním poměru 1:1, T:E 73 = směs toluen
ethanol v hmotnostním poměru 7:3, Xyl = xylen, LB = lakový benzín.

Obrázek 3. Příjem rozpouštědla topolovým dřevem; TP = topolové dřevo, Tol = toluen, ETOH
= ethanol, T:E 11 = směs toluen ethanol v hmotnostním poměru 1:1, T:E 73 = směs toluen
ethanol v hmotnostním poměru 7:3, Xyl = xylen, LB = lakový benzín.
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3.2 Příjem roztoků Solakrylu BMX dřevem
Výsledky příjmu roztoků Solakrylu BMX jsou znázorněny v grafech na
obrázcích 3 a 4. Příjem roztoků Solakrylu BMX se pohyboval v borovém dřevě
v rozmezí cca 90-110 % a v topolovém dřevě v rozmezí 100-160 %. Příjem roztoků
Solakrylu BMX dřevem není ve studovaném koncentračním rozmezí ovlivněn
koncentrací roztoku, tudíž ani jeho viskozitou.

Příjem roztoku konsolidantu
[%]
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7:3

1:1

X

160

130
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70
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Koncentrace roztoku konsolidantu [%]

Příjem roztoku konsolidantu [%]

Obrázek 3. Příjem roztoku konsolidantu borovým dřevem.
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Obrázek 4. Příjem roztoku konsolidantu topolovým dřevem.
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Z výsledků měření je patrné, že při impregnaci dřeva s vyšší propustností pro
kapaliny (topolového dřeva) se výrazněji uplatní penetrační schopnost roztoku
konsolidantu. Při impregnaci dřeva s nižší propustností pro kapaliny (borového
dřeva) se více uplatňuje vliv jeho propustnosti oproti vlivu penetračních schopnosti
roztoku konsolidantu. Penetrační schopnosti roztoků Solakrylu BMX při dané
koncentraci ovlivňuje rozpouštědlo použitého pro jeho přípravu. Koncentrace roztoku,
a tedy i viskozita roztoku, neovlivňovala příjem roztoku konsolidantu dřevem. Při
impregnaci dřeva roztoky Solakrylu BMX naředěnými směsí toluen ethanol
v hmotnostním poměru 7:3 a xylenem není významný rozdíl mezi příjmem roztoku
konsolidantu topolovým a borovým dřevem.

3.3 Obsah Solakrylu BMX ve dřevě
Z naměřených závislostí obsahu Solakrylu BMX v borovém a topolovém dřevě
vyplývá, že obsah konsolidantu ve dřevě závisí na druhu dřeva a typu rozpouštědla
použitého pro přípravu roztoku konsolidantu (obrázek 5 a 6).
Topolové dřevo mělo v průměru vyšší obsah konsolidantu ve dřevě než dřevo
borové, což je dáno rozdíly v anatomické stavbě obou dřevin. Rozdíly mezi
penetrační schopností jednotlivých roztoků Solakrylu BMX, a tedy i obsahem
konsolidantu ve dřevě, se výrazněji uplatnily u topolového dřeva, tedy dřeva s vyšší
propustností pro kapaliny. Při impregnaci borového dřeva, tedy dřeva s nižší
propustností pro kapaliny, převážil vliv jeho propustnosti oproti vlivu penetračních
schopnosti roztoků Solakrylu BMX.
Obsah konsolidantu ve dřevě roste s rostoucí koncentrací roztoku Solakrylu
BMX. S rostoucí koncentrací roztoku konsolidantu se více uplatňují rozdíly mezi
penetračními schopnostmi jednotlivých roztoků Solakrylu BMX. To se projevilo
výraznějšími rozdíly v obsahu polymeru ve dřevě. Obsah konsolidantu v dřevě při
stejné viskozitě jeho roztoku závisí na typu rozpouštědla (obrázek 7 a 8).
Typ rozpouštědla a jeho penetrační schopnost, tedy jeho afinita ke složkám
dřeva, jsou určující pro penetraci roztoku konsolidantu, i když rozpouštědlo
významně neovlivňuje viskozitu roztoku konsolidantu.
Jednoznačně pozitivní vliv přídavku polárního rozpouštědla (ethanolu) do
roztoku Solakrylu BMX na hodnotu obsahu konsolidantu ve dřevě nebyl prokázán. To
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je v rozporu s literárními údaji [10-12], které uvádějí, že vlivem přídavku polárního
rozpouštědla do roztoku konsolidantu dochází ke zvýšení obsahu konsolidantu ve
dřevě.
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Obrázek 5. Závislost obsahu konsolidantu v borovém dřevě na koncentraci roztoků
Solakrylu BMX.
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Obrázek 6. Závislost obsahu konsolidantu v topolovém dřevě na koncentraci roztoků
Solakrylu BMX
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Obrázek 7. Závislost obsahu konsolidantu v borovém dřevě na viskozitě roztoků
Solakrylu BMX
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Obrázek 8. Závislost obsahu konsolidantu v topolovém dřevě na viskozitě roztoků
Solakrylu BMX
3.4 Nevratné nabotnání dřeva
Cílem tohoto měření bylo ověřit, zda dochází k nevratnému nabotnání dřeva
po jeho impregnaci studovanými roztoky Solakrylu BMX. K nabotnání borového i
topolového dřeva vlivem impregnace roztoky Solakrylu BMX naředěnými toluenem a
xylenem, tedy nepolárními rozpouštědly, nedošlo. Po impregnaci dřeva roztoky
Solakrylu BMX s přídavkem ethanolu zůstalo dřevo mírně zbotnalé. Nabotnání dřeva po
jeho impregnaci roztoky Solakrylu BMX naředěnými směsí toluen ethanol v hmotnostním
poměru 1:1 bylo v průměru cca 3,5 %. Nabotnání borového dřeva impregnovaného
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roztoky Solakrylu BMX naředěnými směsí toluen ethanol v hmotnostním poměru 7:3 bylo
v průměru 1,6 %.

Tabulka. Nabotnání borového dřeva vlivem impregnace; c = koncentrace roztoku
konsolidantu, ∅ = průměrná hodnota, s = směrodatná odchylka.
Borové dřevo

c [%]
5
10
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1:1

Topolové dřevo

T

X

7:3

T

X
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∅
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∅
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∅
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∅
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Nabotnání dřeva po jeho impregnaci roztoky konsolidantů, indikuje uložení
konsolidantu do buněčných stěn. Aby roztok konsolidantu mohl proniknout do
buněčných stěn dřeva, musí být polární a relativní molekulová hmotnost konsolidantu
se musí pohybovat v rozmezí 5.000-10.000. [1,13] Solakryl BMX však nesplňuje ani
jeden předpoklad pronikání do buněčných stěn dřeva. Šimůnková a spolupracovníci
[12] učinili stejná pozorování, tedy že po impregnaci dřeva roztoky konsolidantů
s přídavkem polárních rozpouštědel dřevo zůstane mírně nabotnalé; maximálně do
objemových 4 %. Také Schiewind [14], který se zabýval konsolidací dřeva
vysokomolekulárními polymery, konstatuje, že nabotnání dřeva vlivem jeho
impregnace bylo proporcionální polaritě používaných rozpouštědel.
Možné vysvětlení tohoto jevu je, že ethanol v buněčné stěně zůstává i po ztuhnutí
konsolidantu. Nebo konsolidant, který je uložen v buněčných dutinách dřeva, působí
jako mechanická zábrana proti smrštění dřeva do původních rozměrů.
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4. Závěr
Penetrační chování rozpouštědel při vakuové impregnaci dřeva ovlivňuje jejich
polarita a přítomnost hydroxylových funkčních skupin ve studovaném rozpouštědle.
Penetrační schopnost roztoku konsolidantu je ovlivněna penetrační schopnost
samotného rozpouštědla. Příjem roztoku konsolidantu dřevem závisí na druhu
dřeviny i na typu rozpouštědla použitého pro přípravu roztoku konsolidantu. Příjem
roztoku konsolidantu dřevem ve studovaném koncentračním rozmezí (5-25 hm. %)
nezávisí na koncentraci roztoku.
Obsah

konsolidantu

ve

dřevě

roste

s rostoucí

koncentrací

roztoku

konsolidantu. S rostoucí koncentrací roztoků konsolidantů, se více uplatňují rozdíly
mezi penetračními schopnostmi jednotlivých roztoků konsolidantů. To se projevuje
vyššími rozdíly mezi obsahy konsolidantu ve dřevě, které bylo impregnováno
jednotlivými roztoky Solakrylu BMX. Jednoznačně pozitivní vliv přídavku polárního
rozpouštědla (ethanolu) do roztoku Solakrylu BMX na obsah konsolidantu ve dřevě
nebyl prokázán. Po impregnaci dřeva roztokem konsolidantu s přídavkem polárního
rozpouštědla došlo k jeho nevratnému nabotnání.
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NETZSCH-FEINMAHLTECHNIK GMBH
PRAŽSKÁ 108, BEROUN
SEDANSTRASSE 70,
95100 SELB
TEL: 311 624414, FAX: 311 624168

Proč laboratorní mlýny
Firma Netzsch jako jeden z předních výrobců perlových mlýnů na světě
samozřejmě nabízí svým zákazníkům také různé laboratorní stroje. Každý nový
produkt prochází trnitou cestou vývoje v laboratoři, nejrůznějšími aplikačními testy a
následuje navržení technologie pro výrobu. To bývá často tvrdý oříšek pro výrobce
strojů, kteří se laboratorní technikou zabývají pouze okrajově, nebo vůbec ne. Firma
Netzsch přichází do laboratoří se svými praktickými zkušenostmi z provozních
zařízení. Takto pak vznikají laboratorní stroje, které odrážejí možnosti výrobních
zařízení a přitom splňují veškeré nároky kladené na laboratorní stroj.
Hlavní cíl, který si firma Netzsch klade, je umožnit vývojovým pracovníkům
bližší kontakt s výrobními zařízeními, pomocí jejich menších kopií. Jen tak lze
poměrně snadno a přesně určit, jak se který produkt bude chovat ve výrobě a
vyvarovat se neočekávaných komplikací při nasazení větších šarží.
Laboratorní mlýny firmy Netzsch se daljí rozdělit na mlýny kerými se určuje
melitelnosti produktů, popř. zjišťuje kvalita surovin a na mlýny určené pro přípravu
technologie výroby. Přepočítatelnost z malých strojů na provozní je obtížná,
popřípadě není vůbec možná. Sem patří PE 075, Minizeta, Minicer, Minipur.
Nejmenší laboratorní mlýnek MiniZeta využívá čerpacího efektu rotoru mlýna
a slouží k nejrychlejšímu stanovení melitelnosti produktů, jakož i k přípravě receptur.
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Technická data:
Příkon: 750W
Otáčky 1500—3000/min
Násada 250—500 ml

Mezi stroje, podle kterých lze navrhnout technologii výroby včetně velikosti
zařízení patří LabStar a LabTopmill.
Labstar je univerzální perlový mlýn, který je možno přestavět na cirkulační i
kontinuální způsob mletí a navrhnout tak odpovídající výrobní technologii.

Technická data:
Příkon: 3 kW
Otáčky 1500—3000/min
Násada 1,5—3 l

Laboratorní košový mlýn LabTopmill se může využít pro přípravu vzorků a
receptur všude, kde se počítá s nasazením košových mlýnů. Zachovává si všechny
přednosti Topmillů firmy Netzsch—univerzální nasazení, jednoduchou údržbu a
čištění, jakož i snadný přechod z jednoho odstínu na druhý.

Technická data:
Příkon: 1,5 kW
Otáčky 1500—3000/min
Násada 1—12 l
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EKOLOGICKÉ ASPEKTY MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRO
NÁTĚROVÉ HMOTY
ECOLOGICAL ASPECTS OF THE MODERN PRODUCTION TECHNOLOGY OF
THE PAINTS
Lea Tomášová, Zdeněk Mičola
Ing. Lea Tomášová, s.r.o
Na Okrouhlíku 1781
530 03 Pardubice
www.tomasovalea.cz
Summary
Company Ing. Lea Tomášová s.r.o as the sales and servis representation,
presents modern machinery for ecological production processes in paint
production industry from the following manufacturers: DIAF AS, Danish
manufacturer of dissolvers and mixers for the mixing and predispersion,
Willy A. Bachofen AG, Swiss manufacturer of the bead mills for the fine
wet grinding and dispersion and RIOBEER AG, Swiss manufacturer of the
ecological cleaning units for cleaning of production units.
Key words: Bead mill, dissolver, ecological cleaning

Nároky a důraz na ekologii, ochranu životního prostředí dlouhodobě neustále
rostou. Vyplývá to i z nové legislativy, která postupně směřuje ke stále větším
regulacím na tomto poli. Nové podmínky jsou pak limitující pro mnohá průmyslová
odvětví, nevyjímaje výrobce nátěrových hmot.
Vedle charakteru vyráběných produktů existují i další aspekty „ekologičnosti“
výrobních procesů v oblasti nátěrových hmot. Nejedná se tedy pouze o chemickou
povahu nátěrové hmoty, tedy zda je založena na bázi rozpouštědlové nebo vodné,
ale i o charakter celé výrobní technologie a procesu, jako je například spotřeba a
úspora energií při provozu zařízení, poměr spotřeby energií k výkonu zařízení.
„Ekologičnost“ výroby ovlivňuje i sama povaha a konstrukce výrobního zařízení.
Nesporně ekologičtější jsou zařízení působící jako uzavřené systémy bez možnosti
úniku těkavých látek, jakými jsou disolvery s uzavřenými kontejnery nebo plně
uzavřené perlové mlýny, atd. Dalším aspektem ovlivňujícím „ekologičnost“ výrobního
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procesu jsou nároky na čištění výrobního zařízení, a tím i na spotřebu rozpouštědel a
množství vzniklých odpadních látek.
Sortiment zařízení pro výrobu nátěrových hmot od firem, které reprezentuje
firma Ing. Lea Tomášová s.r.o na českém a slovenském trhu, je tvořen stroji, při
jejichž navrhování a konstrukci je kladen zvláštní zřetel jak na možnost práce
v uzavřených systémech, tak i na nízkou spotřebu energie, tzn. optimální využití
vložené energie k procesu, ke kterému je zařízení určeno, ať už je to účinná
předdispergace nebo mletí. Pro první fázi procesu výroby nátěrové hmoty, kterou
obyčejně bývá smočení práškových materiálů v roztoku pojiva, a následná
předdsipergace nabízíme speciální disolver od firmy DIAF AS typ DIAMIX, který
pracuje v uzavřeném systému.
DIAMIX je kombinovaný vysokootáčkový disolver s kotvovým míchadlem. Při
plnění kontejneru surovinami kotva pracuje ve stejném směru otáček jako disolver a
promíchává přidávané suroviny. Současně disolver napomáhá smáčení sypkých
surovin automatickým spouštěním dolů a nahoru pod zvyšující se hladinu násady.
Po ukončení plnění surovin se změní směr otáček kotvy do protisměru s otáčkami
disolveru. Ramena kotvy speciální konstrukce přinášejí produkt na pilu disolveru a
zajišťují tak kinetický pohyb materiálu při dispergaci. Energie disolveru se efektivně
využívá pro dispergaci a umožňuje použití motoru s nižším příkonem. Spotřeba
elektrické energie je o 40% nižší, než je tomu obvyklé u srovnatelných klasických
nebo konkurenčních disolverů. DIAMIX je vhodný zejména pro vysokoviskózní látky
a ekologické nátěrové hmoty na vodné bázi.

Obr. 1: Disolver typu DIAMIX dánské firmy DIAF AS.
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Obr. 2: DIAMIX – schéma výroby nátěrových hmot.
479

CCT 35, 477-482 (2004)

Po procesu předdispergace obvykle následuje fáze mletí pomocí perlového
mlýnu. Ekologické řešení procesu mletí nabízí námi zastupovaná firma Willy A.
Bachofen AG, výrobce perlových mlýnů, se svým nejnovějším typem mlýna ECM.
Výhody tohoto zařízení z hlediska ekologie procesu a jeho šetrnosti vůči životnímu
prostředí jsou dány již jeho navržením a konstrukcí.
Na rozdíl od konvenčních perlových mlýnů, nepoužívá mlýn DYNO-MILL ECM
pro přenos energie z hřídele na mlecí kuličky disky, kolíky, a jiné elementy, které
přenášejí energii na kuličky pomocí frikce-tření. V perlovém mlýnu DYNO-MILL ECM
jsou použity turbíny, které vytvářejí řízený intenzivní hydraulický tok kuliček
v produktu. Tento unikátní princip umožňuje vysoký vnos energie a výrazné potlačení
tepelných ztrát vzniklých třením kuliček o mlecí elementy umístěné na hřídeli. Na
základě zkušeností a srovnání můžeme konstatovat, že specifická spotřeba energie
(kW / kg umletého produktu) při použití DYNO-MILLu ECM činí pouze 30% až 60%
všech ostatních mlecích systémů, podle druhu zpracovávaného produktu.

Obr. 3: Princip perlového mlýnu DYNO-MILL ECM

Obr. 4: Perlový mlýn DYNOMILL ECM

Další výhodou plynoucí z nové konstrukce perlového mlýnu DYNO-MILL ECM
je jeho malá mlecí komora ve srovnání s jinými mlýny pracujícími při srovnatelných
výkonech. To vede k mnohem menším spotřebám rozpouštědel na čištění, než tomu
bylo zvykem dosud, a tím k jejich výrazným úsporám. S DYNO-MILLem ECM Poly
navíc není nutné otvírat mlecí komoru mlýnu, čímž odpadá potřeba manuálního
čištění. Celý proces čištění může být proveden v uzavřeném okruhu s velmi nízkou
spotřebou rozpouštědla. Čas potřebný k čištění nepřesáhne 30 minut a ztráty
produktu jsou díky malému objemu mlecí komory okolo 0,5 kg.
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Při procesu výroby nátěrových hmot nedochází ke znečištění pouze strojního
vybavení (částí disolverů a perlových mlýnů, které se čistí jednoduše proplachem za
krátkého chodu tohoto zařízení), ale i dalších částí, které jsou v kontaktu
s vyráběným materiálem a surovinami. Těmi nejvíce znečištěnými bývají obvykle
kontejnery a „hrnce“, ve kterých se dispergují, skladují nebo transportují ať již hotové
nátěrové hmoty nebo jejich suroviny či meziprodukty.
Na

problematiku

ekologického

čištění

výrobního

zařízení

v průmyslu

nátěrových hmot se již dlouhá léta specializuje švýcarská firma RIOBEER AG. Velmi
oblíbeným zařízením od firmy RIOBEER AG je čistící stroj typu V-ex, určený pro
ekologické čištění kontejnerů. Obsahuje rotující jednotku s kartáčem a přívodem
čistícího media umístěné na korpusu stroje, jednotku pro čištění hůře přístupných
výpustních otvorů kontejnerů a čerpadlo uvádějící čistící medium do pohybu. Celé
zařízení je konstruováno tak, že čistící medium pracuje v uzavřeném systému
s vyloučením jeho úniku do okolního prostředí a expozice obsluhy. Tento systém
může obsahovat i destilační jednotku, ve které dochází k rekuperaci rozpouštědla a
jeho opětovnému využití k čištění. To s sebou přináší nejen výrazný ekologický, ale i
ekonomický efekt v podobě úspory rozpouštědla.

Obr. 5: Čistící zařízení typ V-ex

Obr. 6: Detail čistícího kartáče zařízení V-ex

Výrobní zařízení od firem DIAF AS, WILLY A. BACHOFEN AG a RIOBEER
AG představované na našem trhu firmou Ing. Lea Tomášová s.r.o splňuje
nejnáročnější požadavky na moderní výrobní technologie šetřící životní prostředí.
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Obr. 7: Schéma uzavřeného systému čistícího zařízení V-e

POUŽITÍ LASERŮ PRO ČIŠTĚNÍ POVRCHU MATERIÁLŮ
APPLICATION OF LASERS FOR SURFACE CLEANING OF MATERIALS
Jaroslav Jedelský, Petr Němec
Výzkumné centrum a Katedra obecné a anorganické chemie, Univerzita Pardubice,
Nám. Čs. Legií 565, 53210 Pardubice
Summary
Laser ablation is a very powerful tool to dry cleaning. This technique
allows the removal of oxide and/or organic impurities or painting deposited
on a material without any modification of the chemical and physical
properties of its surface. The latter application includes such different
areas as cleaning stainless steel, the removal paint from the metal or
concrete surface, nuclear decontamination, cleaning of semiconductor
surfaces and microelectronic or micromechanical devices, the restoration
of paintings, frescos, and even of whole buildings.
Key words: laser cleaning, laser ablation, materials

Úvod
Kvalita povrchových úprav (kovů, polymerů, atd.) je obvykle značně ovlivněna
přítomností různých látek nacházejících se na povrchu materiálů v důsledku
průmyslového zpracování nebo působení okolního prostředí (organická znečištění,
koroze, nátěry). Pro další zpracování (např. dobrou adhezi dalšího nátěru) je tedy
nezbytné zbavit povrch materiálu přítomných nečistot. Vývoj nových metod čištění
povrchů je důležitý pro různé aplikace z důvodů nejen ekonomických, ale také
z pohledu ochrany životního prostředí. Čištění povrchu materiálů laserem (obvykle
pulsním) se jeví jako vhodná náhrada čistících metod založených na použití
rozpouštědel, mechanických metod nebo jiných čistících procesů. Při čištění laserem
nedochází k poškození povrchu čištěného materiálu a výhodou laserového čištění je
také absence nepříznivého působení na životní prostředí (nejsou nutné další
chemikálie, nevznikají kapalné nebo plynné odpady). Nedochází k přímému kontaktu
s povrchem materiálu, což vylučuje možnost dalšího znečištění a tento fakt lze využít
např. při čištění elektrických součástí pod napětím. Čištění lze také provádět
selektivně (odstranění nečistot pouze na některých místech materiálu). Již bylo
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prokázáno, že laserové čištění je účinnou metodou při odstraňování povrchových
oxidů [1-3], polymerů [4], nátěrů [3,5] či obecně cizorodých částic [6,7].

Mechanismus čištění
Při interakci laserového svazku vhodné intenzity a vlnové délky (λ) obecně
dochází k absorpci na povrchu a k následnému odpaření materiálu. K dosažení
optimálního čistícího efektu je důležité použití takové intenzity (a dalších vhodných
hodnot parametrů) laseru, při které dochází k odpaření znečišťujícího materiálu, ale
zároveň nedochází k poškození povrchu čištěného materiálu.
V případě adsorbovaných organických nečistot (oleje, tuky) způsobuje laserové
záření přímo nebo nepřímo přerušení vazeb mezi adsorbátem a povrchem a
následné oddělení nečistot od povrchu [8]. Při použití laseru s vhodnou energií a
vlnovou délkou (většinou UV) dochází přednostně k přerušení vazeb mezi
nečistotami a povrchem před absorpcí světla povrchem materiálu. Použitím laseru
s vlnovou délkou ve viditelné nebo IR oblasti je mechanismus desorpce odlišný. Po
absorpci světla dochází k zahřátí materiálu a lokální zvýšení teploty vede k oddělení
a odpuzení adsorbovaných částic [8]. Výběr vlnové délky použitého laseru nebo
kombinace použitých laserů v závislosti na vlastnostech odstraňovaných nečistot je
důležitý k dosažení co nejvyššího čistícího efektu. Tento efekt je znázorněn na obr. 1
[9]. Po optimalizaci parametrů čištění (5 pulsů 193 nm laserem, 107 W.cm-2 + 5 pulsů

Obrázek 1. Znázornění účinnosti čištění při vhodně zvolených podmínkách
laserového čištění [9].
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532 nm laserem, 108 W.cm-2) je dosaženo 90% odstranění organických nečistot a
75% odstranění Fe částic ze znečištěné oceli [9].
Při laserovém čištění povrchu materiálů od barev a jiných vrstev (např.
polymerů) způsobuje energie dodaná laserem pravděpodobně také odpaření vrstvy
polymeru [3-5]. Pro tento účel je zejména vhodný TEA-CO2 laser (λ=10.6 µm) [5]. Při
uvedené vlnové délce dochází k absorpci dopadajícího světla vazbami v organických
látkách (C-C, C-O) a po odstranění nátěru je dopadající světlo povrchem kovu
odráženo a nedochází tak k poškození jeho povrchu [5].
Mechanismus odstranění vrstvy oxidu z povrchu materiálu závisí většinou na
optických vlastnostech systému oxid kovu / kov s ohledem na použitou vlnovou délku
použitého laseru [10]. Lze předpokládat dva případy [1,11]: silně absorbující nebo
slabě absorbující vrstva oxidu.
V prvním případě je většina energie laserového pulsu absorbována vrstvou
oxidu, dochází k jejímu lokálnímu zahřátí (může dojít i k částečnému nebo úplnému
tavení a následnému tuhnutí). Při vhodné energii laseru dochází v důsledku tepelné
roztažnosti oxidu ke vzniku trhlin na hranicích osvětlené plochy a na rozhraní oxid /
kov. Celkový pohled na proces je znázorněn na obr. 2 [12]. První puls způsobuje

Obrázek 2. Schéma mechanismu laserového čištění Fe od oxidové vrstvy
v závislosti na počtu dopadajících pulsů (a) původní stav, (b) tvorba trhlin po
dopadu prvního pulsu ve směru kolmém k povrchu kovu, (c) šíření trhlin ve směru
rozhraní oxid / kov, (d) uvolnění oddělených fragmentů oxidu z povrchu kovu [12].
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tvorbu trhlin ve vrstvě oxidu ve směru kolmém k rozhraní. Další pulsy způsobují
šíření trhlin ve směru rozhraní oxid / kov. Po čtvrtém pulsu jsou vlivem tepelné
roztažnosti částečně oddělené fragmenty odpuzovány od povrchu kovu. Proces
fragmentace a následného odtržení fragmentů z povrchu materiálu je závislý na
mnoha parametrech (tloušťka vrstvy oxidu, koeficient tepelné roztažnosti, Youngův
modul, atd.).
V druhém

případě

je

většina

energie

laserového

pulsu

v několika

nanosekundách absorbována na rozhraní oxid / kov. Absorpce vede ke vzniku
akustického pulsu vysoké intenzity (obr. 3) [11]. Akustický puls se šíří oběma směry,
přičemž odrazem na rozhraní oxid / vzduch se tlaková vlna pulsu mění na tahovou.
Při zpětném dopadu akustického pulsu na rozhraní oxid / kov dochází ve vrstvě oxidu
k vzniku trhlin, které se mohou šířit po rozhraní a způsobit fragmentaci a odtržení
vrstvy oxidu od kovu (obr. 3) [3,12]. V tomto případě hraje vrstva oxidu roli média, ve
kterém může také dojít ke zvýšení amplitudy akustického vlny [11]. Také v tomto
případě může při absorpci docházet k lokálnímu zahřátí na rozhraní kov / oxid a
v důsledku rozdílných tepelných roztažností kovu a oxidu k tvorbě trhlin, které se po
rozhraní kov / oxid šíří a způsobují oddělení částí oxidu [1].

Obrázek 3. Schéma mechanismu laserového čištění kovového substrátu od oxidové
vrstvy v závislosti na počtu dopadajících pulsů (a) Absorpce světla na rozhraní oxid
/ kov a vznik akustického pulsu, (b) šíření akustického pulsu vrstvou oxidu a zpětný
dopad akustického pulsu na rozhraní oxid / kov způsobující oddělení vrstvy oxidu
[11].
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Použití
Jak již bylo uvedeno, čištění povrchu materiálů za použití laserů má několik
výhod, a proto jsou lasery v současnosti již používány např. při čištění povrchů
v mikroelektronice [13], restaurování uměleckých děl [14,15], čištění forem při výrobě
skla a gumových výrobků (např. pneumatik) [16], odstraňování nátěrů z letadel [17],
izolace na drátech [18], atd. Zajímavou aplikací se rovněž jeví být využití laserového
čištění při odstraňování spadaného listí z kolejnic; touto metodou již se podařilo
dosáhnout rychlosti čištění až 70 km/h [19]. Jistou nevýhodou laserového čištění
zůstává prozatím zejména pořizovací cena vhodného laseru; lze ale předpokládat, že
s masovým rozšířením poklesnou i pořizovací náklady a zvýší se tak dostupnost této
technologie.
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ZMENY AKOSTI KOVOVÉHO POVRCHU PO TRYSKANÍ
QUALITY CHANGES OF METAL SURFACE AFTER BLASTING
Dušan Kniewald, Janette Brezinová
Katedra technológií a materiálov, SjF TU Košice
Summary
Contribution deals about changes of surface metal substrates after
blasting. Blasting process is evaluating in term of effect applied blasting
means and regime of blasting with oriented on relief changes and surface
microgeometry.
Key words: surface roughness, impact angle, blasting means

Úvod
V súčasnej dobe stúpa náročnosť na akosť, životnosť, technickú úroveň
a čoraz viac na vzhľadovú stálosť strojárskych výrobkov. Z hľadiska spoľahlivej
funkcie a životnosti každej súčiastky má zvláštny význam jej povrch. Vlastnosti
povrchovej vrstvy a základného materiálu sú obvykle rôzne a tieto časti sú rozdielne
namáhané. Povrchové vrstvy sú často zdrojom porúch, ktoré sa šíria do celého
objemu. Procesy, ktoré prebiehajú na povrchu súčiastky a v jej povrchovej vrstve
určujú aj jej interakciu s inými súčiastkami a prostredím. Ochranné povlakové
systémy tvoria celosvetovo minimálne 85% všetkých systémov protikoróznej ochrany
(1). Pre dosiahnutie optimálnej životnosti ochranného povlakového systému je nutné
venovať pozornosť kvalite prípravy povrchu a dôslednej kontrole požadovaných
znakov akosti povrchu. Z celého radu spôsobov predúpravy povrchu vystupuje do
popredia tryskanie ako vhodná technológia, ktorou je možné pripraviť povrch
požadovanej akosti, čím sa rozumie okrem očistenia povrchu základného materiálu
aj dosiahnutie vhodnej mikrogeometrie a fyzikálnych resp. fyzikálno – chemických
vlastností povrchu. V praxi sa technológia tryskania využíva v širokom rozsahu.
Typickými aplikáciami

tryskania sú predúprava povrchu pod anorganické a

organické povlaky, tvorba vhodnej morfológie povrchu, spevňovanie povrchu,
zvýšenie únavovej a korózno-únavovej pevnosti a pod (1,2).V nadväznosti na
analýzu súčasného stavu v oblasti poznatkov o procese tryskania je predkladaný
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príspevok zameraný na analýzu procesu tryskania z hľadiska predúpravy povrchu
v závislosti na zmene režimu tryskania.

Zmeny povrchu po tryskaní
Otryskaný povrch podľa technologického pôvodu nie je možné jednoznačne
zaradiť do niektorej základnej skupiny mechanicky opracovaných povrchov, t.j. ako
povrch „nový“, ktorý vznikol pri trieskovom opracovaní alebo povrch „pretvorený“,
ktorý vznikol pri tvárnení. Na jednej strane otryskaný povrch vzniká ako dôsledok
lokálnej plastickej deformácie, vyvolanej dopadom zrna tryskacieho prostriedku na
povrch základného materiálu, no na druhej strane dochádza k tvorbe nových
povrchov odkrývaním v dôsledku odstraňovania časti okovín a nečistôt (koróznych
splodín) ako aj lokálneho úberu základného materiálu vo forme mikrotriesok. Ktorý
z mechanizmov tvorby otryskaného povrchu prevláda, záleží od druhu tryskacieho
prostriedku, režimu tryskania, vlastnosti vrstiev a ďalších faktorov (3,4,5). Povrch
vytvorený tryskaním pri opakovanom zaťažení akumuluje plastickú deformáciu. Pod
vplyvom opakovaného zaťaženia povrchu materiálu povrchové vrstvy menia rozmery,
geometrické charakteristiky, štruktúrne vlastnosti, stav napätosti a iné. Výsledok
tryskania ovplyvňuje režim tryskania. Z celého radu faktorov, ktoré ovplyvňujú akosť
základného materiálu sú rozhodujúce:

tvar a rozmer zrna

uhol dopadu tryskacích
prostriedkov
akosť otryskaného povrchu

rýchlosť letu zrna
stupeň pokrytia povrchu
materiálovéotryskaného
charakteristiky
Charakter
pje je
základného materiálu a TP
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Charakter otryskaného povrchu je jednoznačne daný tvarom použitých
tryskacích prostriedkov (ďalej len TP). Pri použití guľatých TP - granulátu sa
dosahuje pomerne rovnomerné pretvorenie povrchu, ktorý je tvorený pretínajúcimi sa
guľovými plochami, obr.1a. Avšak vzhľadom na dosiahnutie požadovaného stupňa
čistoty a drsnosti povrchu materiálu pred následným povlakovaním je vhodnejšie
použiť ostrohranné TP. Spôsobujú záseky do základného materiálu, ktoré sú rôzne
orientované a navzájom sa pretínajú, obr.1b. TP sa v priebehu procesu opotrebujú,
čo je sprevádzané zmenou tvaru. Každej zmene tvaru TP zodpovedá i zmena
morfológie ním otryskaného povrchu.

a)
b)
Obr 1. Vzhľad povrchu po dopade TP a) ostrohranný TP, b) granulát.

Metodika experimentovania a použitý materiál
Tryskanie bolo realizované na mechanickom laboratórnom tryskacom zariadení
typu KP-1, fy. G. Fischer AG Schaffhausen. Skúšobné vzorky boli z materiálu
11 375.10 s rozmermi 79x15x3 mm, východzí povrch vzoriek bol obojstranne
brúsený. Bol použitý monodisperzný TP 491

STN 42 9823, stredný rozmer zrna

dzD = 0,36; 0,45; 0,56; 0,71; 0,9 a 1,12 mm, výrobca Kovobrasiv Mníšek spol. s r.o. Mníšek pod Brdy, Česká republika. Výstupná rýchlosť zŕn z metacieho kolesa bola
70,98 m.s-1. Pri hodnotení vplyvu výstupnej rýchlosti zŕn TP z metacieho kolesa na
drsnosť povrchu boli použité rýchlosti v = 64,1; 78,1; 95,5 a 112,4 m.s-1
V experimentálnej časti práce bol skúmaný vplyv uhlov dopadu α = 30,45,75
a 90 [°] na stav povrchových vrstiev po tryskaní. Mikrogeometria otryskaných
povrchov bola hodnotená na základe normy STN ISO 4287 charakteristikami Ra
a Rz. Ako meracie zariadenie bol použitý dotykový profilometer typ Surftest SJ – 301
firmy Mitutoyo, Japonsko.
Parametre merania drsnosti:
vyhodnocovaná dĺžka ln = 12,5 [mm], počet základných dĺžok N = 5, dĺžka výseku
λc = 2,5 [mm], meraný profil R ( systém strednej čiary ), filter Gauss.
Vplyv režimu tryskania na spevnenie povrchových vrstiev po tryskaní bol
posudzovaný mikrotvrdosťou na základe ISO 4516 na prístroji SHIMADZU – DUH
202. Výsledné hodnoty sú aritmetickým priemerom z desiatich meraní:
Parametre merania mikrotvrdosti:
sila zaťaženia = 490 mN (50g), Indenter – VICKERS (diamant), čas výdrže = 5 [s],
hĺbka vniku indenteru = 10 [µm], rýchlosť pohybu indenteru = 1,323898 [mN.s-1].
Štúdium javov degradácie povrchových vrstiev sa uskutočnilo na svetelnom
mikroskope ZEISS NEOPHOT II. s príslušnou fotodokumentáciou. Vzhľad povrchu
po tryskaní v závislosti na rôznych uhloch dopadu pri rozmere zrna TP dzD = 0,71
mm, bol sledovaný na elektrónovom rastrovacom mikroskope Hitachi S-450.

Dosiahnuté výsledky a ich diskusia
Pri hodnotení mikrogeometrie povrchu otryskaných skúšobných vzoriek
možno konštatovať, že najväčšie hodnoty drsnosti boli dosiahnuté pri uhle dopadu
α=75° za použitia všetkých zvolených veľkostí tryskacích prostriedkov, obr.2. Uhol
dopadu α = 75° je považovaný za optimálny pri predúprave pred následným
povlakovaním povrchu. So zväčšujúcim sa rozmerom zrna tryskacieho prostriedku
hodnoty Ra stúpajú. Ďalej pri „pretryskávaní“ povrchu dochádza k zvyšovaniu
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a následne na to k miernemu poklesu hodnoty drsnosti, obr.3 čo potvrdzuje
delaminačná teória v procese tryskania.

16
14

10

Ra [ m]

Ra [Ξm]

12

8
6
4
2
0
0

20

40

60

80

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

100

0

2

4

uhol dopadu [°]
dz=0,56 mm

dz=0,71 mm

30°

dz=0,9 mm

Obr 2. Závislosť Ra na uhle dopadu
zŕn.

45°

75°

90°

6

násobok qnR

Obr 3. Zmena drsnosti povrchu pri
zvyšovaní pokrytia povrchu,

175
170
165
160
155
150
145
140
135
130

20
18
16
14

Ra [ µ m]

HV 0,01

dzD=0,71 mm.

12
10
8
6
4
2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0
0,3

1,6

vzdialenosť od povrchu [mm]
30°

45°

75°

90°

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1
1,2
dZ [mm]

v=64,1 m/s

v=78,1 m/s

v=95,5 m/s

v=112,4 m/s

Obr 4. Priebeh mikrotvrdosti v

Obr 5. Vplyv priemeru zrna TP na

povrchových vrstvách základného
materiálu po tryskaní.

drsnosť povrchu pri rôznych
rýchlostiach.

Zo zmeny mikrotvrdosti základného materiálu otryskaného nutným množstvom
qnR vyplýva, že so zvyšujúcim sa uhlom dopadu vzrastá mikrotvrdosť otryskaného
povrchu, obr.4. Najväčšie spevnenie otryskaného materiálu je pri uhle dopadu
α= 90°. Smerom od otryskaného povrchu do materiálu hodnota mikrotvrdosti klesá.
Krivka sa asymptoticky približuje k vodorovnej osi, v určitej vzdialenosti pod
povrchom je mikrotvrdosť zhodná s mikrotvrdosťou neotryskaného základného
materiálu.
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Závislosť drsnosti povrchu na priemere zrna TP je znázornená na obr.5. Zo
závislosti je zrejmé, že drsnosť povrchu sa v skúšanom intervale rýchlostí mení
približne lineárne. Z uvedených závislostí vyplýva, že rovnakú drsnosť otryskaného
povrchu je možné dosiahnuť kombináciou rýchlosti a veľkosti letu zŕn TP.

Zmena charakteru povrchu v závislosti na použitom uhle dopadu je viditeľná
na obr.6. K vytvoreniu finálneho otryskaného povrchu dochádza deformovaním
povrchu a výstupkov a ich čiastočnou zmenou. Z výsledkov metalografického
rozboru možno konštatovať, že v priebehu tryskania dochádza k premiestneniu
materiálu a tvorbe novej konfigurácie extrúzií. Pri menších uhloch dopadu prevláda
ryhovanie TP a dochádza k tvorbe mikrotriesok, pri väčších uhloch dopadu prevláda
kovací účinok jednotlivých zŕn, v závislosti od vzájomnej tvrdosti otryskávaného
materiálu a použitých TP.

a)

b)

Obr 6. Vzhľad otryskaného povrchu pri uhle dopadu a) α = 30°C, b) α = 90°.
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Priečne rezy otryskaného povrchu v smere dopadu TP sú na obr.7. Pri tryskaní
ostrohrannými zrnami TP vznikajú v povrchu materiálu ostré záseky, ktorých
orientácia závisí od uhlu dopadu TP. Na vzhľad povrchu má vplyv aj tvar, hmotnosť
zŕn TP a počet výstupkov ako aj uhol hrán na zrne TP. V zóne nárazu prebiehajú
zložité procesy. Zrná spolupôsobia navzájom medzi sebou a povrchom základného
materiálu. Niektoré zrná sa po dopade odrážajú od povrchu materiálu, narážajú na
ďalšie dopadajúce zrná a vychyľujú ich z dráhy letu (6).

α = 30°

α = 45°

α = 75°

α = 90°

Obr 7. Rez otryskaného povrchu v smere dopadu TP, dzD = 0,9 mm.

Záver
Na základe experimentálnych skúšok a štúdií uvedenej problematiky možno
vysloviť nasledujúce závery:
¾ Vplyv uhla dopadu ako jedného z parametrov tryskania na charakter povrchu je
významný. Pri menších uhloch dopadu prevláda ryhovanie povrchu otryskávaného
materiálu, pri väčších uhloch prevláda kovací účinok zŕn TP. Najväčšie hodnoty
drsnosti boli dosiahnuté pri uhle dopadu α = 75°. So zvyšujúcim sa rozmerom zrna
tryskacích prostriedkov vzrastajú hodnoty drsnosti otryskaného povrchu. Pri
zvyšovaní stupňa pokrytia povrchu stopami po dopade TP dochádza z počiatku
k zvyšovaniu a následne k zníženiu drsnosti povrchu, čo je možné vysvetliť
delamináciou povrchových vrstiev.
¾ Pri hodnotení mikrotvrdosti v povrchových vrstvách otryskaného materiálu bolo
zistené, že mximálne spevnenie povrchu je pri uhle dopadu TP α = 90°.
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¾ Drsnosť povrchu po tryskaní závisí od kinetickej energie dopadajúcich zŕn TP. So
zvyšovaním dopadovej rýchlosti zŕn TP drsnosť otryskaného povrchu vzrastá.
¾ Príspevok bol spracovaný v rámci riešenia grantových vedeckých projektov MŠ
SR a SAV VEGA č. 1/9400/02 a 1/9388/02.
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APLIKÁCIA EURÓPSKYCH NORIEM PRI ANALÝZE KVALITY POVRCHOV
SUBSTRÁTOV POD ORGANICKÉ POVLAKY
THE EUROPEAN STANDARDS APPLICATION AT ANALYSIS OF THE
QUALITY OF THE SUBSTRATE SURFACES UNDER ORGANIC
COATINGS
Viera Bačová, Dagmar Draganovská
Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach, Slovenská
repulika
Summary
Surface quality valuation before consistent coatings application is
important like at functional so at protective coatings, mainly from view of
their durability. The main aim of this contribution is to extend present
knowledge about quantify expression of metallic surfaces microgeometry
for purposes consistent surface treatment by coating, where right quality of
the substrate surfaces significant affect of coatings adhesion.
Key words: microgeometry, surfaces, blasting, organic coating.

Úvod
Funkčné

vlastnosti

plôch

závisia

na

rôznych

vlastnostiach

povrchu

a podpovrchových vrstiev základného substrátu. Z celého radu týchto vlastností
veľmi významnú úlohu zohráva mikrogeometria povrchu ako dôsledok výrobnej
genézy. Aby bolo možné mikrogeometrický stav povrchu posudzovať, je vybudovaný
systém hodnotenia a merania povrchov.
Z hľadiska výrobnej genézy jedným z kritérií kvality výrobkov je ich
geometrická a rozmerová presnosť, ďalej kvalita povrchu, predovšetkým

jeho

drsnosť. Súbor vlastností povrchových vrstiev je niekedy označovaný ako integrita
povrchu resp. kvalita povrchu a zahŕňa nielen fázové rozhranie resp. povrch,
ohraničujúci súčiastku od okolitého prostredia, s ktorým je v bezprostrednom styku,
ale aj vrstvu, ktorá bola ovplyvnená technologickým procesom a má rozdielne
vlastnosti vzhľadom k základnému materiálu. Táto skutočnosť je zvlášť významná pri
mechanických predúpravách povrchov súčiastok resp. polotovarov a obzvlášť pri
predúpravách tryskaním, kedy výrazným účinkom okrem čistiaceho a zdrsňujúceho
je aj spevňovanie v povrchových vrstvách materiálu. Z uvedených pozícií môžeme
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označiť mikrogeometriu povrchu za najdôležitejší parameter integrity povrchu a v
ďalšom je predmetom detailnejšieho rozboru.

Charakter otryskaného povrchu a jeho hodnotenie
Mechanická predúprava tryskaním spočíva v tvorbe nového - juvenilného
povrchu, ktorý vytvára vhodný predpoklad na dokonalé zakotvenie následne
aplikovaných povlakov a výraznou mierou sa podieľa na ich koróznej odolnosti [3, 4].
Pri komplexnom štúdiu otryskaného povrchu v náväznosti na tvorbu
ochranných povlakov vystupuje do popredia otázka mikrogeometrie, ktorá je z
hľadiska

kvantitatívneho

charakterizovaná

drsnosťou

povrchu.

Pri

skúmaní

otryskaného povrchu hodnota drsnosti je daná v podstate veľkosťou

a tvarom

odtlačkov resp. zásekov zŕn tryskacieho prostriedku. Veľkosť stôp po dopade zŕn
závisí v prvom rade na kinetickej energii zrna, jeho tvrdosti a tvrdosti základného
materiálu. So zväčšujúcim sa rozmerom zrna a zväčšujúcou sa rýchlosťou letu stúpa
drsnosť otryskaného povrchu. Naopak, so stúpajúcou tvrdosťou základného
materiálu a zmenšujúcim sa rozmerom zrna klesá hodnota drsnosti. [1]
Tvar zrna použitého tryskacieho prostriedku /guľatý resp. ostrohranný/ má
výrazný vplyv v procese odokoviňovania, čistiaceho účinku a v konečnom dôsledku
má vplyv na charakter mikrogeometrie otryskaného povrchu, veľkosť povrchového
objemu, ako aj ďalšie vlastnosti. Je nutné uviesť, že samotný proces tryskania a tiež
mikrogeometriu otryskaného povrchu ovplyvňuje aj životnosť tryskacieho prostriedku,
ktorá je charakterizovaná počtom obehov, potrebných pre dosiahnutie určitého stavu
opotrebenia zŕn. [2]
Rozdiely medzi skutočným a ideálnym tvarom plochy sú odchýlky, vznikajúce
pri nedokonalosti a nepresnosti výroby.
Nedokonalosťou povrchu sa rozumejú prvky, skupiny prvkov či skupiny
prvkov a nepravidelností skutočného povrchu, neúmyselne či náhodne spôsobené
v priebehu

výroby,

skladovania

alebo

používania

na

povrchu

Nedokonalosť povrchu sa nezahrňuje do hodnotenia štruktúry povrchu.
Jednotlivými typmi nedokonalostí sú napríklad:
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súčiastky.

- nedokonalosti typu priehlbeniny ( dovnútra orientované nedokonalosti ) sú
definované ako ryhy, škrabance, trhliny, póry, dutiny, štrbiny, obliny a pod.
- nedokonalosti typu vyvýšeniny ( von orientované nedokonalosti ) sú definované
ako výrastky, pľuzgiere, vmestky, otrep, usadeniny apod.
- nedokonalosti kombinovaného typu (orientované čiastočne dovnútra a čiastočne
von ) sú definované ako krátery, poškriabania apod.
- nedokonalosti plošné, vzhľadové sú definované ako otlačky, erózia, korózia,
mikrotrhliny, škvrny a pod.

Na hodnotenie štruktúry povrchu sa používajú veličiny, normalizované
v STN EN ISO 4287. Táto norma je v platnosti od roku 1997, dovtedy

platné

normalizované veličiny výrazne zužovali hodnotenie povrchu.
Štruktúra povrchu je v uvedenej norme charakterizovaná týmito geometrickými
parametrami:
- P – parameter – parameter vypočítaný z primárneho profilu,
- R – parameter - parameter vypočítaný z profilu drsnosti,
- W – parameter - parameter vypočítaný z profilu vlnitosti.
Základným zdrojom informácií je profil povrchu, ktorý vzniká rezom
skutočného povrchu

definovanou plochou. Pre účely vyhodnocovania a merania

štruktúry povrchu sú jednotlivé profily definované nasledovne:
- Primárny profil ( P – profil ) – profil, ktorý vznikne z rezu meraného povrchu
rovinou, ktorá je kolmá k tomuto povrchu. Reprezentuje základňu pre číslicové
spracovanie profilu pomocou filtrov profilu a pre výpočet parametrov profilu.
- Profil drsnosti ( R – profil ) – profil, ktorý sa odvodí z primárneho profilu
potlačením zložiek s dlhou vlnovou dĺžkou filtrom profilu λc. Je základom pre
určenie parametrov profilu drsnosti.
- Profil vlnitosti ( W – profil ) - profil, ktorý sa odvodí z primárneho profilu použitím
profilových filtrov λf a λc. Je základom pre určenie parametrov vlnitosti profilu.
Vzhľadom na špecifický charakter mikrogeometrie, najmä otryskaných
povrchov a s tým súvisiacou požiadavkou štatistického spracovania výsledkov
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meraných veličín, najvhodnejšie a dosiaľ najviac prepracované sa javí hodnotenie
štruktúry povrchu profilovou metódou pomocou dotykových profilometrov. Metóda
umožňuje

zisťovať

číselné

hodnoty

normalizovaných

a nenormalizovaných

charakteristík mikrogeometrie povrchu. Realizáciu metódy zabezpečujú dotykové
prístroje – profilometre.
Výpočtový systém na vyhodnocovanie parametrov profilu povrchu, ktorý sa
v uvedenej EN ISO používa, je založený na sústave strednej čiary profilu drsnosti,
vlnitosti a strednej čiary primárneho profilu. Príslušná norma charakterizuje povrch
nasledovnými parametrami profilu povrchu
- amplitúdovými parametrami,
- parametrami rozstupu,
- hybridnými parametrami.
Z hľadiska celosvetovej technickej praxe je najrozšírenejším vyhodnocujúcim
parametrom drsnosti stredná aritmetická odchýlka posudzovaného profilu Ra integrálna veličina, ktorá sa mnohokrát zamieňa so všeobecným pojmom drsnosť. Tu
je potrebné uviesť, že tento parameter má len informatívnu, málo výstižnú hodnotu,
neumožňuje rozlíšenie ostrosti resp. zaoblenosti výstupkov nerovností profilu (veľmi
dôležitý faktor pri opotrebovaní), je výrazne skresľovaný trhlinami a inými náhodnými
chybami povrchu a nezahŕňa v svojej hodnote členitosť povrchu. Preto pri
kvalifikovanom hodnotení mikrogeometrie rôznych typov povrchov je nevyhnutné
použiť vytypovaný súbor parametrov drsnosti z normy ISO 4287, ktorý dostatočne
výstižne umožní zachytiť špecifiká posudzovaného povrchu [5].

Návrh vyhodnocovania tryskaných povrchov súborom parametrov v zmysle
STN EN ISO 4287.
Uvedená norma rozdeľuje parametre drsnosti do týchto skupín:
a) Amplitúdové parametre – príslušná norma uvádza nasledovné veličiny:
Rp - výška najväčšieho výstupku profilu,
Rv - hĺbka najväčšej priehlbiny profilu,
Rz - najväčšia výška profilu,
Rc - stredná výška nerovnosti profilu,
Rt - celková výška profilu,
Ra - stredná aritmetická odchýlka posudzovaného profilu,
Rq - stredná kvadratická odchýlka posudzovaného profilu,
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Rsk - koeficient asymetrie posudzovaného profilu,
Rku - koeficient špicatosti posudzovaného profilu.

b) Parametre rozstupu - členitosť povrchu, ktorá je veľmi dôležitou z hľadiska
zakotvenia povlakov na otryskaný povrch základného substrátu, je v príslušnej
norme identifikovateľná cez parameter rozstupu a to

strednou šírkou prvku

profilu RSm, obr.1.

Obr. 1 Rozstup elementov profilu.

c) Hybridné parametre – norma uvádza ako hybridný parameter veličinu:
R∆q - stredný kvadratický sklon profilu.

d) Krivky a im zodpovedajúce parametre – v norme sú uvedené tieto veličiny:
Rmr - materiálový podiel profilu
Rm - relatívny podiel materiálu
krivka materiálového podielu profilu /Abbot Firestone curve/, obr.2.

Obr.2. Nosný podiel povrchu.
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Experimentálna časť a jej vyhodnotenie.
Za účelom vytypovania súboru najvýstižnejších veličín, hodnotiacich otryskaný
povrch komplexne, bola realizovaná analýza jednotlivých kritérií experimentálne a to
na štvorici predupravených povrchov, otryskaných rôznymi tryskacími prostriedkami:
- oceľovou drvinou (ďalej OD) o rozmere zrna dz = 0,56 mm,
- korundovou drvinou (ďalej K) o rozmere zrna dz = 0,71 mm,
- oceľovým granulátom (ďalej OG) o rozmere zrna dz = 0,56 mm,
- demetalizovanou oceliarenskou troskou (ďalej DOT) o rozmere zrna dz = 0,9 mm.
Zrnitosť bola volená s cieľom získania povrchov s približne odpovedajúcimi
veličinami drsnosti. Meranie veličín bolo uskutočnené na profilometri Surftest SJ –
301, Mitutoyo, Japonsko. Jeho usporiadanie je zrejmé z obr.3. V tab.1 sú uvedené
aritmetické priemery vytypovaných veličín drsnosti, pričom počet meraní bol 100.

Obr. 3. Usporiadanie dotykového profilometra Surftest SJ – 301.
Z uvedených povrchov boli uskutočnené aj zápisy profilov na uvedenom
meracom zariadení, ktoré dokumentuje obr.4. Pri vizuálnom hodnotení zápisov je na
prvý pohľad vidieť rozdielny charakter získaných profilov.
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Tab 1 Aritmetický priemer nameraných veličín drsnosti.

Aritmetický
Priemer
meraných
veličín

Merané
veličiny
Ra [µm]
Rz [µm]
Rt [µm]
RSm [µm]
RPc[-/cm]
Rlo[mm/cm]

OD
10,32
69,31
87,43
306,29
33,28
2,831

Otryskané vzorky
K
DOT
10,46
11,22
80,85
70,49
102,4
87,32
357,3
390,89
28,5
26,07
2,825
2,771

OG
11,71
62,1
74,94
535,71
19,04
2,597

Vzájomným porovnaním hodnôt jednotlivých veličín uvedených v tab.1 ako aj
analýzou profilogramov všetkých meraných povrchov je možné stanoviť súbor kritérií
veličín drsnosti, ktoré umožnia výstižne zachytiť rozdielnosť jednotlivých nových
povrchov, v našom prípade otryskaných guľatými a ostrohrannými tryskacími
prostriedkami na rôznej materiálovej báze.

Obr.4 Profilogramy povrchov, otryskaných rôznymi druhmi tryskacích prostriedkov
a) oceľová drvina, b)hnedý korund, c) DOT, d) oceľový granulát.
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Pri vzájomnom porovnávaní veličín Ra, Rz a Rt je z historického hľadiska
potrebné používať veličinu Ra, ktorá je najrozšírenejšou veličinou, používanou pre
všetky hodnotenia mikrogeometrií v rôznych oblastiach. Túto veličinu je však
nevyhnutné doplniť o Rz, ktorá vyjadruje najväčšiu výšku nerovností ako priemer
z jednotlivých meraných dĺžok na vyhodnocovanej dĺžke. Veličina Rt nie je pri
vyhodnocovaní vertikálnymi parametrami nevyhnutná, nakoľko môže skresľovať
drsnosť z titulu vád povrchu.
Použitie hybridného parametra z hľadiska zdrsňovacieho účinku tryskacích
prostriedkov nie je potrebné. Tento ukazovateľ by bol zaujímavejší pri hodnotení
spotreby povlakovacieho materiálu. Nakoľko meracie zariadenie, na ktorom boli
realizované experimentálne práce neumožňuje meranie tohto parametra, v súbore
meraných veličín nie je zahrnutý.
V experimentálnej časti práce bol sledovaný aj materiálový podiel profilu
pomocou krivky materiálového podielu profilu v 40% hĺbky najväčšej výšky
nerovností.

Tento

parameter

sa

ukázal

ako

veľmi

výstižné

kritérium

pri

vyhodnocovaní čiastočne konkávnych resp. konvexných povrchov, teda otryskaných
ostrohranným a guľatým tryskacím prostriedkom. Uvedený faktor má aj výraznú
vypovedaciu hodnotu pri vzájomnom pôsobení dvoch plôch, či už v statickom alebo
dynamickom stave (napr. trecia dvojica).
V tab. 1 je uvedená jedna normalizovaná a dve nenormalizované veličiny,
ktoré charakterizujú povrch z hľadiska jeho členitosti. Zjednodušujúcou úvahou je
stredná šírka prvku profilu RSm (ako normalizovaná veličina) obrátenou hodnotou
počtu vrcholkov na jednotku dĺžky RPc (nenormalizovaná veličina), takže tieto sú
vzájomne nahraditeľné a je teda možné povrch hodnotiť ktoroukoľvek z nich, resp.
tou, ktorú umožňuje merať použitý prístroj. Vyhodnocovanie veličinou Rlo –
rozvinutou dĺžkou profilu má len doplňujúci charakter. Dôležitú úlohu môže však
zohrávať pri zisťovaní skutočnej veľkosti plochy povrchu.
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ZÁVER
Na základe predchádzajúcej analýzy možno konštatovať, že pri komplexnom
posudzovaní mikrogeometrie otryskaných povrchov je nevyhnutné hodnotenie
súborom vytypovaných parametrov drsnosti,

z

ktorých

je

najvhodnejšie, na

základe našich experimentálnych prác, použitie nasledovných parametrov:
- amplitúdové parametre :
o Ra - stredná aritmetická odchýlka posudzovaného profilu,
o Rz - najväčšia výška profilu,
- parametre rozstupu:
o RSm

–

stredná

šírka

prvku

profilu

(

prípadne

RPc

ako

nenormalizovanej veličiny),
- krivky a im zodpovedajúce parametre:
o krivka materiálového profilu.
Použitím ich kombinácie je možné kvalifikovane rozlíšiť rozdielnosti v
mikrogeometrii povrchov, čo je potrebné z hľadiska ďalších náväzných technológií
resp. vyhodnotenia účinkov predchádzajúcich technológií, ktoré viedli k ich
vytvoreniu.

Príspevok je riešený v rámci grantových projektov VEGA č. 1/9400/02 a č. 1/9388/02.
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torbo® - SYSTÉMY NA TRYSKÁNÍ ZA VLHKA
torbo® - SYSTEMS FOR WET BLASTING
Ladislav Janča – dsts
Pařížská 19, 110 00 Praha 1Tel, fax: 222 327 746GSM: 602 395 830
E-mail: dsts@dsts.cz, http://www.dsts.cz

Kvalitních nátěrových hmot s dlouhou životností je celá řada a jejich
prezentaci se věnuje patřičná pozornost. Aby se dosáhlo deklarovaných parametrů,
předpokládají však jejich výrobci zcela automaticky dokonalou přípravu povrchu. To
je ale problematika, které se zdaleka tolik pozornosti nevěnuje a všeobecné
povědomí veřejnosti (často bohužel i odborné) zůstává poněkud zkostnatělé a
případné novinky jsou akceptovány jen ztěžka a s nedůvěrou.
Proto bych rád touto cestou prezentoval přístroje na pískování za vlhka,
patentované německou firmou torbo® ENGINEERING KEIZERS GmbH v roce 1984,
které se uplatňují ve více než 35 státech celého světa. Používají se při odstraňování
starých nátěrů, čištění a přípravě povrchů pro nanášení sanačních nebo nátěrových
hmot a ve stavebnictví se využívají především při sanacích a rekonstrukcích. Tato
technologie však u nás stále ještě není dostatečně známá.
Aniž bych chtěl podceňovat odbornou zdatnost čtenářů, musím hned na začátku
zdůraznit následující fakta:
1. Nejedná se o vysokotlaký vodní paprsek s přisáváním suchého písku
2. Nejedná se ani o tryskání suchým pískem se zvlhčováním abraziva až v koncové
trysce (tzv. tryskání pod „vodní clonou“).
3. Nejedná se však ani o úplně bezprašné tryskání s odsáváním.

Každý z výše uvedených systémů má nepopiratelně svoje přednosti,
univerzálnosti torbo® přístrojů však nedosahují.
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Rád bych také zdůraznil, že tryskací efekt je docílen nikoliv tlakem (přístroje
pracují s tlakem cca 7 bar a nižším), nýbrž kinetickou energií abraziva (jen pro
zajímavost uvádím, že při plném výkonu kompresoru vychází tryskací směs z
koncové trysky rychlostí cca 300 m/s).
Systémy torbo® pracují na principu, který je zobrazen na následujícím
schématu – v tlakové nádobě je písek s vodou. Tato směs, konstantně namíchaná
v poměru 80:20 (80% abraziva a 20% vody) je unášena proudem tlakového vzduchu
proti otryskávané ploše. Maximální možné provlhčení písku, se kterým tento systém
pracuje, dosahuje - ve srovnání s pískováním za sucha - snížení prašnosti o 95%.
Tato primární přednost umožňuje tryskat tímto zařízením i v zastavěných částech
měst bez zvláštních nároků na zabránění úletu prachu – dají se tedy čistit např.
domovní fasády, provedené z nejrůznějších materiálů. (Tímto způsobem byla čištěna
např. fasáda z umělého kamene na tak exponovaném místě, jako je roh Václavského
nám. a Opletalovy ulice v Praze.)
Další předností těchto přístrojů je jejich všestrannost a tím i jejich použití na
nejrůznější povrchy – od tryskání betonu, oceli, přírodního nebo umělého kamene,
přes čištění režného cihelného zdiva, odstraňování nátěrů ze štukových fasád nebo
dřeva až po čištění travertinu nebo třeba matování skla. Přístroj se dá v extrémním
případě seřídit tak, že tryskání nepoškodí lidskou ruku.
Výsledek tryskání je možno ovlivnit:
• volbou vhodného abraziva (zrnitost, tvrdost, ostrohrannost)
• možností regulovat množství tryskací směsi (U běžně vybavených přístrojů je
škála odstupňována po jednom litru od 1 do 8mi l/min. U přístrojů, určených pro
šetrné práce, je možno na přání namontovat dávkovací ventil se škálou,
rozvinutou v dolních hodnotách, tj. 0,5; 0,6; 0,7; 0,8, až 1, 2 a 3 l/min.)
• redukcí pracovního tlaku až na 1 bar
• použitím tryskacího nástavce TS 98 pro zvíření tryskacího paprsku
• možností zvyšovat podíl vody v tryskací směsi. Běžně je tryskací směs namíchána
v poměru 80:20. „Sušší“ směs namíchat nelze, „mokřejší“ však ano. A čím je větší
množství vody ve směsi, tím je abraze nižší – v nutném případě je možno dostat
se až na poměr 10:90.
508

Dalším důležitým kladem těchto přístrojů je jejich mobilnost. Sám přístroj
podle typu váží 120 – 320 kg a je velikosti zhruba stavební míchačky. Ke svému
provozu potřebuje zdroj stlačeného vzduchu, zdroj elektrického proudu 12V DC
(většinou baterie kompresoru) a zdroj vody, který však nemusí být bezpodmínečně
tlakový. Součástí přístroje je totiž pístové čerpadlo, které slouží k čerpání vody a
tlakování zásobníku abraziva. Toto čerpadlo má sací výšku 6 m a je tedy schopno
čerpat vodu i z beztlakového zásobníku. Z toho vyplývá, že je možno vše potřebné
naložit na odpovídající nákladní automobil a odjet tryskat „někam do polí“ – např.
stožáry vysokého napětí, odstraňování silničního značení nebo na výstavbu nebo
opravy nejrůznějších produktovodů.
Díky minimálnímu množství vody je možno tyto přístroje používat i na práce
v interiéru. Touto metodou byly čištěny (mimo mnoha dalších podobných akcí) např.
cihelné klenby restaurace BAZAAR v Nerudově ulici v Praze, kamenná schodiště
v mnoha rekonstruovaných objektech po celé republice a třeba také odstraňovány
nevyhovující nátěry potrubí v armaturních šachtách ropovodu IKL (IngolstadtKralupy).
Jen pro úplnost uvádím, že při tryskání ocelových konstrukcí je možno
nadstandardně přístroj vybavit dávkovačem pasivačního roztoku. Takto otryskaný a
ošetřený povrch ocelové konstrukce pak vydrží (při dodržení podmínek, uváděných
výrobcem inhibitoru) až několik dní bez napadení korozí.
Závěrem bych chtěl podotknout, že v naší republice přes svoji všestrannost
torbo® přístroje našly uplatnění (až na několik výjimek) především u firem,
zabývajících se sanacemi betonu. V západní Evropě není neobvyklé, že touto
ekologicky šetrnou a výkonnou technologií jsou vybaveny i malé natěračské firmy o 4
– 5 zaměstnancích. Takže např. v Holandsku, které je co do počtu obyvatel
srovnatelné s ČR, jich pracuje víc než 100, zatímco u nás jen 25. A přitom být
vybaven kvalitní a uznávanou technologií znamená v tvrdých podmínkách trhu
Evropské unie být konkurenceschopný….
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Habich GmbH
Inorganic Pigments Worldwide

Anticorrosive Pigments (Habicor®)

•
•
•

Chromate based pigments
Phosphate based pigments
Slurries based on anticorrosive pigments

Colour Pigments

•
•
•
•
•
•

Duromineral® Chrome Yellow
Duromineral® Molybdate Orange
Ultramarine Blue
Chrome Green
Lead and chrome free pigments
Bismuth Vanadates, inorganically modified

Habitint® Pigment Pastes

•

Habitint® F for floor coatings

Tailor Made Pigment Blends (Duropal® )
Trading Products
Habich GmbH
Weitenegg 5
A-3652 Leiben
Austria/Europe
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Tel: +43/2752/71472
Fax: +43/2752/71418
e-mail:
habich@habich.com
http://www.habich.com

Prodej chemikálií pro výrobu barev, laků a nátěrových hmot

HCI CR s.r.o., Mezi Úvozy 1850, Praha 9, 193 00
Telefon : +420 283096701, Fax : 283096519

Náš sortiment:
¾ pryskyřice
¾ disperze
¾ emulze
¾ rozpouštědla
¾ titanová běloba
¾ zahušťovadla
¾ dispergáty
¾ speciální aditiva a j.

Navštivte naší výstavku v Junior centru Seč, 24. – 26. května 2004
XXXV. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách
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Brenntag CR s.r.o.,
Mezi Úvozy 1850, Praha 9, 193 00
Telefon : +420 283096111, Fax : 281920837

Nabízí široký sortiment surovin pro výrobu nátěrových hmot, barev a laků:

9

pojiva

9

rozpouštědla

9

pigmenty

9

biocidy

9

zahušťovadla

9

plnidla,

9

síťovadla

9

dispergátory

9

silikony

9

zpomalovače hoření

9

aditiva

Zveme vás na prezentaci firmy Brenntag CR s.r.o. formou výstavy a posteru dne 24.
– 26. května 2004 v Junior centru Seč.

XXXV. Mezinárodní konference o nátěrových hmotách
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OBCHODNÍ A SERVISNÍ ZASTOUPENÍ FIRMY

GretagMacbeth
nabízí kvalitní přístroje a služby
pro měření, vyhodnocování a recepturování
všech typů barev:
9 Spektrofotometry přenosné, laboratorní a pro řízení výrobního procesu
(Online).
9 Spektrofotometry pro měření strukturovaných, hladkých a efektních
metalických povrchů.
9 Software pro koloristiku a recepturování barev.
9 Koloristické skříně s přesně definovaným osvětlením.

Firma BAS® Rudice, s.r.o. zajišťuje:
• Komplexní dodávky a aplikace výše uvedených přístrojů a software.
• Instalace, kalibrace, certifikace, záruční a pozáruční servis na
všechny dodávané přístroje vlastními servisními inženýry vyškolenými
u mateřské firmy.
• Kvalifikovaný a efektivní aplikační servis zákazníkům.

BAS Rudice, s.r.o.
Rudice 194
679 06 Jedovnice
Tel.: 516 443 559
Fax.: 516 443 519
e-mail: bas@bas.cz
www.bas.cz

Obchodní a servisní středisko:
BAS Rudice, s.r.o.
Pražská 66
678 01 Blansko
Tel./Fax: 516 417 449
516 418 776
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Přístroje pro fyzikální měření požívané v průmyslu nátěrových hmot
Rotační viskozimetry firmy ThermoElectron- Haake
VT1 a 2plus – přenosný viskozimetr s digitálním displejem a 3 rotory
pro rychlé srovnávací měření
VT 6 a 7 – viskozimetr typu Brookfield s možností nastavení širokého rozsahu otáček
a výběru několika typů rotorů
VT550- modulární typ viskozimetru se systémem kužel-deska a dvouosých válců
s možností temperace a řízení a vyhodnocení buď přes displejnebo přes PC
softwarem RheoWin

VT 1 a 2 plus

VT 6 a 7 plus

VT550

Dále firma ThermoElectron-Haake nabízí několik typu rehometrů s možností
oscilačních měření (RS1, RS 600), rheometr se zabudovanou CCD kamerou, jež
umožňuje reologická měření a současně měření změnu struktury vzorku pod
smykovým namáhaní (RheoScope)
a přístroj proměření elongační viskozity (CaBER)

RS1

RheoScope

RS600
CaBER
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BROOKHAVEN
INSTRUMENTS, INC.
BI - ZETA PLUS
měření velikosti částic a zeta potenciálu,
možnost ultra citlivé metody ZETA PALS
měřící elektroferetický rozptyl světla
• Rozsah velikosti částic: od 2nm do 30 m
• Oblast použití: keramické materiály,
pigmenty, barvy, tiskařské inkousty, emulze,
odpadní vody, latexy, saze, farmaceutika, biokoloidy…

FOQELS
měření velikosti částic při vysokých
koncentracích dynamickým rozptylem
světla
• Rozsah koncentrace: do 20% hmotnosti
nerozpuštěných částic velikosti od 2 nm 2 m
• Oblast použití: mikroemulze, latexy,
biolékařství, farmaka, biologické sytémy

BI – XDC
vysoké rozlišení velikosti částic anorganických materiálů
odstředivou sedimentací
• Rozsah velikosti částic: 0,91 až 100 m
ve vodném či organickém prostředí
• Oblast použití: keramika, kovové prášky,
jíly, anorg. pigmenty, brusné materiály, minerály….

BI – 90 Plus
jednoduché,
ale
výkonné
měření
částic
submikronových
velikostí analýzou dynamického rozptylu světla
• Rozsah velikosti částic: 2 nm až 5 m
• Oblast použití: polymerní latexy, emulze, lipozomy,
farmaceutika, pigmenty, tonery…
• Možnost rozšíření o ultracitlyvý detektor APD –
pro částice až 1,5 nm a 50 L vzorku – pro
liposomy, proteiny, micely…

BI-DCP - měření velikosti částic odstředěním
•
•

Rozsah velikosti částic:0,01 až 30 m
ve vodném i nevodném prostředí
Oblast využití: latexy, saze, adheziva,
emulze, biologické disperze

BI-MwA
Analyzátor molekulové hmotnosti
polymerních roztoků (přírodních i
syntetických), proteinů a sledování
agregace na základě měření statického
rozptylu světla v 7 úhlech
• vhodné jako příslušenství HPLC

•
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malý objem vzorku 100 µl

ANKERSMID
– MĚŘENÍ VELIKOSTI A TVARU
ČÁSTIC
Dva přístroje v jednom!!
1. Přímé měření velikosti částic na základě doby
průchodu části laserovým paprskem
2. Měření velikosti a tvaru částic mikroskopem se CCD
kamerou pomocí obrazové analýzy
DSA- 10 Dynamický analyzátor tvaru částic
Měření tvaru od desítek do tisíců částeček
rozměrů od 1 mikronu do 6 mm
pomocí mikroskopu se
CCD kamerou
CIS-50 Analyzátor
velikosti a tvaru
částic
Měření velikost, tvaru a
koncentrace částic
Rozsah částic pro
velikost: 0.5-1200µm
Rozsah částic pro tvar:
2-6000µm
CIS-100 Analyzátor
velikosti a tvaru částic
Měření velikost, tvaru a koncentrace částic
Rozsah částic pro velikost: 0.5-3600µm
Rozsah částic pro tvar: 2-6000µm
Příslušenství k přístrojům Ankersmid umožňuje měření částic
v roztocích, poměřně hustých suspenzích, plynech i prášcích a
to ve statických i průtočných systémech. Díky unikátnímu
principu není měření závislé na teplotě, na indexu lomu,
elektrostatickém náboji a jiných faktorech ovlivňujících měření
v případech měření na přístrojích jiných firem. Dále tento
princip dovoluje měřit v širším rozsahu koncentrací částic než
kterýkoliv jiný.
Pomocí kombinace s videokanálem lze konečně říci, že
měříme to, co vidíme a vidíme co měříme!
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Přístroje firmy Konica Minolta
Minolta má dlouholetou tradici na poli barviv a nátěrů. Ve své nabídce má širokou
škálu měřících přístrojů pro povrchové remisní měření a také příslušný software
pro kontrolu kvality, vytváření databází a míchání barev. Přístroje měří s vysokou
přesností a vzájemnou shodou. Výhodou přenosných přístrojů je možnost ukládání
velkého počtu dat s pozdějším nahráním do PC. Přijatelná a cena a vysoká
spolehlivost zaručují kvalitní řešení pro řadu firem na domácím i zahraničním trhu.

Kolorimetry

CR-400

CR-410

Color-reader
CR-10

Jednoduché měření barev
ve dvou prostorech
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Přenosné spektrofotometry

CM-2600d

CM-2500d

Stolní spektrofotometry

CM-3500

CM-3600

CM-3610

CM-3630

Pro ovládání přístrojů slouží software spectramagic, který umožňuje řadu
vyhodnocení – bar.souřadnice, odchylka, spektrální graf, nastavení prostoru,
osvětlení,

tolerance,

index

bělosti,

metamerie

atd.

Kolorovací

software

ColorECSpert existuje ve třech verzích. Slouží k tvorbě databáze, receptů,
výpočtu korekcí, množství barvy a ceny. Je pomocníkem při plánování výroby a
šetří peníze.
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BAREVNÝ SYSTÉM NCS
Karel Sýkora
Thorson Chemical Praha s.r.o.

NCS (Natural Color Systém ®) je velice pečlivě připravený barevný systém
vypracovaný na základě vyhodnocení velkého množství subjektivních vyjádření
pracovníků z oblasti vědy, architektury, psychologie, módního návrhářství a
objektivního měření barevnosti. Nejde tedy o pouhý velký soubor očíslovaných
odstínů.
Systém vychází ze šesti základních odstínů – bílé, černé, žluté, červené,
modré a zelené. Základem je „barevný prostor“, kde na centrální svislé ose jsou
všechny odstíny šedé od bílé W (nahoře) po černou S (dole)

V terminologii NCS

mají tyto odstíny označení N (neutral), nebo v číselném vyjádření mají nulovou
hodnotu barevnosti (hue a chromaticness).
Vzdálenost od svislé osy vyjadřuje brilanci (jas), úhel ve vodorovné rovině barevného
prostoru určuje polohu odstínu mezi čistým žlutým, červeným, modrým a zeleným
odstínem. Při tom všechny číselné údaje jsou uváděny v rozmezí 0 až 100%,
nejběžnější je odstupňování po 10%.
Jako příklad definice je uveden odstín s označením S 2030-Y90R:
• S – značí, že se jedná o odstín z 2. edice NCS (z roku 2001)
• 20 – jedná se o odstín s 20% „přídavkem“ černě
• 30 – jedná se o odstín na 30% vzdálenosti mezi šedou osou a maximální
hodnotou jasu
• Y90R – značí, že se jedná o odstín složený z 10% žlutě (Y) a 90% červeně (R).

Tímto způsobem lze definovat prakticky všechny přírodní odstíny (problém jsou
např. fluorescenční pigmenty a pod). Kromě toho tato definice odstínu umožňuje
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představit si alespoň přibližne odstín, aniž máme k dispozici příslušný barevný atlas
nebo jinou barevnou pomůcku.

Nabídka NCS:
NCS Barevný atlas je základní pomůckou pro komunikaci o barvách. Jedná se
prakticky o soubor 40 barevných trojúhelníků podobných jako na obr. 2, pro
jednotlivé „řezy“ barevným prostorem odstupňované po 10%, jak je naznačeno na
obr. 1. V barevném atlase je tedy obsažen celý barevný prostor a výběr odstínů a
jejich uspořádání je

podřízeno matematickému modelu. Kromě barevných

trojúhelníků je zde zobrazena „šedá osa“, tj. neutrální šedé odstíny od bílé po černou
a „barevný kruh“ – soubor 40 nejjasnějších odstínů systému.
NCS index 2.vydání je soubor 1750 NCS standardních odstínů uspořádaných do
praktického „vějířku“ v deskách o rozměrech 45x56x300 mm, vytisknutých na papíře
s povrchovou úpravou mat.
NCS index BRILLIANT je obdobný soubor odstínů, pouze přelakovaných lesklým
bezbarvým lakem.
NCS selection mikro 300, 500, 700 je podobně uspořádaný, avšak zmenšený výběr
na 300, 500 nebo 700 odstínů.
NCS pastel – výběr 346 pastelových odstínů pro interiéry
NCS selection – výběr 908 neobvyklejších odstínů pro obor stavebnictví
NCS tradition – výběr 516 odstínů vhodných při restaurování starší městské
zástavby
NCS block – řada barevných „vějířků“ odstupňovaných podle „barevné výseče“ nebo
podle brilance odstínů
NCS album – obdoba barevného atlasu. Pouze jednotlivé vzorečky odstínů jsou na
listech uloženy v kapsičkách tři pod sebou, takže je možné je odtud vyjmout pro další
použití.
NCS „stánek s předlohami“ s vlastním osvětlením – poslouží v místech, kde si
zákazník může vybírat a objednávat nátěrové hmoty pro vnitřní i venkovní použití, a
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to jak ze standardní nabídky výrobce, tak i při přípravě zvoleného odstínu na
tónovacím automatu z tónovacích past.
NCS standard – sada 1750 odstínů definovaných v systému NCS a CIELAB
s garancí odstínové odchylky do 0,5 dE. Sada je určena pro oblast výpočtu receptur
a kontroly kvality.
NCS gloss scale – stupnice lesku na bílém, šedém a černém podkladě (6 stupňů
lesku)
NCS Colour Meter CECF-9 – malý příruční přístroj na měření barevnosti určený pro
architekty, módní návrháře, obchod s nátěrovými hmotami a podobně. Změří
barevnost předlohy a určí nejbližší odstín definovaný v NCS systému.
NCS measurement program – program umožňující měření barevnosti v jednotkách
NCS
NCS palette 1.2 – CD-ROM s 1750 odstíny v digitálním formátu pro vyvolání těchto
odstínů na obrazovku, s možností dalšího využití
NCS translation keys – „překladače“ odstínů např. mezi systémy RAL – NCS apod.

V tomto výčtu výrobků NCS je uveden jako standard NCS index s 1750
odstíny. Výrobce však svůj barevný systém stále vyvíjí. V poslední době bylo
zjištěno, že uživatelé mají zájem o výrazně jemnější členění barevnice v oblasti velmi
světlých odstínů. Proto nyní NCS uvádí na trh novou verzi standardního indexu, kde
je ilustrováno 1950 odstínů. Nové odstíny jednak doplňují „prázdná místa“ v existující
barevnici, ale hlavně je zde ilustrováno nových 150 velmi světlých odstíů.
Celý

tento

široký

sortiment

výrobků

vyrábí

NCS-Natural

Colour

System®Scandinavian Colour Institute AB Stockholm.
Distributorem výrobků NCS pro Českou a Slovenskou republiku je firma
Thorson Chemical Praha s.r.o., která již osm let působí na českém a slovenském
trhu jako dodavatel surovin a specielních zařízení pro výrobce nátěrových hmot.
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Thorson Chemical Praha s.r.o.
Černošická 145
155 31 Praha 5
Tel.: +420 257 923 529 (89)
Fax: +420 257 921 821
E-mail: tcp@thorson-chemical.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výhradní zastoupení firem:

Cappelle

AEROSIL® - VIELSEITIG ANWENDBAR IN LACKEN UND FARBEN
Günter Bergmann, Degussa AG, D-63457 Hanau-Wolfgang
In dem Vortrag wird auf die speziell für Lackanwendung konzipierten

AEROSIL® Produkte eingegangen. Mit ihnen kann die Rheologie von
flüssigen Lacken gezielt eingestellt, das Schwebeverhalten von Pigmenten und
Füllstoffen deutlich verbessert oder die Lackoberflächen, insbesondere von UVhärtenden Lacken, kratzfest ausgestattet werden. Auch in Pulverlacken hat sich
AEROSIL® bewährt. Damit lässt sich das anwendungs-technisch erforderliche
Fließverhalten sicherstellen.

PIGMENTRUß UND ACEMATT® IN MODERNEN LACKSYSTEMEN
Günter Bergmann, Degussa AG, D-63457 Hanau-Wolfgang

Pigmentruß:
Der Vortrag erläutert die Grundlagen des Einsatzes der diversen Pigmentruße
in konventionellen Lacken, Pulverlacken, wässrigen Lacksystemen wie auch in UVLacken. Neben den lacktechnischen Eigenschaften wird auch auf die Coloristik der
Schwarzlacke behandelt.

ACEMATT®:
Mit den ACEMATT® - Produkten stehen Mattierungsmittel zur Verfügung, die
sich durch eine hohe Mattierungseffizienz, leichte Dispergierbarkeit, gutes
Schwebeverhalten sowie gute Transparenz auszeichnen. Neben Mattierungsmittel
für lösemittelhaltige und wässrige Lacksysteme werden neue Produkte für Soft-Feel
Lacke vorgestellt.
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... spýtajte sa nás na ceny.

PONÚKAME
Rutil RC 82
Rutil RC 84
Rutil RC 813
Rutil RC 823
Rutil RC 833

Titanium dioxide

www.cinkarna.si
Domacryl - acrylic resins, 2K cold plastics
Domalkyd - alkyd resins
Domemul - water dispersions
Domopol - saturated polyester resins
Heliomin - amino resins
Heliopol - unsaturated polyester resins
Heliovil - vinylester resins

Resins

www.helios.si

TAMA s.r.o.
Chalabalova 1603
155 00 Praha 5

Zastúpenie pre ČR a SR

TAMA SLOVAKIA a.s.
Sladovnícka 15
917 01 Trnava

Tel.: 00421 33 5348 711
Fax : 00421 33 5348 713
Mobil: 00421 905 479 002
E-mail: tama@slovanet.sk

www.tama.sk

... spýtajte sa nás na ceny.
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NOVÉ EFEKTNÍ A FUNKČNÍ PIGMENTY MERCK

Lubomír Svoboda
Merck spol. s r. o. , Česká republika

Firma Merck KGaA je známa v oboru nátěrových hmot především svými
pigmenty Iriodin®, které obohacují svět barev již desítky let. Pigmenty Iriodin® lze
rozčlenit podle barevného odstínu a podle principu vytváření tohoto odstínu do čtyř
základních skupin. Jsou to řady stříbrná, interferenční, zlatá a bronzová.
Použití slídy jako materiálu s velkou reflexí pro viditelné spektrum a vrstev
oxidů kovů s velkou refrakcí (oxidy železa a oxid titaničitý) na povrchu lístkových
částic slídy je u těchto pigmentů základem pro dosažení barevných odstínů
s vysokým leskem, napodobení povrchu kovů. Na vrstvách oxidů nanesených na
slídě se při vhodné tloušťce vrstvy uplatní při vytváření barevného odstínu také
interferenční jev. Ten se nejvíce projevuje u interferenční řady, která je
charakteristická překlopením barvy – při změně úhlu pozorování se změní
pozorovaný barevný odstín.
Pigmenty Iriodin®, zejména ve stabilizovaném provedení (WR – Weather
Resistant), které má vyšší světlostálost a odolnost ve vnějším prostředí, byly a jsou
dlouhou dobu bezproblémovou a ekologickou alternativou ke kovovým práškům,
zejména v lacích pro automobilový průmysl. Ekologickou alternativou jsou proto, že
neobsahují kovy a látky problematické pro životní prostředí.
Pigmenty Iriodin® mohou být také součástí práškových laků, buď samy o
sobě, nebo s dalšími povrchovými úpravami v provedení PC (powder coating), PCS
(“leafing“ efekt) nebo PCDB (powder coating dry blend). Je možná i kombinace
PCSDB.
Kromě pigmentů založených na slídě vyrábí firma Merck pigmenty Biflair®
jejichž podstatou jsou lístkové částice oxidchloridu vizmutitého. Pigmenty Biflair® se
vyznačují vysokým kovovým stříbřitým leskem, vysokou světlostí, velmi dobrou krycí
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schopností a úzkou distribuční křivkou velikosti částic. Jsou nově k dispozici ve formě
různých disperzí.
V poslední době jako výsledek výzkumu a vývoje uvedla firma Merck na trh
zcela nové názvy, a to pigmenty Xirallic® a Colorstream®. Jedná se o nový trend
ve stavbě částic efektových pigmentů, o zcela novou generaci pigmentů. Lístkový
substrát již není tvořen slídou, ale je vytvářen u těchto pigmentů zcela synteticky.
Částice takových pigmentů mají velmi rovný povrch, a tedy vysokou reflexi, substrát
je částečně transparentní a má definovanou tloušťku, obě strany lístkové částice jsou
rovnoběžné. Tyto vlastnosti umožňují vyrobit velký počet odstínů a efektů, přičemž
se také využívá nanášení vrstev oxidů kovů na povrch substrátu (Al2O3 nebo SiO2),
podobně jako u pigmentů Iriodin®.
Xirallic® představuje pigmenty, jejichž částice jsou tvořeny lístky oxidu
hlinitého, který byl získán nově vyvinutým unikátním procesem krystalizace. I zde se
používá následné nanášení vrstev oxidů kovů. Pigmenty Xirallic® se vyznačují velmi
vysokou odrazivostí, projevují se krystalickou jiskřivostí a třpytem (High Chroma
Crystal Effect pigment). Relativně malá velikost částic a jejich úzká distribuční křivka
zaručují snadné použití ve všech aplikačních oblastech.
Colorstream® jsou pigmenty tvořené částicemi z oxidu křemičitého (na rozdíl
od pigmentů Xirallic®) a jsou také pokryté vrstvou oxidů kovů. Také zde jsou lístky
SiO2

vyrobeny

synteticky

unikátním

procesem

tzv.“web-coating“.

Pigmenty

Colorstream® vykazují změnu barevného odstínu se změnou úhlu pozorování (MultiColor Effect pigment). Těchto barevných změn je více ve srovnání s interferenčními
pigmenty Iriodin®, kde se jedná o překlápění dvou barev. Např. barva pigmentu
Colorstream® F20-00 WNT Autumn Mystery se mění postupnou změnou úhlu
pozorování z červené do zlaté, bronzové až zelené. Částice pigmentů Colorstream®
jsou semitransparentní a je tedy možná kombinace s jinými organickými pigmenty.
Tyto vlastnosti předurčují použití zejména na karoseriích automobilů, kde lze vytvářet
zcela jedinečné efekty. Nabízí se však řada aplikačních možností i v jiných
oblastech.
Firma Merck vyrábí také některé pigmenty, které nejsou určeny k dosažení
barevných efektů v nátěrech a lacích, ale mají určitou specifickou funkci. Do této
kategorie patří pigmenty s názvem Minatec®
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Minatec® CM (typy 30, 31 a 40, CM – conductive Mica) jsou pigmenty
s určitou definovanou vodivostí a aplikují se v nátěrech tam, kde je požadována
ochrana před statickou elektřinou. Nejnovější typ Minatec® 40CM obsahuje sférické
částice a tím k dosažení stejné vodivosti postačí menší koncentrace v nátěru.
Minatec® 230 A-IR

je cela novým funkčním pigmentem, který nachází

uplatnění v průmyslu při nanášení vrstev, zejména nátěrových hmot. Jedná se o
pigment se schopností absorbovat infračervené záření. Sušení laků a nátěrů
infračerveným zářením vykazuje vzestupný trend a aplikace tohoto pigmentu
v nanesené vrstvě dává možnost výrazně zredukovat sušící časy u světlých odstínů.
To vede ke zvýšení výrobních kapacit a k úsporám nákladů na energii, případně
k úsporám prostorovým a investičním, neboť lze na danou operaci sušení nebo
vytvrzování použít zařízení menších rozměrů.
Minatec® 230 A-IR má díky své neutrální světle šedé barvě minimální nebo
žádný vliv na výsledný odstín nátěru ve viditelné oblasti spektra. Právě jeho vysoká
absorbance v infračervené oblasti je jednou z klíčových aplikačních vlastností, neboť
obecně světlé odstíny absorbují IČ záření méně než tmavé odstíny. Tato vlastnost je
získána obsahem určitého procenta cínu a antimonu v částicích pigmentu.
Pigment Minatec® 230 se snadno vmíchá do nátěrového systému pomocí
standardních zařízení jako jsou disolvéry, extrudéry, kulové nebo korálkové mlýny,
neboť velikost částic se pohybuje pod 10 mikrometrů.
Příkladem použití je nahrazení určitého podílu titandioxidu v polyesterakrylátových nebo reaktivních epoxidových systémech. Přídavek 4 % pigmentu
Minatec® 230 A-IR do takových systémů, které mohou obsahovat např. 25% TiO2,
mohou zkrátit dobu sušení nebo vytvrzování na polovinu až třetinu proti původní
receptuře, která pigment Minatec® 230 neobsahuje.
Podrobnější údaje o vlastnostech a další doporučení v konkrétních aplikacích
výše popsaných pigmentů je možné získat na adrese prumysl@merck.cz nebo
lubomir.svoboda@merck.cz .
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