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SdruÏené odma‰tûní
s tvorbou konverzní
nano–vrstvy
✒ Ing. Petr Vlas
V minulých číslech tohoto časopisu jsme postupně seznamovali
s novými trendy v oblasti chemických předúprav na bázi konverz-

ních nano–vrstev a jejich následným využitím v provozech práškových lakoven. Představili jsme také nejnovější chemickou technolo-

které kvalitativně popisují proces
chemické předúpravy.
Jak už jsme tehdy uvedli, tato technologie je vhodná pro všechny typy
materiálů a vytvořená konverzní vrstva společně s vrstvou práškové barvy
výrazně zvyšuje protikorozní odolnost lakovaných výrobků (viz. Povrchové úpravy 4/2012).
Technologie ENVIROX „SG“ –
Alfipas 7816 není bohužel univerzální pro všechny typy lakoven. Pro
správné fungování v provozu práškové lakovny je totiž nutné splnit
určité požadavky, které se týkají
především vlastního zařízení chemické předúpravy. Jedním z těchto
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gii ENVIROX „SG“ s přípravkem
Alfipas 7816, který jako jediný na
trhu obdržel certifikace jak od společnosti GSB International (obr. 1),
tak společnosti Qualicoat (obr. 2),
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požadavků je dostatečný počet stupňů/ operací při chemické předúpravě materiálů a druhým požadavkem
mohou být nároky na oplachovou
kaskádu a použití DEMI vody
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v procesu předúpravy. Bohužel tyto
požadavky limitovaly některé z práškových lakoven, převážně s třístupňovou chemickou předúpravou,
a neumožňovaly jim využití technologie Envirox „SG“.
Naší snahou bylo i těmto lakovnám pomoci a nabídnout jim i jiné
možnosti chemické předúpravy, než
je klasické železité fosfátování a tím

ručuje přídavek vysoce koncentrovaného tenzidického přípravku
Ferrosid 7001/1. S tímto přípravkem lze v určitých případech snížit pracovní teplotu i pod 25°C,
čímž lze výrazně snížit náklady na
vytápění prvního stupně chemické
předúpravy. Následuje kaskáda
oplachů zakončená dostřikovým
věncem s DEMI vodou, která pod-
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jim zaručit zvýšení protikorozní poří protikorozní odolnost lakovaodolnosti lakovaných výrobků a roz- ných výrobků. Celý proces je poté
šířit tak sortiment lakovaných mate- zakončen sušením.
riálů i o hliník a různé varianty pozinkovaného materiálu.
Na základě našich požadavků vyvinula společnost Alufinish GmbH
přípravek ALFIPAS 752, který výše
uvedené splňuje.

Výhody přípravku ALFIPAS 752:
❚ nahraditelnost železitého a za určitých podmínek i zinečnatého
fosfátování;
❚ multimetaličnost – proces vhodný
pro Fe, Al, Zn, nerez;
❚ zvýšená protikorozní odolnost lakovaných výrobků;
❚ přípravek bez obsahu těžkých kovů a chrómu;
❚ vhodnost jak pro ponor, tak postřik;
❚ snížená tvorba kalu oproti železitému fosfátování;
❚ snížená pracovní teplota oproti
železitému fosfátování;
❚ jednoduchost řízení a udržování
parametrů pracovní lázně;
❚ možnost automatického dávkování.
Jak jsem se již zmínil, přípravek
Alfipas 752 umožňuje zvýšit protikorozní odolnost na všech typech
lakovaných materiálů. Výsledky korozních testů dle ČSN EN ISO 9227
je ukázán v tabulkách 1 (pro železné díly), 2 (pro galvanicky pozinkované díly) a 3 (pro hliníkový materiál).
Z výsledků korozních testů je zřetelně vidět, že korozní odolnosti na
všech materiálech jsou výrazně vyšší než je tomu u klasického železitého fosfátování a přibližují se i hodnotám zinečnatého fosfátování na
železném materiálu. Na dalších materiálech lze dosáhnout téměř srovnatelnou korozní odolnost jako
s přípravkem Alfipas 7816 (kontakt
na 4. str. obálky časopisu).


Technologie ALFIPAS 752
Schématický technologický postup chemické předúpravy je ukázán na obr. 1). Z tohoto postupu je
zřejmé, že aplikovat tuto technologii do třístupňové předúpravy je
velice snadné (obr. 2). Přípravek
Alfipas 752 je multimetalický
a z tohoto důvodu je použitelný jako chemická předúprava pro
všechny typy materiálů (železo,
nerez, ocel, Al, galvanický i žárový zinek). Kvalitní odmaštění za-
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