
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra mechanické technologie 

 
 
 
 

 
 

 

 

Studium vlivu předúpravy kovového substrátu  

na protikorozní ochranu nátěrových systémů obsahující 

nanoelementy 

 
 
 
 

Disertační práce 
 
 
 
 
 
 
 

Studijní program:  P2301  Strojní inženýrství 

Studijní obor:  2303V002  Strojírenská technologie 

Školitel:  Doc. Ing. Jitka Podjuklová, CSc., prof. h. c. 

Doktorand:  Ing. Kateřina Suchánková 

 

 

Ostrava 2013 



 Disertační práce                                                                                                              2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- 2 - 
 

ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 
SUCHÁNKOVÁ, K.: Studium vlivu předúpravy kovového substrátu na protikorozní 

ochranu nátěrových systémů obsahující nanoelementy. Katedra mechanické technologie, 

Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2013, 120 s. Disertační práce, 

vedoucí: Podjuklová, J. 

 
Disertační práce se zaměřuje na problematiku povrchových úprav, konkrétně  

na studium vlivu předúpravy kovového substrátu na protikorozní ochranu  nátěrových 

systémů obsahující nanoelementy. V teoretické části práce jsou detailně prostudovány  

a popsány dosavadní poznatky o povrchu ocelového substrátu. Jsou zde prostudovány 

charakteristické vlastnosti povrchu, povrchové napětí, smáčivost, integrita povrchu  

a v neposlední řadě moderní metody analýzy povrchu. Jelikož jsou předmětem zkoumání 

povrchy materiálů hutní produkce, je zde také zmíněna technologie válcování a samotná 

výroba válcovaných bezešvých rour. Detailně je zde také popsána technologie otryskávání, 

jenž se řadí mezi nejčastěji používané předúpravy povrchu ocelových mostních konstrukcí. 

Experimentální část práce je prakticky rozdělena do 3 dílčích částí, kde byly 

experimentálně testovány podkladové materiály a nátěrové systémy pro dlouhodobou  

a krátkodobou protikorozní ochranu. Trendem dnešní doby je používat nátěrové systémy, 

které je možno aplikovat v tenkých vrstvách za snížení celkových nákladů a ekologického 

dopadu na životní prostředí, tedy nátěrové systémy s minimálním obsahem VOC látek. 

Byly tedy záměrně vybrány a poté modifikovány nátěrové systémy splňující tyto 

požadavky. Výsledky experimentálních prací určí, který podkladový materiál je vhodný 

pro použití nátěrových systémů na bázi nanočástic a zda bude možno tyto nátěrové 

systémy poté využít v praxi. 
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ANNOTATION OF DISSERTATION 

 
SUCHÁNKOVÁ, K. : The study of the metal substrate pretreatment effect on the 

corrosion protection coating systems containing nanoelements. Department of Mechanical 

Technology, Faculty of  Engineering VSB – Technical University of Ostrava, 2013, 120 p. 

Dissertation Thesis, head: Podjuklová, J.  

Dissertation focuses on the problem of surface treatment, namely the study of the 

influence of pretreatment of metal substrate on the corrosion resistance of the coating 

systems containing nanoelementy. In the theoretical part of the thesis investigated and 

described in detail the existing knowledge about the surface of the steel substrate. There 

are studied the characteristics of the surface, surface tension, wettability, surface integrity 

and ultimately modern methods of surface analysis. Since the subject of examination 

material surfaces metallurgical production, there is also mention of rolling technology and 

the production of the rolled seamless pipes. Detail is also described blasting technology, 

which is among the most commonly used surface preparation of steel bridge structures. 

The experimental part of the work is virtually divided into 3 sub-sections, which were 

experimentally tested substrates and coating systems for long-term and short-term 

corrosion protection. The trend today is to use paint systems that can be applied in thin 

layers to reduce the overall costs and the environmental impact on the environment, thus 

coating systems with minimal VOC substances. Were therefore purposely selected and 

then modified coating systems meet these requirements. The results of experimental work 

determined that the base material is suitable for use in coating systems based  

on nanoparticles, and whether these coating systems can then be used in practice. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

Znak  Veličina                          Jednotka 
 
ČR Česká republika  [ - ] 

ČSN  Česká státní norma  [ - ] 

EN   Evropská norma            [ - ] 

ISO   Mezinárodní norma            [ - ] 

At atomární množství [%] 

C konstanta [ - ] 

H  tvrdost            [HV] 

h  hloubka vtisku indentoru          [nm] 

hf  hloubka vtisku po odlehčení          [nm] 

hc  střední hloubka vtisku          [nm] 

hmax  maximální hloubka průniku indentoru        [nm] 

hs  rozdíl maximální a střední hloubky vtisku        [nm] 

λc   filtr profilu             [mm] 

λf   filtr profilu             [mm] 

λs   filtr profilu             [mm] 

NaOH  hydroxid sodný             [ - ] 

NaCl  chlorid Sodný              [ - ] 

Ra   průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu        [μm]  

Rku   špičatost posuzovaného profilu            [ - ] 

Rp   nejvyšší výška výstupku profilu           [μm] 

Rq    průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu        [μm] 

Rsk   šikmost posuzovaného profilu (součinitel asymetrie)         [ - ] 

Rv   největší hloubka prohlubně profilu           [μm] 

Ry   maximální výška profilu            [μm]  

Rz   nejvyšší výška profilu            [μm] 

VOC  těkavé organické látky            [g/l] 

Wt  váhové množství              [%] 

ZP 10  fosforečnan zinečnatý              [ - ] 

Zn3(PO)2 fosforečnan zinečnatý              [ - ] 
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Znak  Veličina                          Jednotka 
 

Al  hliník               [ - ] 

Fe  železo               [ - ] 

Mg  hořčík               [ - ] 

Mn  mangan              [ - ] 

N  dusík               [ - ] 

O  kyslík               [ - ] 

Zn  zinek               [ - ] 

Cr  chrom               [ - ] 
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1 ÚVOD 
 

V oblasti povrchových úprav tvoří ochranné nátěrové systémy nejméně 85% 

celosvětové produkce jako protikorozní ochrana. Jsou tedy nepostradatelnou součástí 

povrchových úprav a je kladen velký důraz na jejich kvalitu. Volba ochranného nátěrového 

systému je závislá především na předpokládané nebo plánované životnosti protikorozní 

ochrany. Nátěrový systém vytváří bariéru, která omezuje přístup vody a agresivních složek 

z okolního prostředí k podkladovému materiálu. Vývoj v oblasti kvality nátěrových 

systémů se neustále zdokonaluje. Zaměřuje se především na zlepšování ochranné 

antikorozní účinnosti, které např. docílíme přidáním vhodného antikorozního pigmentu,  

snížení tloušťky funkčního povlaku, snížení celkových nákladů při výrobě a snížení 

ekologického dopadu na životní prostředí, především snižováním VOC látek v nátěrovém 

systému. 

Zaměřujeme – li se na krátkodobou protikorozní ochranu materiálů hutní produkce, jako 

je např. ochrana rour určených pro těžbu ropy, které mají být chráněny při transportu  

na místo určení transparentní konzervací, je třeba omezit předúpravu povrchu  

na minimum. Naopak pro dlouhodobou protikorozní ochranu, především mostních 

konstrukcí, je třeba volbu předúpravy povrchu pečlivě zvážit. Z celé řady způsobů 

předúpravy povrchu mostních konstrukcí se nejčastěji využívá technologie otryskávání, 

kterou lze připravit povrch požadované jakosti. Tím se rozumí kromě čištění povrchu 

základního materiálu i dosažení vhodné mikrogeometrie a fyzikálních, respektive fyzikálně 

- chemických vlastností povrchu. V praxi se technologie otryskávání využívá v širokém 

rozsahu.  

Disertační práce se zaměřuje na studium vlivu předúpravy kovového substrátu  

na protikorozní ochranu nátěrových systémů obsahující nanoelementy. Práce je tedy 

zaměřena na experimentální testování různě předupravených podkladových materiálů, 

 na které byly následně aplikovány nátěrové systémy na bázi nanočástic, které musí 

splňovat podmínky krátkodobé a dlouhodobé protikorozní ochrany s přihlédnutím  

na korozní agresivitu prostředí C5. 
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2 PŘEHLED  DOSAVADNÍCH  POZNATKŮ O  STUDIU POVRCHU  

 

2.1 Charakteristika a vlastnosti povrchu 

Samotný povrch se hodnotí jako obálka makroskopického objektu, která utváří hranici 

mezi základním materiálem a okolím. Povrch objektu definuje jeho vzhled a tvoří rozhraní 

mezi dvěma fázemi. U větších objektů s malým poměrem povrchu ke svému objemu jsou 

fyzikální a chemické vlastnosti povrchu určeny zejména vlastnostmi základního materiálu. 

Analogicky u malých objektů s velkým poměrem povrchu k objemu jsou vlastnosti značně 

ovlivněny povrchem. Vlastnosti povrchu nejsou zdaleka závislé pouze na funkční vrstvě, 

která tvoří rozhraní, ale také na oblasti směřující pod povrch.[7]  

 

Tab. 1 Rozdělení oblastí povrchu [7]  

 

Oblast Rozměr Funkční ovlivnění 

Horní vrstva 0,1 nm Adsorpce, chemická reaktivita 

Tenký film oxidace 0,1 ÷ 100 nm 
Odrazivost, tření, koroze, tepelná 

vodivost 

Vnější povrchová 
vrstva 

0,1 ÷ 10 μm Deformace struktury 

Celková vrstva > 100 μm Adheze, nátěry 

 

2.2 Jevy pozorovatelné při interakci plynů s povrchy pevných látek 

Každý kovový či nekovový předmět je ohraničen svým povrchem, který je neustále v kontaktu  

s okolním prostředím. Povrch je hranicí mezi okolním prostředím a strukturou materiálu  

a při interakci s plyny na něm lze pozorovat jevy, jako jsou např. adsorpce, absorpce a inkorporace. 

    

Obr. 1 Druhy adsorpce - vlevo chemisorpce, vpravo fyzikální adsorpce 

 

Na Obr. 1 vlevo je zobrazen proces adsorpce, při kterém se na povrchu pevné fáze 

hromadí plynné a kapalné fáze. Jestliže jsou molekuly k povrchu vázány chemickými 

valenčními silami a tento nevratný děj nazýváme chemisorpce. Vzhledem k povaze 

valenčních sil může vzniknout na povrchu pouze jediná vrstva adsorbovaných molekul. 
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Chemisorpce zpravidla neprobíhá na celém povrchu, ale pouze na jeho určitých částech, 

tzv. aktivních místech, která  jsou mimořádně bohatá na povrchovou energii.  

Pravý obrázek znázorňuje fyzikální adsorpci, molekuly jsou k povrchu vázány silami 

fyzikálními tzv. Van der Walsovými. Příčinou fyzikální adsorpce  jsou mezimolekulární 

fyzikální síly, které se uplatňují při kondenzaci par v kapalinu. Protože molekuly všech 

plynů podléhají fyzikálním kohezním silám, může se na povrchu pevné látky zachytit tímto 

způsobem každý plyn. Množství adsorbovaného plynu závisí na velikosti silové interakce 

jeho molekul s povrchem pevné látky. Dosah účinnosti fyzikálních sil je takový,  

že se na povrchu pevné látky může zachytit více než jediná vrstva adsorptivu. Rychlost 

fyzikální adsorpce je značná a fyzikální adsorpce je vratná (plyn vázaný k povrchu 

fyzikálními silami lze opět odstranit evakuací nebo zvýšením teploty). Na rozdíl  

od chemisorpce zde nevznikají a ani nezanikají žádné vazby. Děj probíhá po celém 

povrchu a na první vrstvě se může vytvořit další. Celý proces je velmi rychlý. [8] 

        

     

Obr. 2 Inkorporace a absorpce 

Obr. 2 znázorňuje schéma inkorporace a absorpce. Z obrázku na levé straně je patrné,  

že celým objemem jedné fáze prostupují molekuly jiné fáze, probíhající děj se nazývá 

absorpce. Jednotlivé molekuly mohou proniknout i mezi atomy krystalové mřížky. [8] 

Inkorporací rozumíme vnikání molekul jedné látky pouze do povrchové vrstvy  

a je znázorněno na obrázku vpravo. [8]  
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2.3 Povrchové napětí a smáčivost povrchu  

Smáčivost je definována jako schopnost kapaliny přilnout k povrchu některých pevných 

látek. Je velice důležitá pro zajištění dobré adheze povlaku k substrátu. Zajišťuje také 

kvalitní a rovnoměrné pokrytí povrchu nátěrovou hmotou. [9] Z Tab. 2 je patrné,  

že vysoká hodnota kontaktního úhlu Ө odpovídá povrchu s nedostatečnou smáčivostí, 

naopak nízká hodnota kontaktního úhlu Ө vypovídá o povrchu dobře smáčeném.  

Tab. 2 Schematické vyjádření smáčení povrchu[10] 

 

Úhel Typ smáčení Typ povrchu 

θ = 0° 

Dokonalé smáčení 

 
Tuhý povrch je lyofilní 

(např. sklo, oxidy a hydroxidy 
kovů atd...) 

0°  θ  90° 

Dobré smáčení 

 

90°   θ  180° 

Špatné smáčení 

 

Tuhý povrch je lyofobní 
(např. pevné uhlovodíky a 

fluorované deriváty, polymery, 
listy rostlin) 

 

Smáčivost úzce souvisí s jednou konkrétní vlastností povrchu - s povrchovým napětím, 

které přímo ovlivňuje smáčivost povrchu kapalinou. Povrchové napětí  

je definováno jako síla působící v povrchu kolmo k libovolnému řezu na 1 m délky.  

Se stoupající teplotou povrchové napětí mírně klesá. Látky snižující povrchové napětí 

kapaliny se nazývají mezipovrchově aktivní. Látky, které zvyšují nebo mění povrchové 

napětí nepatrně, se nazývají mezipovrchově inaktivní. 11    

 

Nečistoty a přísady, které se adsorbují na povrchu tuhé fáze, negativně ovlivňují 

povrchové napětí. Snižují ho tím, že vytváří odlišné částice od těch sousedních, a to vede 

ke ztrátám rozdílu potenciální energie atomů jak uvnitř, tak na povrchu substrátu. Takto 

znečištěný povrch je nazýván hydrofobní (tj. vodu odpuzující) a podstatně zvětšuje úhel 

styku. Povrchové napětí je jedním z důležitých kritérií pro dobrou adhezi nátěrů, laků, 

tiskařských barev, lepidel atd. na různých kovových i plastových površích. Čím  

je povrchové napětí vyšší, tím je adheze nátěrů lepší při fixaci k povrchu. [43] 

 



 Disertační práce                                                                                                              2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- 14 - 
 

 

Obr. 3  Uspořádání molekul vody při smáčení znečištěného hydrofobního povrchu. [12] 

Povrchové napětí je měřeno v mN/m (milinewton na metr), obecným limitem je často 

uváděna hodnota 38 mN/m. Pohybuje - li se napětí pod touto hodnotou, pak bude adheze 

špatná, nad touto hodnotou bude adheze dobrá či uspokojivá. [10] 

 

2.4 Geometrické vlastnosti povrchu - drsnost povrchu  

Stav povrchu před aplikací nátěrového systému je dán hlavně dvěma parametry – 

čistotou (včetně korozních změn) a drsností povrchu. Jedním ze základních způsobů 

posuzování kvality a morfologie povrchu je měření drsnosti povrchu. Drsnost povrchu  

je vyhodnocována ze sledované plochy povrchu a je charakterizována pomocí veličin 

daných normou ČSN EN ISO 4287. [25] Dle převládajícího směru nerovností se drsnost 

posuzuje v podélném nebo příčném směru. Parametry drsností se vyhodnocují  

na skutečných profilech, které se získávají jako průsečnice kolmé popř. šikmé roviny se 

skutečným povrchem. 

 

Tab. 3  Základní parametry drsnosti povrchu [25] 

Označení 
parametru 

Definice Jednotky 

Ra Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu. μm 

Rz Největší výška posuzovaného profilu. μm 

Rq Průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu. μm 

Rp Největší výška výstupku posuzovaného profilu. μm 

Rv Největší hloubka prohlubně posuzovaného profilu. μm 

Rsk Šikmost posuzovaného profilu. - 

Rku Špičatost posuzovaného profilu. - 

Rlo Největší hloubka prohlubně posuzovaného profilu. mm 
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Obr. 4 Příklad profilu drsnosti [14] 

 

Při hodnocení sejmutého profilu formou číselných hodnot parametrů struktury povrchu 

se uplatňují základny tvořené použitým typem filtru. Ten nám slouží k oddělení 

frekvenčních složek nerovností profilu. Jedná se o složky signálu různých vlnových délek. 

Ty přísluší základnímu profilu, profilu vlnitosti a profilu drsnosti. Základním prvkem 

prostředků na měření parametrů struktury povrchu je filtr profilu (filtr rozdělující profily 

na dlouhovlnné a krátkovlnné složky).  

 

 λs filtr profilu – filtr, který definuje rozhraní mezi drsností a kratšími složkami vln 

přítomnými na povrchu,  

 λc filtr profilu – filtr, který definuje rozhraní mezi složkami drsnosti a vlnitosti,  

 λf filtr profilu – filtr, který definuje rozhraní mezi vlnitostí a delšími složkami vln 

přítomnými na povrchu.  

 

 

Obr. 5 Přenosová charakteristika profilu drsnosti a vlnitosti [14] 
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Drsnost je charakteristická vlastnost povrchu, která zajišťuje přilnutí nátěrové hmoty  

na podkladový materiál. Požadovaného stupně drsnosti lze dosáhnout pomocí předúpravy 

povrchu například otryskáváním či mechanickým nebo ručním čištěním. Možnosti měření 

parametrů drsnosti jsou široké. V první řadě je to metoda vizuální – komparativní, při které 

se používají etalony drsnosti – standardizované ocelové „vzorníky“, které slouží  

k porovnání povrchu se vzorem na etalonu. Při výběru etalonů je nutné zohlednit způsob 

přípravy podkladu – například pro otryskávaný podklad je obvykle možno zvolit ze dvou 

typů etalonů – pro drť (písek) nebo broky (ISO 8503, ASTM D2217 Method A) Některé 

etalony obsahují vzory pro více typů abraziva, například Rugotest No. 3. Další etalony jsou 

uzpůsobeny pro jiné způsoby přípravy, například pro hoblování, soustružení či rovinné 

frézování. Srovnání hodnocení dle jednotlivých etalonů je znázorněno na Obr.6 [38] 

 

Obr.6 Srovnání hodnocení drsnosti profilů povrchu segmentů jednotlivých komparátorů 

(etalonů) [38] 

Další možností je měření drsnosti pomocí profiloměrů – mechanických nebo 

digitálních. Nejrozšířenější metodou měření textury povrchu je měření dotykovou 

metodou. Realizaci této metody zajišťuje dotykový (hrotový) přístroj zvaný profilometr. 

[39]   

Ostrý snímací hrot profilometru převádí rozložení nerovností povrchu na mechanický 

pohyb, který je následně snímačem převedený na elektrický signál a dále zpracovaný  

a přepočtený jako číselná hodnota zvoleného parametru struktury povrchu. Výhoda 

dotykové metody je ta, že se dá použít téměř pro všechny typy povrchů, kde přesně 

zobrazuje geometrický profil povrchu. U některých měřených materiálů však může dojít  

k poškození měřeného povrchu vrypy. Na druhé straně i malá přítlačná síla snímacího 

hrotu může znamenat, že měření ztrácí svoji věrohodnost. Alternativní možností měření 

textury povrchu dotykovými profilometry jsou metody optické. [7]   
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2.5 Moderní metody měření a analýzy povrchu 

V případě, že je důležitým parametrem morfologie povrchu podkladového materiálu 

nebo tenké vrstvy drsnost povrchu, je potřebné mít k dispozici nejlépe zobrazení povrchu  

v reálném prostoru. Použitím některé z řady rozvinutých moderních metod pro počítačové 

zpracování obrazu a kvantitativní určení morfologických parametrů je možné získat řadu 

nejrůznějších parametrů charakterizujících geometrii zkoumané struktury. Nejjednodušším 

parametrem je střední kvadratická odchylka od střední roviny proložené povrchem.  

Pro tyto účely je bezesporu nejvhodnější zobrazení povrchu pomocí mikroskopie 

atomárních sil (AFM). Pro kvalitativní studium povrchových nerovností je také možno  

s výhodou použít rastrovací elektronový mikroskop (SEM).[48] 

 

2.5.1 Skenovací elektronová mikroskopie – SEM 

SEM elektronová mikroskopie je vhodná k analýze povrchů nejrůznějších objektů. 

Výsledný obraz se vytváří pomocí sekundárního signálu - odražených nebo sekundárních 

elektronů. V porovnání se světelnou mikroskopií je velkou předností u SEM značná 

hloubka ostrosti, která lze ve dvojrozměrných fotografiích nalézt jistý trojrozměrný aspekt. 

Další předností této metody je interakce urychlených elektronů s povrchem, kde vznikají 

tzv. Augerovy elektrony, které jsou nositeli dalších informací zkoumaného povrchu.  

Při jejich detekci je možné určit např. chemické složení v analyzovaném místě  

a při porovnání s vhodným standardem lze určit i kvantitativní zastoupení jednotlivých 

prvků.  

   

Obr. 7  Fotodokumentace povrchu ocelové roury a vyjádření chemického rozboru povrchu 
pomocí SEM mikroskopie 
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2.5.2  Mikroskopie atomárních sil – AFM 

Základem mikroskopie je velmi ostrý hrot, který je upevněn na ohebném nosníku. Tento 

hrot je mírně vtlačen do zkoumaného vzorku a následkem působících sil se nosník ohýbá  

v souladu s Hookovým zákonem. Během měření se hrot pohybuje po povrchu zkoumaného 

vzorku v pravidelném rastru tak, že výška druhého konce nosníku  

je konstantní. Pokud je povrch vzorku nerovný, má nosník v různých místech vzorku 

různou velikost ohnutí a sledováním závislosti ohnutí na poloze na vzorku můžeme sestavit 

zvětšený obraz vzorku.  

 

Obr. 8 Měřící hrot [49] 

 

Aplikace AFM není omezena pouze na mapování topografie povrchu vzorků, nejedná 

se tedy jen o další zobrazovací technikou. Používá se také pro lokální silová měření,  

pro analýzu lokálních mechanických vlastností vzorků, dokonce lze AFM použít jako 

mikromanipulátor pro práci s jednotlivými molekulami. 

 

Obr. 9 Analýza povrchu částic antikorozního pigmentu fosforečnanu zinečnatého - 

skenovací oblast 6 x 6 μm; vlevo – 2D snímek; vpravo – 3D snímek [15] 
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2.5.3 Světelná mikroskopie - Laserový konfokální řádkovací mikroskop 

V současné době narůstají nároky na nestandardní způsoby měření povlaků, spojů, 

sledování struktur rozličných materiálů a na kontrolu drsností povrchů s vysokou přesností 

měření. Pro tyto způsoby měření lze použít laserový konfokální  řádkovací mikroskop, 

umožňující až submikronové zobrazení povrchů materiálů s nestandardní rozlišovací 

schopností zobrazení a s možností přesného trojrozměrného měření. 

Laserový konfokální řádkovacího mikroskop netvoří obraz vcelku, najednou, nýbrž bod 

po bodu, tzv. řádkováním. Pomocí řádkování jsou snímány optické řezy v rovině XY  

a díky přesnému definovanému posuvu objektivu v ose Z, tedy i jednotlivé optické řezy. 

Konfokální obrazy jsou vždy zaostřené a představují jednotlivé optické řezy vzorkem. 

 
 

Obr. 10  2D rekonstrukce obrazu drsnosti na otryskaném povrchu pomocí Laserového 
konfokálního řádkovacího mikroskopu 

 

 
 

Obr. 11  3D rekonstrukce obrazu drsnosti na otryskaném povrchu pomocí Laserového 
konfokálního řádkovacího mikroskopu 
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3 VLIV PROSTŘEDÍ V ČR NA KOROZNÍ NAPADENÍ POVRCHU 
MATERIÁLŮ HUTNÍ PRODUKCE 

 

Atmosférické prostředí je jedním z nejrozšířenějších korozních prostředí a rozsah 

exponovaných výrobků a konstrukcí je velmi rozsáhlý a zahrnuje prakticky všechny 

průmyslové oblasti od strojírenství, stavebnictví až po drobné spotřebitele a uživatele. 

Korozní agresivita prostředí je základním údajem pro volbu konstrukčních materiálů nebo 

jejich povrchových úprav.  

 

 

Obr. 12 - Rozložení korozní rychlosti uhlíkové oceli na území  ČR [52] 

 

Atmosféra je složena ze 78 % dusíku (N2), 20,95 % kyslíku (O2) a z malého množství 

inertních plynů (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn), oxidu uhličitého (CO2), kyselina (HCl) a vody 

(H2O). Zatímco dusík a inertní plyny mají na průběh koroze minimální vliv, voda, kyslík  

a další plyny ovlivňují průběh koroze materiálu výrazněji. [43] 

O průběhu koroze v atmosféře rozhoduje především přítomnost vody, která na povrchu 

materiálu mimo jiné kondenzuje ze vzdušné vlhkosti. Podle tloušťky zkondenzované 

vrstvy vody se rozlišuje atmosféra suchá (10-6 až 10-5 mm), při které prakticky nedochází 

ke vzniku kondenzační vrstvy, vlhká (10-5 až 10-3 mm) a trvale vlhká (10-3 až 1) vznikající 

při 100% vlhkosti vzduchu.  

 

Dalšími látkami, které ovlivňují hlavně agresivitu, jsou plyny a látky obsažené  

v atmosféře. [43]: 
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 Kyslík (O2) - účastní se katodických reakcí jako depolarizátor a urychluje tak korozi, 

výjimkou je anodická reakce např. hliníku a jeho slitin, při které dochází ke vzniku 

pasivační oxidické vrstvy, která korozi naopak brzdí. 

 Oxidy uhlíku (CO, CO2) - na korozi má větší vliv oxid uhličitý, reaguje s kapičkami 

vody v atmosféře za vzniku kyseliny uhličité, která snižuje hodnotu pH prostředí  

a urychluje tak korozi kovů. 

 Oxidy síry (SO2, SO3) - reagují s vodou za vzniku kyseliny siřičité a sírové, obě 

kyseliny se podílí na degradaci jak kovových materiálů, tak například betonu. 

 Oxidy dusíku (N2O, NO, NO2) - na korozi má vliv pouze oxid dusičitý, který reaguje  

s vodou za vzniku silně agresivní kyseliny dusičné. 

 Amoniak - vzniká redukcí oxidů dusíku, zpomaluje korozi železa a oceli, zrychluje 

korozi mědi, zinku a jejich slitin. 

 Sirovodík - jako korozní činitel v suché atmosféře je bezvýznamný, korozně reaguje 

pouze s mědí a stříbrem za vzniku černého oxidického povlaku. 

 Sloučeniny chloru (NaCl, HCl) - stimulují aktivní korozní rozpouštění, významně  

se podílí na vzniku koroze v přímořských atmosférách. 

 

Na základě obsahu výše uvedených složek se rozlišují různé stupně korozní agresivity 

atmosféry. Norma ČSN EN ISO 12944 „Nátěrové hmoty - Protikorozní ochrana ocelových 

konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy“ popisuje vliv okolních podmínek na ocelové 

konstrukce, které jsou exponovány v běžné atmosféře, vodě nebo v půdě. Pro různé 

atmosférické podmínky je prezentován systém kategorií korozní agresivity. 

(viz příloha č. 3) 

 

3.1 Podstata korozního mechanismu 

Korozní napadení je důsledkem přírodního procesu. Kovy se v přírodě vyskytují  

ve formě různých chemických sloučenin (rud). Tyto rudy potřebují určité množství 

energie, aby kov uvolnily. Potřebné množství energie se kov od kovu mění. Právě v tomto 

procesu je základ hnací síly, která působí, že kovy korodují. Vysvětlení koroze má 

spolehlivý základ v elektrochemické teorii, a byly vypracovány různé vzorce, které 

popisují chemické reakce znázorňující většinu korozních procesů. Tento proces je 

znázorněn na Obr. 13. [43] 
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Obr. 13 – Schéma korozního mechanismu [43] 

 

Ze schématu lze odvodit, že ke koroznímu napadení železa a oceli je zapotřebí současná 

přítomnost vody a kyslíku. Jestliže jedno z nich chybí, korozní děj nenastane. Kromě 

obecného korozního procesu se mohou vyskytovat lokalizované korozní jevy, jako jsou 

například důlková koroze, štěrbinová koroze (v trhlinách nebo štěrbinách), dvoukovová, 

čili galvanická koroze atd. Galvanická koroze nastane, když jeden kov je v kontaktu  

s rozdílným kovem a oba jsou v korozním prostředí. Směr elektrického proudu 

generovaného mezi oběma kovy určuje, který z nich je korodován a závisí na napětí 

daných kovů. Je tedy žádoucí zajistit exponovaným materiálům potřebnou protikorozní 

ochranu. Jedna z nejběžnějších a nejužívanějších je ochrana materiálů organickými 

nátěrovými systémy. 

 

Obr. 14 – Obecná galvanická série [43] 
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4 VÝROBA MATERIÁLŮ HUTNÍ PRODUKCE 
 

V současné době se klade důraz na protikorozní ochranu výrobků hutní produkce, jako 

jsou např. bezešvé roury určené pro těžbu ropy. Při transportu na místo určení by měly být 

chráněny konzervací. Krátkodobá protikorozní ochrana hutních výrobků se provádí 

zejména fermeží, která ovšem nezajišťuje dokonale tuto ochranu v agresivním prostředí C5 

po dobu 3 – 6 měsíců. Novým trendem v ochraně hutních produktů je použití tenkých 

transparentních nátěrových systémů na bázi nanoelementů. 

 

4.1 Výroba válcovaných plechů 

Válcování je kontinuální proces plastického tváření kovu. Materiál je veden mezi 

protilehlé otáčející se válce, kde se posunuje a zároveň zmenšuje průřez. Rozeznáváme 

válce hladké, rýhované a válce kalibrovací. Nejdříve se vyrobí polotovary (předvalky),  

ze kterých dalším válcováním vznikne konečný výrobek (vývalek). Vývalky mohou mít 

různé tvarové profily, kolejnice, plechy, bezešvé trubky aj. [16,17] Plechy se válcují 

pomocí válcovacích stolic s hladkými válci z plochých předvalků. Nejprve se válcuje 

napříč, aby se dosáhlo potřebné šířky plechu a potom se plech otočí  

o 90° a následně se válcuje podélně. Tím se dosáhne stejnoměrné tloušťky  

a rovnoměrnějších vlastností materiálu v podélném i příčném směru válcování. 

 

Obr. 15  Schéma válcování plechu pomocí válcovacích stolic [50] 

Ocel se válcováním zahřívá pod bod tavení a kyslík z ovzduší se slučuje s horkým 

kovem a vytváří kysličníky železa a legujících prvků. Při chladnutí se tyto kysličníky 

usazují jako tvrdý, křehký, přilnavý a obvykle černý plášť na povrchu - okuje. Okuje mají 

menší tepelnou roztažnost než ocel a při chladnutí praskají. Těmito trhlinami často proniká 

voda a ocel koroduje. Korozní proces okuje postupně odloupává, což má za následek 

nejednotný povrch, nevhodný pro ochranný protikorozní nátěr a proto musí být očištěn 

nebo chráněn nátěrovým systémem, který je tolerantní k takto znečištěnému povrchu. 
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4.2 Výroba bezešvých válcovaných rour 

Roury se vyrábějí z hutnických polotovarů mnoha způsoby - válcováním, tažením, 

vytlačováním a svařováním. Podle způsobu výroby pak existují roury bezešvé (hladké) a se 

švem (svařované).  

Bezešvé ocelové roury se vyrábějí z dutých výlisků nebo z předvalků dalším 

válcováním a tažením. Bezešvé válcované roury se vyrábí z děrovaných polotovarů,  

které se děrují mezi dvěma válci s mimoběžnými osami. Osy mají takový sklon, aby při 

jejich otáčení vznikla složka posouvající válcovaný polotovar kupředu. Trn kalibruje 

vzniklou dutinu. Tlustostěnný dutý předvalek se poté podélně válcuje na válcovací stolici, 

která se skládá ze dvou válců, které se otáčejí proti sobě.(viz Obr.16) Předvalek se nasune 

na trn, kde válce dále válcují rouru. Roura je poté uvolněna a předvalek se posune  

a pootočí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Schéma Mannesmanova způsobu výroby bezešvých rour [51] 

 

  

Obr. 17 Fotodokumentace válcování bezešvých rour [44] 
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5 PŘEDÚPRAVY POVRCHU MATERIÁLU PŘED APLIKACÍ 

NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ  
 

Na povrchu kovových materiálů se před aplikací nátěrového systému vyskytují různé 

nečistoty. Jsou to např. nečistoty vázané k povrchu mechanicky (mastnoty, zbytky past, 

mazadel, prach atd.) nebo nečistoty vázané chemicky (oxidy, rez, okuje atd.) Tyto 

nečistoty velice znesnadňují nebo dokonce znemožňují provedení povrchových úprav  

a snižují jejich kvalitu a funkčnost, zejména protikorozní odolnost. Z tohoto důvodu je 

žádoucí tyto nečistoty z povrchu materiálu odstranit. [18] 

 

5.1 Mechanické úpravy povrchu 

5.1.1 Otryskávání 

Technologie otryskávání patří do skupiny mechanických úprav povrchu základního 

materiálu. Otryskávací médium je vrháno značnou rychlostí proti povrchu otryskávané 

součásti. Tato kinetické energie způsobí v povrchových vrstvách kvalitativní změny, 

přičemž vzniká charakteristická morfologie povrchu. Z pohledu uspořádání nerovností 

patří otryskaný povrch do skupiny neorientovaných – izotropních povrchů. Charakter 

těchto povrchů je dán zejména tvarem použitého zrna otryskávacího média.  

Na mikrogeometrii má také vliv tvrdost, zrnitost, druh materiálu a hmotnost zrna.[18]  

 

Obr. 18  Vliv velikosti otryskávacího média na dosaženou drsnost povrchu [19] 

 
Velmi důležitou úlohou při samotném otryskávání je volba vhodného otryskávacího 

média. Otryskávací materiál je volen dle druhu upravovaného povrchu, stupně znečištění, 

dle tloušťky stěn předmětu atd. Tam, kde se vyžaduje recyklace otryskávacího média, se 

používají otryskávací materiály s dlouhou životností (především kovové). Kde se uplatní 

především jednorázové použití, použijeme nekovové otryskávací média minerálního 

původu.[20] 
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Tab. 4 Nejpoužívanější druhy otryskávacích médií 

Otryskávací médium Použití Fotodokumentace 

Ocelová drť 

Ocelová ostrohranná drť se vyrábí drcením 
speciálně tepelně upravených zrn granulátu 
o větším průměru. Používá se pro čištění a 
úpravu povrchu. 

 

Litinová drť 

Vyrábí se granulací litiny, má dobrou 
úběrovou schopnost i trvanlivost - 60x 
vyšší než křemičitý písek, hospodárnější a 
hygieničtější, používá se do tlaku 0,7 MPa. 

 

Sekaný drát 
Nejpevnější - patentovaný drát 160 MPa, 
neštěpí se, 5x dražší než litinová drť, méně 
opotřebovává metací kola. 

 

Křemičitý písek 

Levný, má malou úběrovou schopnost, 
tříští se, použití do tlaku 0,3 MPa. Od 
tohoto otryskávacího média se upouští, 
protože je zdraví nebezpečný - zapříčiňuje 
vznik silikózy.  

 

Je-li otryskávání provedeno nevhodně, zkrátí se životnost nátěrového systému 

důsledkem přílišného zdrsnění povrchu, které má za následek prostupování vrcholků 

nerovností samotným povlakem. Na vrcholky je poté nanesena jen nepatrná vrstva 

nátěrového systému a v těchto místech pak dochází k degradaci nátěrového systému rzí. 

Otryskaný povrch rychle reaguje s okolím za vzniku oxidické vrstvy, proto je nutné 

aplikovat ochranný systém v co nejkratším časovém intervalu. [21]  

 

Obr. 19 Detail povrchu ocelového substrátu po dopadu otryskávacího média; vlevo 

ostrohranné otryskávací médium, vpravo granulát [21] 
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Při použití ostrohranného otryskávacího média vznikají na povrchu záseky různě 

orientované a povrch není zcela rovnoměrný. Otryskávací částice kulovitého tvaru utvářejí 

rovnoměrný povrch s kulovitými vrcholky (viz Obr. 19). U těchto částic je nevýhodou,  

že můžou nečistoty zatlačovat do povrchu materiálu. Dochází zde ke zpevnění 

povrchových vrstev materiálu, což má za následek lepší mechanické vlastnosti povrchu  

a větší odolnost proti korozi.[22]  

 

5.2 Chemické úpravy povrchu  

 
Jedná se o způsob úpravy povrchu, při kterém chemická činidla reagují s nečistotami  

na povrchu materiálu. Těmito operacemi se obvykle připravuje povrch před aplikací 

různých povlaků. Princip chemických úprav povrchu je založen na chemické reakci činidel  

s nečistotami. Mezi základní a nejpoužívanější metody chemické úpravy povrchu patří:[6]  

  Odmašťování  

  Moření  

 

5.2.1  Odmašťování  

Jde o technologický proces, při kterém se povrch výrobku zbavuje mastnost, olejových 

a jiných nečistot. Většinou se jedná o zbytky konzervačních olejů na povrchu 

zpracovávaných plechů a mazacích olejů používaných při lisování výrobků.  Odmašťování 

je souhrnný název pro odstraňování všech druhů ulpělých nečistot z povrchu materiálu, 

které jsou k povrchu vázány buď fyzikální adsorpcí (např. látky tukového charakteru) nebo 

adhezními silami  (nečistoty, prach, kovové třísky apod.).  

Na ocelovém povrchu se mimo okují vyskytují i různé mastnoty a nečistoty,  

které znesnadňují zakotvení nátěru na kovovém povrchu. Působí také nepříznivě na průběh 

zasychání nátěru. Pro odmaštění užíváme různé odmašťovací prostředky na vodné bázi. 

Kde se provádí odmašťování jen zřídka, je možné použít technický benzin.  

Při odmašťování nových konstrukcí a svařenců je potřeba se zaměřit na očištění svarů  

a jejich okolí do vzdálenosti 10-15 cm od svaru. Tato místa totiž mohou vykázat v krátké 

době, po vystavení koroznímu prostředí, první známky korozního poškození.  
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Odmašťování dělíme dle použitého odmašťovacího prostředku na odmašťování : [6]  

- v alkalických roztocích  

- v organických rozpouštědlech  

- elektrolytické  

- v neutrálních roztocích  

- emulzní  

- opalem  

 

 

Obr. 20 Schéma emulgace a dispergace mastnoty [23] 

 

5.2.2  Moření  

Mořením máme na mysli odstraňování korozních produktů z povrchu kovů chemickým 

nebo elektrochemickým způsobem. Moření kovů se provádí v anorganických kyselinách  

a jejich směsích. Používá se pro odstranění okují, korozních produktů, naleptání a zdrsnění 

povrchu kovů, dále také k aktivaci povrchu před dalšími technologickými operacemi  

a odstranění některých povrchových úprav (např. povlaky Zn a Cr). Krátkodobé moření, 

které se používá v galvanotechnice k aktivaci povrchu kovů před pokovením a nazývá se 

dekapování. 

K moření se běžně používá kyselina sírová, chlorovodíková, méně rozšířené je moření v 

kyselině fosforečné. Kyselina dusičná a fluorovodíková se používá obvykle  

ve směsích s dalšími kyselinami pro moření austenitických nerezavějících ocelí, slitin 

hliníku a titanu. Kromě kyselin se do mořících lázní přidávají inhibitory a pěnivé 

povrchově aktivní látky, které zrovnoměrňují moření, zabraňují přemoření základního 

kovu a mohou velmi významně snížit množství emisí z mořících lázní. 

Nevhodně provedené moření, především operace po moření, může být také příčinou 

poškození nátěrů. Po samotném moření se na povrchu vyskytuje spousta kyselin a solí  

a tyto látky se musí z mořeného povrchu před aplikací nátěru odstranit oplachem vodou. 

Je-li oplach nedostatečný, nátěr ztrácí svoji životnost.[6]  
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6 VLASTNOSTI A SLOŽENÍ ORGANICKÝCH NÁTĚROVÝCH 

SYSTÉMŮ 
 

Organické nátěrové systémy jsou nejstarším, nejužívanějším a stále nejekonomičtějším 

prostředkem ve všech průmyslových odvětvích. Tvoří až 90 % všech povlaků. Organický 

povlak lze definovat jako systém tvořený polymerní matricí, která vzniká chemickou 

reakcí dvou či více složek s pigmenty a plnivy. Dalšími složkami systému jsou aditiva, 

které zabezpečující požadované vlastnosti systému. Tyto nátěrové systémy mají poměrně 

vysoký ochranný účinek a snadno se vytvářejí. Jejich aplikace nevyžaduje složitá  

a komplikovaná zařízení, nejsou omezená tvarem a velikostí výrobku a tyto nátěrové 

systémy jsou poměrně dobře opravitelné. Hlavním účelem používání nátěrových systémů 

je ochranný účinek proti povětrnostním vlivům, mořské vodě atd. Důležité jsou však i další 

specifické funkce jako např. dekorativní, signální, maskovací, svítící, matovací a jiné. [8]  

Ekologický přístup k problematice organických povlaků vyžaduje snížení podílu 

nátěrových hmot, které obsahují velké množství VOC látek. Určitým řešením je tyto nátěry 

nahradit vodouředitelnými a vysokosušinovými nátěrovými systémy. Jejich aplikace však 

naráží na řadu problémů, které je nutno řešit pro každý konkrétní případ s ohledem na řadu 

faktorů a souvislostí, které mohou ovlivňovat ochranné vlastnosti zhotoveného ochranného 

povlaku. Mezi tyto faktory patří úprava povrchu kovu, problematika technologie nanášení 

nátěrové hmoty atd.[42] 

 

6.1  Složení nátěrových systémů 

Základem každého organického povlaku je nátěrová hmota. Nátěr je definován jako 

souvislý povlak požadovaných vlastností vzniklý nanesením a zaschnutím jedné  

nebo několika vrstev na podkladový substrát. Dle počtu nanesených vrstev se rozeznávají 

nátěry jedno a vícevrstvé. Dále se dělí do skupin podle vlastností a účelu, vzhledu a pořadí  

v nátěrovém systému. Jsou to např. napouštěcí nátěry, základní barvy, tmely, podkladové 

barvy, vrchní barvy a emaily apod.[8]  

 
Nátěrové hmoty se dělí na:[18]  

 
 1. Transparentní – průhledný nátěrový film (lak nebo fermež, použití  

pro krátkodobou protikorozní ochranu)  

 2.  Pigmentové – neprůhledný film (email, tmel, barva, použití pro dlouhodobou 

protikorozní ochranu)  
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Základními složkami nátěrových hmot jsou: [18]  

 Filmotvorné složky (pojiva) - jsou to většinou netěkavé organické látky,  

které mají schopnost po zaschnutí vytvářet tuhý souvislý film a jsou schopny vázat 

dispergované částice pigmentu a plniv v zaschnutém filmu. Kombinací různých 

filmotvorných látek často docilujeme požadovaných vlastností nátěru. Mezi filmotvorné 

látky patří vysychavé oleje, přírodní a umělé živice, asfalty atd. Pojiva mají zásadní vliv 

 na některé vlastnosti nátěrového filmu, jako je propustnost, lesk, přilnavost, tvrdost  

a chemickou odolnost.  

 

 Těkavé složky (rozpouštědla) - slouží k rozpuštění filmotvorných látek. Funkční 

úloha těkavých látek je úprava viskozity (konzistence) nátěrové hmoty. Tím se umožní 

nanesení nátěrové hmoty na povrch. Je nežádoucí, aby zbytky těkavých složek zůstaly 

 v nátěrovém povlaku, snižuje se tak jeho odolnost především proti působení kapalného 

agresivního prostředí. Mezi nejběžněji užívané rozpouštědla patří benzíny, alkoholy, 

ketony terpentýnové silice a jiné.  

 

 Pigmenty – dodávají nátěrovému filmu zbarvení a neprůhlednost. Pigmenty také 

omezují stárnutí nátěrů a zvyšují jejich tepelnou a korozní odolnost. Jsou to organické  

nebo anorganické částečky, které jsou jemně rozptýleny v pojivě. Dle jejich funkce  

při ochraně proti koroznímu napadení rozdělujeme pigmenty do tří skupin :[6]  

o inhibitorové pigmenty (suřík olovnatý, zinková žluť, zinkový prach, olovičitan 

divápenatý, suboxid olova),  

o neutrální pigmenty (chroman olovnatý, titanová běloba, zinková běloba, oxid 

železitý, hliníkový bronz, slída),  

o stimulující pigmenty (grafit, saze, některé oxidy železa).  

 

 Plnidla - jedná se o velice jemné minerální látky (těživec, mastek, křída, vápenec, 

kaolín), které jsou nerozpustné v pojivech. Plnidla příznivě upravují technologické 

vlastnosti nátěrového povlaku, např. zabraňují smršťování filmu po zaschnutí. 

  

 Aditiva - jsou to přísady do nátěrových hmot, které obsahují vysychavé oleje. Patří 

sem různá sušidla, emulgátory, stabilizátory, zvláčňovadla a jiné. Užívají se při výrobě 

fermeží, olejových a glyptalových nátěrových hmot. Základní složkou je tzv. kovové 

mýdlo nebo jeho roztok v organickém rozpouštědle.  
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6.1.1 Fosforečnan zinečnatý – antikorozní pigment pro ekologické nátěrové hmoty  

Antikorozní pigmenty lze definovat z hlediska jejich funkce inhibitoru koroze jako 

látky, které po přidání do korozního prostředí v malé koncentraci snižují rychlost koroze. 

Mezi tradiční antikorozní pigmenty patřily v minulosti sloučeniny na bázi olova  

a šestimocného chrómu. Tyto látky sice mají vynikající účinnost při ochraně kovového 

podkladu před korozí, avšak dnes jsou již považovány za látky toxické. Použití těchto 

toxických antikorozních pigmentů se z tohoto důvodu omezilo a začal vývoj dalších 

pigmentů, jejichž antikorozní účinnost je srovnatelná i za předpokladu jejich zdravotní 

nezávadnosti. Jedním ze zástupců je např. fosforečnan zinečnatý, který dnes řadíme mezi 

nejrozšířenější netoxické antikorozní pigmenty. [6]  

Jak již bylo řečeno, pro antikorozní nátěrové hmoty se v dnešní době nejvíce užívá  

z pigmentů na bázi fosforečnanů fosforečnan zinečnatý. Ten se svými antikorozními 

vlastnostmi přibližuje inhibičně účinným chromanovým pigmentům. Princip inhibičního 

efektu fosforečnanu zinečnatého, ale i ostatních fosfátových pigmentů, je založen  

na působení vlhkosti. Dochází pak k pomalé postupné hydrolýze fosfátu, přičemž vzniká 

hydroxid zinečnatý a sekundární fosfátové ionty. Tyto ionty mají schopnost vytvářet 

ochranné vrstvy - zejména v anodické oblasti koroze. Pro antikorozní účinky fosforečnanu 

zinečnatého je velice důležitá 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. [6]  

Bylo zjištěno, že velikost zinkových částic zásadním způsobem ovlivňuje antikorozní 

vlastnosti nátěrů. Lepších výsledků bylo dosaženo při použití menších zinkových částic  

v nátěru. Velké kulovité částice poskytují nižší antikorozní účinnost. Tento jev můžeme 

vysvětlit snazším vyplněním volných prostor mezi izometrickými částicemi zinku menších 

rozměrů. U větších částic je vyplnění pórů pomocí oxidu částečný a netěsnosti mohou vést 

ke snazšímu průniku kapalin a plynů filmem. [6]  

 

Obr. 21 Schéma difuze korozního média k podkladu vrstvou organického povlaku a odraz 

UV záření pigmentovaného izometrickými a neizometrickými částicemi plniva [6] 
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6.2 Současné nejužívanější druhy nátěrových systémů  

Celosvětovým trendem v oblasti povrchových ochran v průmyslu a ve strojírenství jsou 

v posledním desetiletí organické povlaky s čistě bariérovým mechanismem ochrany, resp. 

v kombinaci se základem s obsahem vysoce účinného a netoxického inhibičního pigmentu. 

Vysokosušinové nátěrové hmoty jsou upřednostňovány též z důvodu stále většího důrazu 

na obsah organických těkavých látek (VOC), které se uvolňují z nátěrového systému 

během aplikace a následného vytvrzování. Při uvolňování organických těkavých látek  

z nátěrového systému dochází vlivem ultrafialového záření k jejich rozkladu. Rozštěpené 

molekuly těchto látek jsou velmi reaktivní a snadno reagují s průmyslovými exhalacemi  

a výfukovými plyny. Produkty takovýchto chemických reakcí nepříznivě ovlivňují 

nejbližší okolí a prokazatelně poškozují zdraví pracovníků vystavených těmto emisím.[13] 

 

6.2.1 Alkydové nátěrové systémy 

Jsou to převážně základní antikorozní nátěry na bázi alkydových pryskyřic  

s výjimečnou přilnavostí. Jsou určeny pro ochranu všech železných a neželezných kovů  

a také všech povrchů s nízkou adhezí. Rychleschnoucí alkydový lak je určený například 

pro antikorozní ochranu při přepravě a následné komplementaci, ale také pro dočasnou 

protikorozní ochranu otryskané oceli. Do tohoto systému je možno vmíchat antikorozní 

pigment – fosforečnan zinečnatý. Tento systém pak slouží jako samostatný základový nátěr 

na ochranu ocelových konstrukcí v suchém a neagresivním prostředí.  

 

6.2.2 Akrylátové nátěrové systémy 

Tyto nátěrové systémy jsou známé také jako vodou ředitelné. Tvoří je pigmenty  

a plniva. Ve vodní disperzi pak styren akrylátového polymeru s přísadou aditiv. Nátěrové 

hmoty, které se aplikují na kovový podklad, obsahují antikorozní pigmenty a inhibitory 

koroze. Vyrábí se jak pro vnější, tak i pro vnitřní prostředí. Lze je použít k nátěrům dřeva, 

dřevovláknitých a dřevotřískových desek, oceli, pozinkovaných a hliníkových plechů, 

betonu, eternitu, zdiva apod. Vyznačují se dlouhodobou odolností, vysokou kryvostí  

a rychlým zasycháním. Nesnáší však nízké teploty a mráz. Další nevýhodou je jejich  

o něco nižší odolnost a kratší životnost, přesto jsou i v této kategorii nátěry vhodné  

do exteriéru. Obecně lze říci, že jde o barvy ekologické. Jejich vývoj zaznamenal největší 

rozmach právě v posledních letech po přijetí směrnice EU upravující přípustné hodnoty 

těkavých látek (VOC). 

 



 Disertační práce                                                                                                              2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- 33 - 
 

6.2.3 Epoxidové nátěrové systémy 

Do extrémních podmínek, ať už jde o nadměrnou vlhkost nebo o vysoké mechanické 

zatížení, jsou určeny mimořádně odolné dvousložkové nátěrové hmoty – epoxidové, 

polyuretanové a polyesterové. Pro běžného uživatele jsou náročnější z hlediska použití, 

protože vyžadují smíchání dvou položek ve správném poměru, přičemž takto připravenou 

směs je nezbytné spotřebovat nejpozději do čtyř hodin. 

Epoxidové vysokosušinové nátěrové systémy se používají v širokém rozsahu  

pro dlouhodobou ochranu ocelových konstrukcí. Vzhledem k tomu, že epoxidové pojivo 

poměrně značně degraduje vlivem atmosférických faktorů, je vhodné tyto nátěry 

kombinovat s vrchními polyuretanovými nátěry, nejlépe na bázi alifatického isokyanátu. 

Nelze však tvrdit, že všechny dostupné vysokosušinové nátěrové systémy splňují 

požadavky dlouhodobé ochranné účinnost. 

 

Tab. 5 – Vlastnosti nejužívanějších nátěrových systémů [13] 

 

Nátěrová 
hmota 

Vlastnosti nátěrového systému 

Výhody Nevýhody 

Alkydová 
Odolnost povětrnostním vlivům, 

chemické odolnost 
Delší doba zasychání, málo 
odolné vůči vodě a plísním 

Akrylátová 

Vynikající odolnost vůči 
povětrnostním vlivům, dobrá 

odolnost vůči vodě, barevná stálost 
Horší smáčivost 

Epoxidová 
Chemická a mechanická odolnost, 

tolerantní k předpravě povrchu 
Horší odolnost k povětrnostním 
vlivům, dochází ke křídování 

Asfaltová 

Nízká cena, odolnost proti 
kyselinám, zásadám, roztokům soli, 

vodě 
Neodolává slunečnímu záření 

Polyuretanová 

Velmi dobrá přilnavost, dobrá 
chemická a mechanická odolnost, 
odolnost vůči slunečnímu záření, 

zejména vůči UV záření 

Vyžaduje dodržení 
technologické kázně, horší 

snášenlivost s některými pojivy 
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7 NANOTECHNOLOGIE A VLASTNOSTI  NANOPOVLAKŮ 
 

Nanotechnologie se zabývá vytvářením, výzkumem a využitím extrémně malých 

struktur. Slovo „nano“ je odvozeno z řeckého nános, což znamená trpaslík.  Je-li řeč  

o jednotce „nanometr“ (nm = 1 milióntina milimetru) nalézáme se již v nejmenší oblasti 

atomů a molekul. Nanočástice (menší než 100 nm) jsou základním stavebním prvkem této 

technologie. Pro částečnou ilustraci takto malých objektů je třeba si uvědomit, že např. 

jedna molekula vody má rozměr zhruba 0,1 nm, molekula glukózy přibližně 1 nm, složitá 

molekula protilátky proti virům nebo bakteriím je velká pouhých 10 nm, velikost viru je 

přibližně 100 nm, bakterie 1 000 nm a nádorová buňka má velikost až 30 000 nm. [6] 

Využíváním zvláštních jevů, které se vyskytují v tomto malém  měřítku, se nám otevírá 

svět nových možností v mnoha oblastech jako je energetika, životní prostředí, strojírenství, 

výpočetní technika, medicína, i stavebnictví. Zušlechťování pomocí nanotechnologií 

(„nano surface coating“) dokáže povrchu nejen vtisknout výhodné vlastnosti  

(např. extrémní tvrdost povrchů nebo jejich vodoodpudivost), ale zároveň jej může uchovat 

několik let v téměř nezměněném stavu. Existují již příbory s nanoúpravou povrchu,  

na kterých neulpívají otisky prstů. [6]  

 

7.1  Vlastnosti povlaků obsahující nanočástice  

Pomocí experimentálních zkoušek bylo zjištěno, že existence částic v nátěru, 

 jejichž rozměry nepřesahují 100 nm, má velice dobrý vliv na finální vlastnosti povlaku.  

Je to např. zvýšení výsledné tvrdosti nebo zlepšení bariérových vlastností. Přítomnost 

nanočástic ovlivňuje výsledné vlastnosti až o desítky procent. Správná funkce nátěru je 

podmíněna pečlivým výběrem částic (tvarem, velikostí, povrchovou úpravou) a dokonalým 

rozmísením částic v pojivu. K vylepšení vlastností jsou vhodné nanoprášky kovu, SiO2 , 

TiO2 , sulfát baria, oxidy hliníku a zirkonu. Je možno použít i organické prášky. [6] 

   

Obr. 22 – Fotodokumentace nanoprášku TiO2 [40] 
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Klasický (konvenční) nátěr se skládá z organických molekul s dlouhými uhlíkovými 

řetězci. Mluvíme-li však o složení nanonátěru, je třeba zmínit anorganické křemíkové 

částice, vázané organickými polymery. Nátěr, obsahující anorganické nanočástice, které 

jsou navzájem hustě propojeny, vykazuje lepší vlastnosti jako např. zvýšenou tvrdost  

a odolnost proti poškrábání. Kromě, již zmíněné, ochraně proti mechanickému poškození, 

mohou křemíko-organické nanonátěry pomoci v boji s korozí. Také je třeba zmínit,  

ve spojení s těmito nanonátěry, bariérový efekt, který chrání proti vodní páře  

a chemikáliím. Nanonátěry však mohou plnit i mnoho nových funkcí mimo obvyklou 

ochranu. Např. užití superhydrofilních a superhydrofobních povrchů otevírá cestu  

k vytváření snadno čistitelných produktů, jako jsou např. samočistící skla. [6]  

 

Obr. 23 – 3D znázornění tenkého nanopovlaku v tloušce 30 nm [41] 

 

Každý povrch má své funkce a vlastnosti. Nanotechnologie nám v tomto směru 

umožňuje vlastnosti povrchů různě modifikovat a upravovat. Povrchy jsou pak schopny 

získat funkční vlastnosti. Pomocí malého množství nanočástic dnes umíme připravit 

nátěrové systémy unikátních vlastností, odolných například proti extrémnímu počasí, proti 

poškrábání, proti vysokým teplotám nebo s vynikající antikorozní odolností. Vzhledem 

k tomu, že nanočástice jsou menší než vlnová délka viditelného světla, jsou nátěry 

s nanočásticemi transparentní. Díky tomu nacházejí nátěry s nanočásticemi uplatnění 

v automobilovém průmyslu, ve strojírenství nebo ve stavebnictví v dalších průmyslových 

odvětvích. 
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8 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Cílem disertační práce „Studium vlivu předúpravy kovového substrátu na protikorozní 

ochranu nátěrových systémů obsahující nanoelementy“ je definování kvality a vlastností 

kovového podkladu k dobrému zakotvení tenkého povlaku a následné experimentální 

ověření korozní odolnosti nátěrových systémů na bázi nanočástic. Experimentální část 

práce byla prakticky rozdělena do tří částí. První část se specializovala na analýzu 

podkladových materiálů. Druhá část na krátkodobou protikorozní ochranu materiálů hutní 

produkce, jako jsou např. válcované bezešvé roury určené pro těžbu ropy.  Třetí část 

naopak na dlouhodobou protikorozní ochranu, především ocelových mostních konstrukcí. 

Předúprava a samotné opracování povrchu hraje zásadní roli při volbě ochranného 

protikorozního systému. Proto bylo pro experimentální zkoušky použito několik 

podkladových materiálů (viz kapitola 11.1), na které byly aplikovány příslušné nátěrové 

systémy pneumatickým stříkáním. Výsledky experimentálních prací určí, který podkladový 

materiál je vhodný pro použití nátěrových systémů na bázi nanočástic a zda bude možno 

tyto nátěrové systémy poté využít v praxi. 

 

Shrnutí cílů disertační práce: 

 

 Analýza podkladových materiálů, 

 Návrh a verifikace vhodného nátěrového systému pro splnění požadavků 

krátkodobé a dlouhodobé protikorozní ochrany materiálů hutní produkce, 

 Modifikace aplikační technologie, 

 Experimentální odzkoušení nátěrových systémů na podkladových materiálech. 
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9 NÁVRH METODIKY EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ  
 

 Experimentální materiály  

    

- ocelové plechy typu KOSMALT – E 300T, otryskané ocelovou drtí na stupeň čistoty  

Sa 21/2 dle ČSN EN ISO 8501-1 

-  broušené panely STANDARD CRS SAE 1008/1010 

-  bezešvé roury válcované za tepla bez okují (S235JRH) 

-  bezešvé roury válcované za tepla s okujemi (S355J2H) 

 

 Typy experimentálních nátěrových systémů   

                   
 -  krátkodobá protikorozní ochrana  

- transparentní vodouředitelná nátěrová hmota na bázi alkydové pryskyřice 

s obsahem nanočástic fosforečnanu zinečnatého (CZ)  

- transparentní vodouředitelná nátěrová hmota na bázi akrylátu s obsahem 

nanoinhibitorních složek (RF)  

 - dlouhodobá protikorozní ochrana  

 - nátěrový systém pro mostní konstrukce REMOPLAST HS-KST FAST (CZ)  

 - tixotropní (nestékavý) nátěrový systém pro mostní konstrukce (RF)  

 

 Aplikace nátěrových systémů  

                  

 -  pneumatickým stříkáním  

 

 Zkoušky na experimentálních podkladových materiálech   

                

-  hodnocení čistoty povrchu dle ČSN EN ISO 8501-1  

- hodnocení zaprášení povrchu dle ČSN ISO 8502-3   

- měření drsnosti povrchu dle ČSN EN ISO 4287  

-  3D rekonstrukce obrazu drsnosti povrchu pomocí Laserového konfokálního 

řádkovacího mikroskopu 

-  chemický rozbor povrchu vzorků pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM 

    analýza) 
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 Experimentální zkoušky nátěrových systémů  

 

- určení fyzikálních vlastností experimentálních nátěrových systémů 

-  hodnocení lepivosti nátěrového systému  

- stanovení tloušťky mokrého nátěrového filmu dle ČSN EN ISO 2808 

-  stanovení tloušťky suchého nátěrového filmu dle ČSN EN ISO 2808  

-  mřížková zkouška přilnavosti a zkouška křížovým řezem dle ČSN EN ISO 16276-2 

-  odtrhová zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-1 

-  zkouška mikrotvrdosti nátěrových hmot dle ČSN EN ISO 4516 

-  korozní zkouška nátěrů dle ČSN EN ISO 9227 (vyhodnocení dle ČSN EN ISO 4628) 
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10 POPIS EXPERIMENTÁLNÍCH ZKOUŠEK  
 

10.1 Zkoušky na experimentálních podkladových materiálech 

10.1.1 Hodnocení zaprášení povrchu dle ČSN ISO 8502-3  

Norma popisuje metodiku stanovení zbytků prachu na očištěném ocelovém povrchu, 

který je připraven pro aplikaci nátěrového systému.  

K vyhodnocení množství prachu jsme použili samolepící adhezní pásku. Páska byla 

přitlačena k ocelovému povrchu a poté sejmuta pod úhlem 180°. Sejmutá páska se 

zachyceným prachem, byla nalepena na kontrastní podklad (bílý papír). Následně bylo 

provedeno vizuální posouzení množství zachyceného prachu a vyhodnocena velikost 

prachových částic. K vyhodnocení jsme použili optickou lupu (zvětšení 10x).  

Dle obrazové stupnice (viz Obr. 24), byl stanoven stupeň zaprášenosti na všech 

experimentálních materiálech. Dále bylo nutné přiřadit i třídu velikosti prachových částic 

(viz Tab. 6), které ulpěly na sejmuté pásce.  

 

Obr. 24 Obrazová stupnice odpovídající množství prachu dle ČSN ISO 8502-3 [24] 

 

Tab. 6 Třídy velikosti prachových částic dle ČSN ISO 8502-3 [24]  

 

Třída Popis prachových částic 

0 částice neviditelné při zvětšení 10x 

1 
částice viditelné při zvětšení 10x, ale ne prostým okem  

(obvykle částice menší než 50 μm v průměru) 

2 
částice již viditelné prostým okem  

(obvykle částice mezi 50 μm a 100 μm v průměru) 

3 
částice jasně viditelné prostým okem  

(částice do 0,5 mm v průměru) 

4 částice mezi 0,5 mm a 2,5 mm v průměru 

5 částice větší než 2,5 mm v průměru 
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10.1.2 Měření drsnosti povrchu dle ČSN EN ISO 4287  

Měření drsnosti povrchu bylo provedeno dle ČSN EN ISO 4287 – Geometrické 

požadavky na výrobky (GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice  

a parametry struktury povrchu.  

Pro měření byly ze sady vzorků podkladových materiálů vybrány tři referenční vzorky, 

na kterých bylo provedeno pomocí profilového drsnoměru Mitutoyo Surftest – 301 měření 

charakteristických hodnot dotykovou metodou pomocí snímacího hrotu přístroje.  

Parametry struktury povrchu, které byly předmětem měření: 

Ra – průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [μm]  

Rz – největší výška profilu [μm]  

Rq – střední kvadratická úchylka profilu [μm]  

Rp – největší výška výstupků profilu [μm]  

Rv – největší hloubka prohlubní profilu [μm]  

Rsk – šikmost posuzovaného profilu (součinitel asymetrie) [-]  

Rku – špičatost posuzovaného profilu [-]  

Rlo – rozvinutá délka profilu [mm] 

 

Měření drsnosti bylo na všech vzorcích provedeno ve směru příčném a podélném, 

protože některé povrchy se jeví jako anizotropní, tzn., že takový povrch má v příčném  

a podélném směru velmi rozdílné parametry drsnosti profilu.  

 

 

Obr. 25 Znázornění horizontálního a vertikálního směru při měření parametrů drsnosti 
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10.1.3 Chemická analýza povrchu vzorků pomocí řádkovacího elektronového 

mikroskopu (SEM  mikroskopie) 

Chemický rozbor byl proveden v centru nanotechnologií se sídlem na VŠB-TU Ostrava. 

Chemické složení povrchu vzorků se analyzovalo na elektronovém mikroskopu EDAX 

PHILIPS XL 30.  

Principem je „bombardování“ vzorku řádkujícím elektronovým svazkem s detekcí 

odražených (BE) nebo sekundárních (SE) elektronů. Rozlišení detailů je od cca jednotek 

μm (BE, ~10-1až 100torrů) nebo desetin μm (SE, hluboké vakuum).  Zpravidla je spojeno  

s analýzou prvkového složení (optimálně od Be výše) metodami EDS (energiově disperzní 

spektroskopie, přístroj se nazývá EDX nebo EDAX) nebo WDS (vlnově disperzní 

spektroskopie, přístroj se nazývá mikrosonda).  

 

10.2 Experimentální zkoušky nátěrových systémů 

 

10.2.1 Fyzikální vlastnosti experimentálních nátěrových systémů 

 

 Viskozita nátěrových systémů 

Stanovení viskozity nátěrových hmot probíhalo dle normy  

ČSN EN ISO 2431 – „Nátěrové hmoty – Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky“. 

Norma stanovuje podmínky měření, definice, termíny a potřebné laboratorní vybavení pro 

stanovení výsledné viskozity nátěrové hmoty [26].  

Zkouška viskozity probíhala dle předpisů výše zmíněné normy. Pro zkoušení byl zvolen 

průměr výtokového otvoru 4 mm. Teplota nátěrové hmoty a ISO pohárku byla 22°C.  

Po důkladném promíchání složek nátěrových hmot byl ISO pohárek uzavřen prstem 

a naplněn nátěrovou hmotou po okraj a pomocí skleněné desky byl přebytek nátěru 

odebrán na okraj ISO pohárku. Pomocí stopek byla stanovena výsledná výtoková doba, 

která uplyne po dobu výtoku nátěrové hmoty, než se přeruší souvislý výtokový proud 

nátěrové hmoty.  

 

Výsledná kinematická viskozita se stanoví ze stanovené výtokové doby t a dle vzorce: 

 

                (1) 
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 Hmotnostní výpočet obsahu sušiny nátěrových hmot a stanovení obsahu VOC  

látek v nátěrových hmotách gravimetrickou metodou dle ČSN EN ISO 11890-1 

Hmotnostní obsah sušiny nátěrové hmoty byl stanoven pomocí odparu těkavých látek 

(VOC látek) obsažených v nátěrové hmotě pomocí gravimetrické metody. Touto metodou 

se určuje obsah těkavých organických látek [g/l], hustota [g/cm3] a obsah sušiny [% hm.] 

nátěrových systémů. Z naměřených hodnot se sestavuje křivka odparu těkavých 

organických látek, která podává představu o průběhu, intenzitě a době odpařování 

těkavých organických látek z nátěrových systémů. 

 Zkouška probíhá v časových intervalech 15 minut, kdy se měří hmotnost nátěrové 

hmoty aplikované na skleněné petriho misky. Rozmíchaná nátěrová hmota se pomocí 

přesné injekční stříkačky nabere v požadovaném objemu a její obsah se aplikuje na předem 

zváženou petriho misku. Následně probíhá stanovení hmotnosti aplikovaného nátěrového 

systému v časovém intervalu 15 minut na přesných digitálních vahách s přesností 0,0001 g.  

Po vysušení nátěrové hmoty se vypočtou hodnoty dle vzorců [27]: 

 

Obsah VOC látek   

B

NCBA

m

mmm
VOC

1000

 

[g/l]                                     (2) 

 
EDB

mmm                              [g]                                         (3) 

mA … hmotnost prázdné petriho misky [g] 

mB … hmotnost nátěrové hmoty aplikované z injekční stříkačky [g] 

mC … hmotnost petriho misky s vysušenou nátěrovou hmotou [g] 

ρN – hustota nátěrové hmoty [g·cm-3] 

mD – hmotnost injekční stříkačky s nátěrovou hmotou [g] 

mE – hmotnost prázdné injekční stříkačky po aplikaci nátěrové hmoty [g] 

Obsah sušiny  

Obsah sušiny 
B

AC

m

mm 100
    [%hm.]                    (4) 

 

Hustota nátěrové hmoty 

S

FD

N

V

mm
                          [g.cm-3]                (5) 

mF – hmotnost prázdné injekční stříkačky [g] 

VS – objem stříkačky (objem nátěrové hmoty) [cm3] 
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10.2.2 Hodnocení lepivosti nátěrového systému  
 

Zkouškou lepivosti je myšlena kontrola nátěrového systému na ocelovém substrátu. 

Zkouška stanoví, zda je nátěr nebo vícevrstvý systém po předepsané době zasychání 

dostatečně zaschlý, aby odolal poškození při skladování, či transportu, jestliže jsou dva 

natřené povrchy anebo jeden natřený a druhý bez povrchové úpravy v kontaktu  

při současném působení tlaku. 

 

10.2.3 Stanovení tloušťky mokrého a suchého nátěrového filmu dle ČSN EN ISO 

2808 

Stanovení tloušťky mokrého a suchého nátěrového systému dle ČSN EN ISO 2808 - 

Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky.[28] 

Tato mezinárodní norma popisuje řadu metod, které lze použít pro měření tloušťky 

povlaků aplikovaných na podkladový materiál. Jsou zde popsány metody pro stanovení 

tloušťky mokrého a suchého filmu nátěrových hmot. Tloušťka povlaku odpovídá 

vzdálenosti mezi povrchem povlaku a povrchem podkladu.  

 Stanovení tloušťky mokrého filmu měřícím hřebenem 

Tato metoda slouží ke kontrole tloušťky právě aplikované mokré vrstvy nátěrové 

hmoty. Tloušťka mokré vrstvy aplikovaného povlaku se kontroluje pomocí měřícího 

hřebene vyrobeného z korozivzdorné oceli, který není napadán rozpouštědly použité 

nátěrové hmoty. Zuby hřebene jsou označeny odpovídající hodnotou mezery, musí být 

čisté, nesmí být opotřebované či poškozené. Měřící hřeben je přiložen na povrch plochého 

vzorku tak, aby jeho zuby byly kolmo k rovině povrchu. Nejvyšší stupeň zubu, který byl 

označen nátěrovou hmotou, je zaznamenán jako tloušťka mokrého filmu. [28] 

 Měření tloušťky suché vrstvy – magnetická metoda 

Tloušťka suchého filmu se stanoví nedestruktivní metodou. Měřicí přístroj obsahuje 

elektromagnet pro stanovení tloušťky povlaku podle změn v magnetickém poli  

po přiložení k feromagnetickému podkladu. Přístroj je umístěn kolmo k povlaku, tloušťka 

povlaku je vypočítána ze změny magnetického toku.  
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10.2.4 Mřížková zkouška přilnavosti a zkouška křížovým řezem dle ČSN EN ISO 

16276-2 

Mřížková zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-2 – Ochrana ocelových 

konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy – Hodnocení a kritéria přijetí, 

adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku – Část 2: Mřížková zkouška a křížový řez.[30] 

Mřížkovou zkouškou je hodnocena odolnost nátěrových systémů vůči adheznímu  

a koheznímu poškození řezem. Mřížková zkouška je vhodná pro povlaky o tloušťce suché 

vrstvy do 250 μm a provádí se dle ČSN EN ISO 2409 – Nátěrové hmoty – Mřížková 

zkouška.[30] Princip mřížkové zkoušky spočívá ve vytvoření vzájemně kolmých  

a rovnoběžných řezů prořezaných až k podkladu tak, aby vznikly shodné čtverce. 

Rozestupy jednotlivých řezů jsou dány tloušťkou nátěru. Na tyto řezy je přilepena a pevně 

přitlačena lepicí páska šíře 50 mm, která po stržení způsobí odstranění vytvořených 

čtverců v povlaku, které mají po provedení řezů špatnou přilnavost. Vyhodnocení mřížky 

se provádí dle ČSN EN ISO 2409 a je vyjádřeno stupněm,  který odpovídá  pozorovanému 

poškození. 

 

Obr. 26 Klasifikace zkušebních výsledků mřížkové zkoušky dle ČSN EN ISO 2409 [29] 

 

Obr. 27 Poloha samolepící pásky bezprostředně před odstraněním z mřížky 

dle ČSN EN ISO 2409 [29] 
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10.2.5 Odtrhová zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-1 
 

Odtrhová zkouška dle ČSN EN ISO 16276-1, Ochrana ocelových konstrukcí proti 

korozi ochrannými nátěrovými systémy - Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze 

(odtrhová pevnost) povlaku - Část 1: Odtrhová zkouška, hodnotí odtrhovou pevnost 

nátěrového systému aplikovaného na ocelový podkladový materiál. Jedná se tedy  

o zkušební destruktivní metodu, protože po zkoušce povlak ztrácí ochrannou vlastnost. 

Zkušební tělísko z korozivzdorné nebo hliníkové slitiny se přilepí na vytvrzený a lehce 

zdrsněný povrch nátěrového systému. Po vytvrzení dvousložkového lepidla se kruhovým 

řezným nástrojem odstraní kolem zkušebního tělíska nátěrový systém až na podkladový 

materiál a na zkušební tělísko se nasunou čelisti trhacího přístroje. Při konstantním nárůstu 

normálové síly (kolmé k povrchu zkušebního vzorku) vyvolané trhacím přístrojem, dojde  

k odtržení zkušebního tělíska. Z trhacího přístroje se odečte hodnota odtahového napětí  

a vyhodnotí se charakteristika lomové plochy. [31] 

Určení polohy lomu se stanoví vizuálně a v normě ČSN EN ISO 16276-1 jsou uvedena 

následující hodnocení: 

 

A  kohezní poškození podkladu, 

A/B adhezní poškození mezi podkladem a první vrstvou (základem), 

B  kohezní poškození první vrstvy, 

B/C  adhezní poškození mezi první a druhou vrstvou, 

C  kohezní poškození druhé vrstvy, 

c/m  adhezní poškození mezi druhou vrstvou a m-tou vrstvou vícevrstvého 

systému, 

m  kohezní poškození m-té vrstvy vícevrstvého systému, 

m/n  adhezní poškození mezi m-tou vrstvou a n-tou vrstvou vícevrstvého 

systému, 

n/-  adhezní poškození mezi n-tou vrstvou a vrchní vrstvou vícevrstvého 

systému, 

-  kohezní poškození vrchní vrstvy, 

-/Y  adhezní poškození mezi vrchní vrstvou a lepidlem, 

Y  kohezní poškození lepidla, 

Y/Z  adhezní poškození mezi lepidlem a zkušebním tělískem. [31] 
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10.2.6 Zkouška mikrotvrdosti nátěrové hmoty ČSN EN ISO 4516 

 

Zkouška tvrdosti nátěrových hmot vychází z normy ČSN EN ISO 1522. Norma 

popisuje metodu stanovení tvrdosti nátěru tlumením kyvadla. Kyvadlo spočívající  

na povrchu vzorku je uvedeno do pohybu. Měřenou veličinou je doba, za kterou se zmenší 

amplituda výkyvu z původní hodnoty na hodnotu uvedenou v této mezinárodní normě. 

Vzhledem k náročnosti na vybavení testovacího zařízení jsme navrhli alternativu zkoušení 

metodou měření mikrotvrdosti na povrchu nátěrové hmoty. 

ČSN EN ISO 4516 – „Kovové a jiné anorganické povlaky - Zkoušky mikrotvrdosti podle 

Vickerse a podle Knoopa“.  Měření mikrotvrdosti je řízeno normou ČSN EN ISO 4516, 

která využívá metody Vickerse a Hanemannova mikrotvrdoměru, kterým lze vytvořit vtisk 

s potřebnou geometrií pro stanovení hodnoty mikrotvrdosti [32]. 

Měření mikrotvrdosti bylo provedeno na tvrdoměru Zwick/roell 2.5. Princip metody 

měření mikrotvrdosti je ve vytvoření vtisku pomocí indentoru zatíženého potřebnou silou 

kolmo k povrchu zkušebního vzorku. Indentor je diamantový čtyřboký jehlan, který svírá 

vrcholový úhel 136°. Zatížení indentoru bylo 1 N (100 g) po dobu 10 sekund a vytvoří se 

požadovaný vtisk. Ke stanovení hodnot mikrotvrdosti je využita počítačová technika,  

která je propojena se světelným mikroskopem a softwarem k tomu určeném.    

 

 

Obr. 28 Schéma indentoru a křivky zatěžování 
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10.3 Korozní zkouška nátěrů dle ČSN EN ISO 9227  

 

Korozní zkouška byla zrealizována v solné korozní komoře LIEBISCH S400 M-TR. 

Solné korozní komory představují jeden z nejmodernějších a nejvšestrannějších systémů 

pro hodnocení korozní odolnosti. Zkouška byla provedena v souladu s ČSN EN ISO 9227. 

Vyhodnocení pak dle ČSN EN ISO 4628.  

 
Provozní podmínky solné komory LIEBISCH S400 M-TR:  

 Tlak vzduchu 3 ÷ 4 bar  

 Tlak vody 2,5 ÷ 3 bar  

 Průtok vody 0,45 l/hod  

 Teplota prostředí 35 ± 2 °C  

 Teplota navlhčovače 55 °C  

 Vlhkost 100 %  

 Solná mlha - 5 % neutrální vodný roztok NaCl  

 

Před započetím cyklu v korozní komoře se okraje jednotlivých vzorků oblepí lepicí 

páskou, aby se zabránilo primárnímu vzniku koroze, která má tendenci tvořit se v těchto 

místech. Na předem vyčleněné vzorky se poté řezným nástrojem vytvoří vertikální řez  

o délce 7 cm až na podklad substrátu, který nám simuluje poškození povlaku.  
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11 CHARAKTERISTIKA VSTUPNÍCH MATERIÁLŮ 
 

11.1 Experimentální podkladové materiály 

 

Ocelový plech typu KOSMALT – E 300T – otryskaný ocelovou drtí 

Ocelový plech typu KOSMALT – E 300T, dodaný firmou VÍTKOVICE POWER 

ENGINEERING a.s., byl nařezán na vzorky o rozměrech 100 x 150 x 3 mm. Tento typ 

oceli se používá pro výrobu konstrukcí, které mají odolávat atmosférickým vlivům. 

Vzorky byly dodány ve stavu otryskaném ocelovou drtí na stupeň čistoty Sa 2 ½ dle ČSN 

EN ISO 8501-1. Chemické složení je uvedeno v Tab. 7. 

Tab. 7 Chemické složení oceli  KOSMALT - E 300T 

Chemické složení 

Prvek C Mn Si P S Al N Ti 

Obsah [%] 0,07 0,21 0,03 0,013 0,01 0,042 0,006 0,06 

 

 
 

Obr.29 Fotodokumentace povrchu vzorku otryskaného ocelovou drtí, vpravo detail 

povrchu, zvětšeno 200x. 
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Broušený plech (STANDARD) - CRS SAE 1008/1010 

Vzorky kovových panelů Q-LAB CORPORATION, které jsou vhodné pro laboratorní 

testování nátěrových systémů, dodala firmou LABIMEX CZ s.r.o. Jedná se o vzorky 

z nízkouhlíkové oceli  s definovanou povrchovou úpravou a drsností o rozměrech  

102 x 152 x 0,8 mm z nízkouhlíkové oceli CRS SAE 1008/1010.  Chemické složení  

je uvedeno v Tab. 8. 

Tab. 8 Chemické složení nízkouhlíkové oceli  CRS SAE 1008/1010 

Chemické složení 

Prvek C Mn P S 

Obsah [%] max. 0,13  0,25-0,60  0,04 0,05 

   

 

Obr.30 Fotodokumentace povrchu broušeného vzorku STANDARD, vpravo detail povrchu, 

zvětšeno 200x. 
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Válcované bezešvé roury ø 273 mm - S355J2H 

Vzorky válcovaných rour dodala firma VÁLCOVNA TRUB TŽ, a.s. Vzorky rour byly 

nařezány z materiálu S355J2H na rozměry 100 x 150 x 6,3 mm. Válcované roury byly 

 po válcování bez povrchové úpravy, znečištěny okujemi. Chemické složení je uvedeno  

v Tab. 9. 

Tab. 9 Chemické složení oceli  S355J2H 

Chemické složení 

Prvek C Mn Si P S Al 

Obsah [%] 0,022  1,60  0,55  0,03  0,03 min 0,02  

 

 
 
 

Obr.31  Fotodokumentace povrchu válcované roury S355J2H, vpravo detail povrchu, 

zvětšeno 200x 

 
 

Válcované bezešvé roury ø 27 mm - S235JRH 

Vzorky válcovaných rour dodala firma MITTAL STEEL OSTRAVA, a.s. Vzorky rour 

byly vyrobeny z materiálu S235JRH a nařezány na rozměry ø 27 x 2 - 90 mm, válcované 

roury byly po válcování bez povrchové úpravy. Na tomto povrchu se nevyskytovaly okuje. 

Chemické složení je uvedeno v Tab. 10. 
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Tab. 10 Chemické složení oceli  S235JRH 

Chemické složení 

Prvek C Mn P S N 

Obsah [%] 0,17 1,4 0,04 0,04 0,009 

 
 

 
 

Obr. 32  Fotodokumentace povrchu válcované roury S235JRH, vpravo detail povrchu, 

zvětšeno 200x. 
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11.2 Specifikace nátěrových systémů použitých pro experiment 

 

Jelikož se v disertační práci zabývám krátkodobou i dlouhodobou protikorozní 

ochranou, budou v této kapitole popsány celkem 4 druhy nátěrových systémů, kdy 2 budou 

sloužit pro krátkodobou a 2 pro dlouhodobou protikorozní ochranu materiálů hutní 

produkce. 

Nátěrové systémy pro krátkodobou protikorozní ochranu (3-6 měsíců) 

Vodouředitelné nátěrové systémy jsou často spojovány s výskytem bleskové koroze 

bezprostředně po aplikaci na kovový substrát, je tedy vhodné provést před jejich aplikací 

předehřev kovového substrátu v rozmezí 40-70°C, který umožní částečný odpar vodní 

složky a omezí vznik bleskové koroze. 

 Nátěrový systém vyvíjený na VŠB-TU Ostrava (Česká republika) 

Transparentní vodouředitelný nátěrový systém na bázi alkydové pryskyřice s nízkým 

obsahem VOC látek (označení D) Do tohoto základního systému byl vmíchán 

v laboratořích VŠB-TU Ostrava 6-9% antikorozního pigmentu fosforečnanu zinečnatého 

(obchodní označení ZP10).  Částečky antikorozního pigmentu byly namlety na narozměry. 
 

 Nátěrový systém z RF (Ruská federace) 

Transparentní vodouředitelný nátěrový systém (označení R) obsahuje akrylátovou 

disperzi, aditivum pro smáčivost, inhibitory koroze a antikorozní pigmenty. Antikorozní 

pigmenty jsou na bázi oxyaminofosfátových komplexů manganu a vápníku. Pro maximální 

účinnost protikorozní ochrany je třeba vytvořit ochrannou nerozpustnou pasivační 

nanovrstvu o tloušťce 25 až 50 nm. Pasivační vrstva se vytvoří tím, že po aplikaci laku 

dojde k reakci na povrchu ocelového substrátu (povrchu hutního výrobku) s nanoelementy 

laku za tvorby nanovrstvy sloučenin železa, která je prakticky nerozpustná ve vodě  

a potlačuje průnik vody a kyslíku k ocelovému substrátu. 

   

Obr. 33 Fotodokumentace nátěrových systémů pro krátkodobou protikorozní ochranu  
na podkladovém materiálu STANDARD pomocí Laserového konfokálního řádkovacího 

mikroskopu, zvětšeno 480x ( vlevo nátěrový systém D, vpravo nátěrový systém R) 
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Nátěrové systémy pro dlouhodobou protikorozní ochranu (více jak 10let) 

 

 Nátěrový systém vyvíjený v ČR 

REMOPLAST HS – KST FAST (označení RE) je dvousložková epoxidová 

vysokosušinová nátěrová hmota s nízkým obsahem VOC látek, kterou vyrábí firma 

Rembrandtin s.r.o. Nátěrová hmota obsahuje antikorozní lamelární pigmenty a je určena 

pro krycí aplikace na ocelové podkladové materiály.  

 

 Nátěrový systém z RF (Ruská federace) 

Tixotropní odolný základový nátěrový systém (označení T), používaný především jako 

ochrana mostních konstrukcí.  

   

 
Obr. 34 Fotodokumentace nátěrových systémů pro dlouhodobou protikorozní ochranu  
na podkladovém materiálu STANDARD pomocí Laserového konfokálního řádkovacího 

mikroskopu, zvětšeno 240x ( vlevo nátěrový systém RE, vpravo nátěrový systém T) 

 

11.2.1 Aplikace nátěrových systémů 

 
Všechny druhy nátěrových systémů byly na podkladové materiály aplikovány 

pneumatickým stříkáním.  

Co se týče nátěrových systémů pro krátkodobou protikorozní ochranu, ty byly 

aplikovány na všechny experimentální podkladové materiály uvedené v kapitole 11.1. 

Jedna sada vzorků byla předehřátá na teplotu 40 °C před aplikací nátěrových systémů  

a na druhou sadu vzorků byly nátěrové systémy aplikovány při pokojové teplotě 22°C.  

Nátěrové systémy pro dlouhodobou protikorozní ochranu byly aplikovány pouze  

na povrch otryskaný ocelovou drtí. Je to z toho důvodu, že je všeobecně známo, 

že konstrukce, které jsou vystavovány dlouhodobě koroznímu prostředí, jsou před aplikací 

ochranného nátěrového systému opatřeny předúpravou otryskáváním. 
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11.2.2 Značení vzorků s aplikovanými nátěrovými systémy 

 

Nátěrové hmoty byly označeny písmeny (první písmeno): 

D – Transparentní voudouředitelný nátěrový systém na bázi alkydové pryskyřice,  

do kterého byl vmíchán  6-9 hm.% antikorozního pigmentu fosforečnanu zinečnatého (CZ) 

R – Transparentní vodouředitelný nátěrový systém na bázi akrylátu, obsahující inhibitory 

koroze a antikorozní pigmenty (RF) 

RE – REMOPLAST HS – KST FAST je dvousložková epoxidová vysokosušinová 

nátěrová hmota s nízkým obsahem VOC látek, kterou vyrábí firma Rembrandtin s.r.o. (CZ) 

T – tixotropní, odolný základový nátěrový systém používaný na mostní konstrukce (RF) 

 

Tepelná předúprava podkladových materiálů (druhé písmeno): 

P – vzorky předehřáté (aplikace nátěrových systémů při 40 °C) 

N – vzorky nepředehřáté (aplikace nátěrových systémů při 22 °C) 

 

Podkladové materiály byly označeny jedním písmenem (poslední písmeno): 

O – vzorek  z oceli KOSMALT E300 T upravený otryskáním ocelovou drtí GP 18 

S – vzorek broušený z nízkouhlíkové oceli CRS SAE 1008/1010 (STANDARD) 

T – vzorek válcované bezešvé trubky ø 27 mm - S355JRH 

R – vzorek válcované bezešvé roury ø 273 mm - S355J2H (znečištěn okujemi) 

 

 

Obr. 35 – Příklad značení vzorku 
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12 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍHO ODZKOUŠENÍ 
PODKLADOVÝCH MATERIÁLŮ 

 

12.1 Chemická analýza povrchu vzorků pomocí řádkovacího 

elektronového mikroskopu (SEM  mikroskopie) 

 

Jelikož se disertační práce zaměřuje na předúpravu podkladových materiálů  

před aplikací nátěrových systému na bázi nanočástic, byla na experimentálních površích 

provedena chemická analýza, která nám podává přehled o kvantitativním zastoupení prvků, 

vyskytujících se na povrchu vzorku. 

 

Tab. 11  Chemický rozbor povrchu experimentálních materiálů 

 

Podkladový materiál 
Wt - váhové množství [%] 

Fe O C Al Si Mg K Ca 

Povrch otryskaný ocelovou drtí 66,35 9,12 10,43 4,50 7,07 1,11 0,60 0,82 

Povrch broušený 100 0 0 0 0 0 0 0 

Povrch bezešvé válcované roury 
ø 273 mm 

53,59 22,98 18,60 1,23 2,80 0,82 0 0 

Povrch bezešvé válcované roury 
ø 27 mm 

78,44 21,56 0 0 0 0 0 0 
 

 
 
 

Fotografické záznamy a grafické znázornění chemické analýzy povrchů  
na elektronovém mikroskopu EDAX PHILIPS XL 30  
 

 Ocelový plech typu KOSMALT – E 300T – otryskaný ocelovou drtí (Sa 2 ½ ) 

   
 

Obr. 36  Detail povrchu (foceno na elektronovém mikroskopu EDAX PHILIPS XL 30,  

zvětšeno 500x )a grafické znázornění chemické analýzy povrchu otryskaného  
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 Broušený plech (STANDARD) - CRS SAE 1008/1010 

   

Obr. 37  Detail povrchu (foceno na elektronovém mikroskopu EDAX PHILIPS XL 30,  

zvětšeno 500x ) a grafické znázornění chemické analýzy povrchu broušeného 

 

 Válcovaná bezešvá roura ø 273 mm - S355J2H 

   

Obr. 38  Detail povrchu (foceno na elektronovém mikroskopu EDAX PHILIPS XL 30,  
zvětšeno 500x ) a grafické znázornění chemické analýzy povrchu válcované bezešvé roury 

ø 273 mm  

  

 Válcovaná bezešvá roura ø 27 mm - S235JRH 

   

Obr. 39  Detail povrchu (foceno na elektronovém mikroskopu EDAX PHILIPS XL 30,  
zvětšeno 500x ) a grafické znázornění chemické analýzy povrchu válcované bezešvé roury 

ø 27 mm   
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Z pohledu hodnocení povrchu základního materiálu se jeví důležitý chemický rozbor 

povrchu vzorků. Z tab. 11 je zřejmé, že povrch válcované bezešvé roury S235JRH 

vykazuje na svém povrchu pouze prvky Fe a O. Zvýšené procento oxidů svědčí  

o začínajícím korozním napadení. Podkladový materiál STANDARD vykazoval 

stoprocentní zastoupení Fe, nevyskytují se tedy na něm stopy korozních produktů  

ani mastnot. Naopak otryskaný povrch a povrch roury S355J2H vykazovaly zastoupení 

celé škály prvků. Výskyt těchto prvků na otryskaném povrchu si můžeme vysvětlit 

následovně. Křemík (Si) a hliník (Al) jsou složkou prašného znečištění, která se běžně 

vyskytuje v atmosférickém prostředí. Přítomnost vápníku (Ca) může pravděpodobně 

svědčit o usazeninách vody. Přítomnost uhlíku (C) potvrzuje výskyt organických mastnot  

a tuků.  
 

12.2 Hodnocení zaprášení povrchu dle ČSN ISO 8502-3   

Tab. 12 – Tabulka s vyhodnocením zaprášení povrchu podkladových materiálů  

Vzorek Stupeň zaprášení 
Třída velikosti 

částic 
Grafické znázornění 

Otryskaný 

2 2 

 

2 2 

2 2 

Standard 

0 0 

 

0 0 

0 0 

Roura 
S355J2H 

4 4 

 

4 4 

4 4 

Roura 
S235JRH 

2 2 

 

2 2 

2 2 

Z výsledků zaznamenaných v tab. 12 je patrné, že povrch ocelové roury S355J2H 

vykazoval značné znečištění prachovými částicemi klasifikovaný stupněm zaprášení  

4 o velikosti částic mezi 0,5 až 2,5 mm v průměru. Jedná se převážně o odlepené okuje, 

které se vyskytovaly na povrchu roury. Podkladové materiály – otryskaný plech a ocelová 

roura S235JRH vykazovaly stejný stupeň zaprášení i třídu velikosti části a to stupněm 2.   

U podkladového materiálu Standard je patrné, že podkladový materiál vykazoval vysokou 

čistotu, což je zřejmé i z naměřených hodnot.  
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12.3 Měření drsnosti povrchu dle ČSN EN ISO 4287  

 

Měření drsnosti bylo na všech vzorcích provedeno ve směru příčném a podélném, 

protože některé povrchy se jeví jako anizotropní, tzn., že takový povrch má v příčném  

a podélném směru velmi rozdílné parametry drsnosti profilu. Kompletní naměřené hodnoty 

parametrů drsnosti jsou k nahlédnutí v příloze č. 1. 

 

 Ocelový plech typu KOSMALT – E 300T – otryskaný ocelovou drtí 
 

Tab. 13 - Parametry nastavení drsnoměru Mitutoyo Surftest SJ-301 pro podkladový 

materiál KOSMALT – E 300T – otryskaný ocelovou drtí 

 

Tab. 14 - Tabulka průměrných hodnot parametrů drsnosti povrchu podkladového 

materiálu KOSMALT – E 300T – otryskaný ocelovou drtí, měřeno v podélném a příčném 

směru   

 
Ra 

[μm] 

Rz  

[μm] 

Rq 

[μm] 

Rp 

[μm] 

Rv 

[μm] 

Rsk  

[-] 

Rku  

[-] 

Rlo 

[mm] 

Průměrné hodnoty  

(podélný směr)  

 

5,29 38,03 6,85 16,68 21,83 - 3,53 2,688 

Průměrné hodnoty 
(příčnýsměr)           

 

5,22 39,35 6,75 16,85 22,51 - 3,99 2,683 

 

 

Obr. 40  Grafický záznam profilu drsnosti z přístroje Mitutoyo Surftest SJ-301  

na podkladovém materiálu KOSMALT – E 300T – otryskaný ocelovou drtí (podélný směr 

měření) 

Work Name Measuring Tool Standard Profile Range 

Sample SurfTest SJ-301 ISO 1997 R Auto 

Operator Comment N λc Filter 

Mitutoyo Ver 2.1 5 2,5 mm GAUSS 
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Obr. 41  Grafický záznam profilu drsnosti z přístroje Mitutoyo Surftest SJ-301  

na podkladovém materiálu KOSMALT – E 300T – otryskaný ocelovou drtí (příčný směr 

měření) 

 
 

 

3D drsnost povrchu materiálu KOSMALT – E 300T – otryskaný ocelovou drtí 
 

 
 

Obr. 42  3D rekonstrukce obrazu drsnosti na otryskaném povrchu pomocí Laserového 

konfokálního řádkovacího mikroskopu 
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 Broušený plech (STANDARD) - CRS SAE 1008/1010 

 

Tab. 15 - Parametry nastavení drsnoměru Mitutoyo Surftest SJ-301 pro podkladový 

materiál STANDARD 

 

Tab. 16 - Tabulka průměrných hodnot parametrů drsnosti povrchu podkladového 

materiálu STANDARD, měřeno v podélném a příčném směru   
 

 
Ra 

[μm] 

Rz  

[μm] 

Rq 

[μm] 

Rp 

[μm] 

Rv 

[μm] 

Rsk  

[-] 

Rku  

[-] 

Rlo 

[mm] 

Průměrné hodnoty  

(podélný směr) 

 

0,44 2,60 0,55 1,41 1,19 + 3,12 0,801 

Průměrné hodnoty  
(příčný směr) 

 

0,95 7,30 1,22 3,13 4,17 - 3,81 0,824 

 
 
 

 
 

Obr. 43  Grafický záznam profilu drsnosti z přístroje Mitutoyo Surftest SJ-301  

na podkladovém materiálu STANDARD (podélný směr měření) 

 

Work Name Measuring Tool Standard Profile Range 

Sample SurfTest SJ-301 ISO 1997 R Auto 

Operator Comment N λc Filter 

Mitutoyo Ver 2.1 5 0,8 mm GAUSS 
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Obr. 44  Grafický záznam profilu drsnosti z přístroje Mitutoyo Surftest SJ-301  

na podkladovém materiálu STANDARD (příčný směr měření) 

 
 
 
 

3D drsnost povrchu materiálu STANDARD 

 

 
 

Obr. 45  3D rekonstrukce obrazu drsnosti na povrchu STANDARD pomocí Laserového 

konfokálního řádkovacího mikroskopu 
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 Válcovaná bezešvá roura ø 273 mm - S355J2H 

 
Tab. 17 - Parametry nastavení drsnoměru Mitutoyo Surftest SJ-301 pro podkladový 
materiál Válcovaná bezešvá roura ø 273 mm - S355J2H 

 

Tab. 18 - Tabulka průměrných hodnot parametrů drsnosti povrchu podkladového 

materiálu Válcovaná bezešvá roura ø 273 mm - S355J2H, měřeno v podélném a příčném 

směru   

 

 
Ra 

[μm] 

Rz  

[μm] 

Rq 

[μm] 

Rp 

[μm] 

Rv 

[μm] 

Rsk  

[-] 

Rku  

[-] 

Rlo 

[mm] 

Průměrné hodnoty  

(podélný směr) 

 

9,17 58,94 11,76 33,39 25,62 + 3,02 8,074 

Průměrné hodnoty  
(příčný směr) 

 

12,44 66,24 15,38 32,97 33,04 - 2,26 8,094 

 
 

 
 

Obr. 46  Grafický záznam profilu drsnosti z přístroje Mitutoyo Surftest SJ-301  

na podkladovém materiálu Válcovaná bezešvá roura ø 273 mm - S355J2H (podélný směr 

měření) 

 

Work Name Measuring Tool Standard Profile Range 

Sample SurfTest SJ-301 ISO 1997 R Auto 

Operator Comment N λc Filter 

Mitutoyo Ver 2.1 5 0,8 mm GAUSS 
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Obr. 47 Grafický záznam profilu drsnosti z přístroje Mitutoyo Surftest SJ-301  

na podkladovém materiálu Válcovaná bezešvá roura ø 273 mm - S355J2H (příčný směr 

měření) 

 
 
 

3D drsnost povrchu Válcovaná bezešvá roura ø 273 mm - S355J2H 

 

 
 
Obr. 48  3D rekonstrukce obrazu drsnosti na povrchu Válcovaná bezešvá roura ø 273 mm 

- S355J2H pomocí Laserového konfokálního řádkovacího mikroskopu 
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 Válcovaná bezešvá roura ø 27 mm - S235JRH 

 
Tab. 19 - Parametry nastavení drsnoměru Mitutoyo Surftest SJ-301 pro podkladový 
materiál Válcovaná bezešvá roura ø 27 mm - S235JRH 

 

Tab. 20 - Tabulka průměrných hodnot parametrů drsnosti povrchu podkladového 

materiálu Válcovaná bezešvá roura ø 27 mm - S235JRH, měřeno v podélném směru   

 

 
Ra 

[μm] 
Rz  

[μm] 
Rq 

[μm] 
Rp 

[μm] 
Rv 

[μm] 
Rsk 

[-] 

Rku  

[-] 

Rlo 

[mm] 

Průměrné hodnoty 

(podélný směr) 

 

1,47 9,30 1,87 3,47 5,83 - 3,74 0,819 

 
 

 

Obr. 49  Grafický záznam profilu drsnosti z přístroje Mitutoyo Surftest SJ-301  

na podkladovém materiálu Válcovaná bezešvá roura ø 27 mm - S235JRH (podélný směr 

měření) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Work Name Measuring Tool Standard Profile Range 

Sample SurfTest SJ-301 ISO 1997 R Auto 

Operator Comment N λc Filter 

Mitutoyo Ver 2.1 5 0,8 mm GAUSS 
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3D drsnost povrchu Válcovaná bezešvá roura ø 27 mm - S235JRH 

 

 
 
Obr. 50 3D rekonstrukce obrazu drsnosti na povrchu Válcovaná bezešvá roura ø 27 mm - 

S235JRH pomocí Laserového konfokálního řádkovacího mikroskopu 

 
 

Zhodnocení měření drsnosti povrchu experimentálních materiálů 

 
Důležitý aspekt při nanášení nátěrových systémů je tzv. drsnost povrchu. Pro přípravu 

povrchu před aplikací nátěrového systému nebo jiného ochranného povlaku je zapotřebí 

dosáhnout určité drsnosti. Přilnavost nátěrového systému k hladkému, lesklému povrchu 

bývá ve většině případů velmi malá. Ovšem ani příliš vysoká drsnost povrchu nemusí vést 

k dostatečné přilnavosti nátěrového systému a také může mít za následek snížení korozní 

odolnosti povrchu. Vysoká drsnost může v neposlední řadě vést k větší spotřebě 

nátěrového systému.  

 

V grafu č. 1 jsou znázorněny naměřené hodnoty drsnosti Ra u všech experimentálních 

podkladových materiálů v podélném a příčném směru. Z grafů je patrné, že naměřená 

drsnost v jednotlivých směrech se nejvíce liší u podkladových materiálů STANDARD  

a roura S355J2H. U podkladového materiálu STANDARD je tento fakt dán technologií 

opracování tohoto povrchu. Broušení bylo provedeno v jednom směru, je tedy tato 

rozdílnost očekávatelná a tento povrch lze zařadit mezi povrchy anizotropní. U válcované 

bezešvé roury S355J2H je tento fakt dán především technologií výroby. Na tomto povrchu 

se vyskytuje značné množství trhlin a odlupujících se kusů okují, které jsou vedlejším 

produktem technologie válcování za tepla. Tato vrstva okují pokrývá převážnou většinu 



 Disertační práce                                                                                                              2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- 66 - 
 

povrchu. U ostatních povrchů je rozdíl hodnot minimální, lze tedy říci, že se jedná  

o povrchy izotropní. 

  

Graf 1 Srovnání průměrné aritmetické odchylky Ra experimentálních povrchů 

 
Parametr drsnosti povrchu Ra bohužel neudává žádné informace o tvaru nerovností 

povrchu (při stejné hodnotě Ra se mohou povrchy lišit nejen tvarem, ale i maximální 

výškou mezi výstupky a prohlubněmi). Jinými slovy parametr Ra nerozlišuje mezi 

výstupky a prohlubněmi. Praxe ukazuje, že je někdy vhodné a užitečné místo Ra využít 

parametru Rz, který nám udává součet výšky nejvyššího výstupku a hloubky nejnižší 

prohlubně uvnitř základní délky lr.  

  

Graf 2  Srovnání průměrných největších výšek Rz experimentálních povrchů  

 
V grafu č. 2 jsou srovnány průměrné největší výšky profilu Rz. Výsledky jsou obdobné 

jako u srovnání parametru Ra. Parametr Rz se v jednotlivých směrech opět nejvíce liší  

u podkladových materiálů STANDARD a roura S355J2H. Povrchy lze tedy zařadit mezi 

anizotropní, tj. povrchy s výrazným směrem nerovností. 
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13 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH ZKOUŠEK NÁTĚROVÝCH 
SYSTÉMŮ PRO KRÁTKODOBOU PROTIKOROZNÍ OCHRANU 

 

Jak již bylo řečeno výše, pro experimentální zkoušky pro krátkodobou protikorozní 

ochranu bylo použito všech podkladových materiálů uvedených v kapitole 11.1. Je totiž 

žádoucí ochránit jakýkoliv materiál hutní produkce např. při skladování nebo při transportu 

na místo určení. Trendem dnešní doby v oblasti ochranných systémů sloužících jako 

krátkodobá protikorozní ochrana jsou tenké transparentní nanopovlaky, které mají 

minimální obsah VOC látek. V disertační práci byly odzkoušeny a modifikovány 2 vodou 

ředitelné nátěrové systémy, jeden na bázi alkydové pryskyřice, druhý na bázi akrylátu.  

Při experimentálním odzkoušení se klade důraz především na předúpravu povrchu  

před aplikací voudouředitelných nátěrových systémů. Prvotní výsledky prokázaly,  

že bezprostředně po aplikaci vodouředitelného nátěrového systému na kovový podklad 

vzniká díky reakci povrchu s vodní složkou blesková koroze, která následně degraduje 

podkladový materiál pod ochranným povlakem. Nebyl tedy splněn požadavek krátkodobé 

protikorozní ochrany 3 až 6 měsíců s přihlédnutím na korozní prostředí a stupeň agresivity 

korozního prostředí C5. Cílem experimentu bylo tedy zamezit primárnímu vzniku bleskové 

koroze a zajistit krátkodobou protikorozní ochranu materiálů hutní produkce. 

13.1 Fyzikální vlastnosti experimentálních nátěrových systémů D a R 

13.1.1 Viskozita nátěrových systémů 

Stanovení viskozity nátěrových hmot probíhalo dle normy  

ČSN EN ISO 2431 – „Nátěrové hmoty – Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky“. 

Norma stanovuje podmínky měření, definice, termíny a potřebné laboratorní vybavení  

pro stanovení výsledné viskozity nátěrové hmoty.  Výsledné hodnoty výtokových dob byly 

zaznamenány do tabulky č. 21.  

Tab.  21 Naměřené hodnoty výtokové doby nátěrových hmot D a R 

 Nátěrové systémy 

Č. měření D  R 

1 49 145,5 

2 50 145 

3 49 146,5 

Průměrné hodnoty [s] 49,3 145,7 

Výsledná kinematická viskozita se stanoví ze stanovené výtokové doby t a dle vzorce: 

                (1) 



 Disertační práce                                                                                                              2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- 68 - 
 

Výsledná kinematická viskozita nátěrové hmoty je stanovena v tabulce č. 22. 

Tab.  22 Výsledné hodnoty kinematické viskozity nátěrových hmot D a R 

 
Nátěrové systémy 

D  R 

Kinematická viskozita* 
[mm

2
/s] 

63,5 198,2 

*Hodnoty zaokrouhleny na 1 desetinné místo 

 

Z tab. 22 je patrné, že nátěrový systém R má mnohem vyšší viskozitu, než nátěrový 

systém D. Nátěrový systém R má tedy hustější konzistenci a je vhodný především  

pro aplikaci pneumatickým stříkáním. Aplikace štětcem není příliš vhodná, protože  

se nátěr hůře roztírá.  

 

13.1.2 Hmotnostní výpočet obsahu sušiny nátěrových hmot a stanovení obsahu 

VOC  látek v nátěrových hmotách gravimetrickou metodou dle ČSN EN ISO 

11890-1 

Hmotnostní obsah sušiny nátěrové hmoty byl stanoven pomocí odparu těkavých látek 

(VOC látek) obsažených v nátěrové hmotě pomocí gravimetrické metody. Touto metodou 

se určuje obsah těkavých organických látek [g/l], hustota [g/cm3] a obsah sušiny [% hm.] 

nátěrových systémů. Z naměřených hodnot se sestavuje křivka odparu těkavých 

organických látek, která podává představu o průběhu, intenzitě a době odpařování 

těkavých organických látek z nátěrových systémů. 

Výsledné vypočtené VOC odpary a hmotnostní obsahy sušiny obsažené v nátěrových 

hmotách jsou uvedeny v tabulce č. 23.  

 

Tab. 23 Vypočtené hodnoty obsahů odparů VOC látek a hmotnostní obsahy sušiny 
nátěrových hmot D a R 

 

 
Nátěrové systémy 

D  R 

Obsah VOC  

[g/l] 
532,63 699,23 

Obsah sušiny  

[% hm.] 
49,76 40,76 
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Graf  3 - Křivky odparu nátěrových hmot pro krátkodobou protikorozní ochranu 

(vlevo:nátěrový systém  R, vpravo: nátěrový systém D) 
 

 

Graf  4 – Porovnání křivek odparu nátěrových hmot D a R pro krátkodobou protikorozní 

ochranu 

 

Z výsledků měření obsahu těkavých organických látek u vodouředitelných nátěrových 

systému R a D byl stanoven hmotnostní podíl sušiny v nátěrovém systému. Stanovení 

obsahu těkavých složek v těchto nátěrových systémech je zavádějící, protože jsou to nátěry 

na vodní bázi a výsledný odpar se rovná pouze odpařené vodní složce v nátěrových 

systémech. 
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13.2 Stanovení  tloušťky mokrého  a suchého nátěrového filmu dle  

ČSN EN ISO 2808  

Aplikace nátěrových hmot D a R na jednotlivé podklady byla provedena pneumatickým 

stříkáním na požadovanou tloušťku mokrého filmu 127 µm. Jedna sada vzorků byla  

před aplikací nátěrového systému předehřátá na 40 °C a druhá zůstala bez předehřevu 

(aplikace tedy probíhala při 22 °C). Doporučená tloušťka suché vrstvy byla 70 µm. 

V tabulce 24 jsou uvedeny průměrné tloušťky suché vrstvy nátěrových systémů. 

Kompletní naměřené hodnoty, spolu s % odchylkami od doporučené suché vrstvy 

nátěrových systémů jsou k nahlédnutí v příloze č. 2. 

 

Tab. 24 Průměrné tloušťky suchých vrstev nátěrového sytému D a R 

Podkladový 
materiál 

Průměrné tloušťky suché vrstvy 
nátěrového sytému D [µm] 

Průměrné tloušťky suché vrstvy 
nátěrového sytému R [µm] 

Předehřátý 
podklad 

Nepředehřátý 
podklad 

Předehřátý 
podklad 

Nepředehřátý 
podklad 

STANDARD 69,3 68,2 62,8 71,7 

OTRYSKANÝ 69,2 71,1 74,4 68,3 

ROURA S355JRH 70,6 71,4 72,2 67,7 

ROURA S355J2H 67,6 65,8 74,4 68,9 

 

13.3 Hodnocení lepivosti nátěrového systému  

U vodouředitelných  nátěrových systémů určených pro krátkodobou protikorozní 

ochranu je velice důležitá tzv. lepivost povlaku. Při transportu materiálů s aplikovaným 

povlakem dochází většinou k tzv. štosování.  Jestliže má povlakový systém problém 

s lepivostí, dojde k následnému odtržení ochranného povlaku (narušení ochranné vrstvy) 

vlivem odlepení a hrozí degradace podkladového materiálu. 

 U nátěrového systému D byla lepivost vyhovující a povlak zůstal po zkoušce  

bez porušení. Proto byla finální zkouška provedena pouze na nátěrovém systému R. 

Experimentální hodnocení lepivosti nátěrového systému R bylo provedeno podle níže 

uvedeného postupu: 

Postup zkoušky:  

1. Na podkladový materiál Standard byla pneumatickým stříkáním aplikována nátěrová 

hmota R (DFT = 60 – 85 µm) a dle technického předpisu vytvrzena. 
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2. Na vytvrzený nátěrový systém byla položena ocelová roura S355J2H tak,  

aby se dotýkala pouze v jedné linii. Celý celek byl zatížen závažím o hmotnosti 5 kg.  

3. Po 1 hodině byl zatížený celek oddělen.  

 

Obr.51 Schéma provedené zkoušky 

 

 

Obr. 52 – Fotodokumentace zkoušky lepivosti nátěrového sytému R 

 

Z obr. 52 je patrné, že po vysušení nátěrového systému, dle technického předpisu 

dodaného z RF, není nátěrový systém docela vytvrzen, což je patrné z přilepených okují 

z povrchu ocelové roury. Lze předpokládat, že v případě kontaktu dvou hutních produktů 

s aplikovaným nátěrovým systémem může dojít k přilepení a při transportu ke stržení 

ochranného povlaku. 

Pro ověření lepivosti modifikovaného nátěrového systému R byl nátěr aplikován  

na podkladové materiály ocelových rour S355JRH  pneumatickým stříkáním a vytvrzen 
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dle technologického postupu. Nátěrová hmota byla aplikována o tloušťce mokré vrstvy  

127 µm s výslednou suchou vrstvou, která se pohybovala v rozmezí 60 – 90 µm.   

 

Obr. 53 – Roura po aplikaci a vysušení nátěrové hmoty 

 

  

Obr. 54 – Fotodokumentace po zkoušce lepivosti  

 

 

 

Obr. 55 – Schéma provedené zkoušky 

 

Zkouška lepivosti byla testována na třech rourách, které se na sebe přiložily a následně  

se zatížily závažím o hmotnosti 5kg po dobu 1 hodiny, viz Obr. 55. Z fotodokumentace  

je patrné, že výsledná lepivost byla minimální. Došlo pouze k adhezi v místě kontaktu rour 

bez porušení nátěrové hmoty. Vlivem zatížení taktéž v místě styku rour došlo k „otlačení“ 

nátěrové hmoty bez výrazného poškození viz Obr. 56.   
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Obr. 56 – Detail deformace nátěrové hmoty v místě styku rour  

Zároveň byl nátěrový systém aplikován na roury, které byly předehřáty na 40 °C.  

Po aplikaci byl nátěrový systém na dotyk proschlý. Dále se postupovalo  

dle technologického postupu. Po provedené zkoušce lepivosti nátěrového systému 

nevykazoval nátěr žádnou deformaci nátěrového filmu, viz Obr. 57. 

 

Obr. 57 - Zkouška lepivosti u předehřátého povrchu (40°C) 

13.4 Mřížková zkouška přilnavosti a zkouška křížovým řezem dle  

ČSN EN ISO 16276-2  

Přilnavost může být ovlivněna jednak přítomnými nečistotami a úsadami, nebo může 

být způsobena separačními vrstvami z prostředí, které nátěry obklopuje. Rozhodující  

pro přilnavost je vytvoření potřebných kohezních sil a i případné určité chemické interakce 

mezi starými a novými nátěry. [42] 

Zkoušky jsou provedeny nejprve pro předehřátý a poté pro nepředehřátý podkladový 

materiál. Výsledky jsou zaznamenány v následujících tabulkách.  

 

 Předehřátý podkladový materiál 

Tab. 25 Klasifikace mřížkové zkoušky a zkoušky křížovým řezem nátěrového systému D  

Nátěrový 
systém 

Podkladový 
materiál 

Zkouška 
Klasifikace  

Ø 
1 2 3 4 

D
 (

p
ře

d
eh

řá
tý

 
p

o
d

k
la

d
) 

Standard 
mřížka 0 0 0 0 0,00 

křížový řez 0 0 0 0 0,00 

Otryskaný 
mřížka 1 1 1 1 1,00 

křížový řez 0 0 0 0 0,00 

Roura S355J2H 
mřížka 5 3 5 2 3,75 

křížový řez 0 0 0 0 0,00 

Roura S355JRH 
mřížka 0 0 0 0 0,00 

křížový řez 0 0 0 0 0,00 

Mírná deformace 
nátěrového systému  



 Disertační práce                                                                                                              2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- 74 - 
 

Tab. 26 Klasifikace mřížkové zkoušky a zkoušky křížovým řezem nátěrového systému R  

Nátěrový 
systém 

Podkladový 
materiál 

Zkouška 
Klasifikace  

Ø 
1 2 3 4 

R
 (

p
ře

d
eh

řá
tý

 
p

o
d

k
la

d
) 

Standard 
mřížka 0 0 0 0 0,00 

křížový řez 0 0 0 0 0,00 

Otryskaný 
mřížka 1 1 1 1 1,00 

křížový řez 0 0 0 0 0,00 

Roura S355J2H 
mřížka 5 3 3 5 4,00 

křížový řez 0 0 0 0 0,00 

Roura S355JRH 
mřížka 0 0 0 0 0,00 

křížový řez 0 0 0 0 0,00 

 

Tab. 27 Ilustrace mřížkové zkoušky a zkoušky křížovým řezem nátěrových systémů D a R 

Podkladový 
materiál 

Nátěrový systém D  Nátěrový systém R 

Mřížková 
zkouška 

Křížový řez 
Mřížková 
zkouška 

Křížový řez 

STANDARD 

    

OTRYSKANÝ 

    

ROURA 

S355JRH 
- 

 

- 
 

ROURA 

S355J2H 
   

 

 

 

Graf 5 Grafické vyhodnocení průměrných hodnot zkoušek přilnavosti nátěrových systémů  

 D a R na předehřátých podkladech 
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Z grafu č. 5 je patrné, že nátěrové systémy mají vzhledem k předehřátým  podkladovým  

materiálům v podstatě stejnou přilnavost. Všechny podkladové materiály vykazovaly 

velice dobré hodnoty mřížkové zkoušky i zkoušky křížovým řezem a byly klasifikovány 

stupněm 1, plocha poškození mřížky tedy byla maximálně do 15 %. U ocelové roury 

S355J2H bylo hodnoceno průměrné poškození nátěrového systému dle ČSN EN ISO 2409 

klasifikačním stupněm 3 a 4, což lze klasifikovat jako odlupování nátěrového systému 

podél řezu s poškozením větším než 15 %, ale menším než 35 % plochy mřížky.   

Při zkoušce křížovým řezem nedošlo k žádnému odlupování nebo odpadávání nátěrového 

systému. 

 

 Nepředehřátý podkladový materiál 

Tab. 28 Klasifikace mřížkové zkoušky a zkoušky křížovým řezem nátěrového systému D  

Nátěrový 
systém 

Podkladový 
materiál 

Zkouška 
Klasifikace  

Ø 
1 2 3 4 

D
 (

n
ep

ře
de

h
řá

tý
 

p
o
d

k
la

d
) 

Standard 
mřížka 0 0 0 0 0,00 

křížový řez 0 0 0 0 0,00 

Otryskaný 
mřížka 0 0 0 0 0,00 

křížový řez 0 0 0 0 0,00 

Roura S355J2H 
mřížka 4 5 5 4 4,50 

křížový řez 4 0 4 4 3,00 

Roura S355JRH 
mřížka 0 0 0 0 0,00 

křížový řez 0 0 0 0 0,00 

 

Tab. 29 Klasifikace mřížkové zkoušky a zkoušky křížovým řezem nátěrového systému R  

Nátěrový 
systém 

Podkladový 
materiál 

Zkouška 
Klasifikace  

Ø 
1 2 3 4 

R
 (

n
ep

ře
de

h
řá

tý
 

p
o
d

k
la

d
) 

Standard 
mřížka 0 0 0 0 0,00 

křížový řez 0 0 0 0 0,00 

Otryskaný 
mřížka 0 1 0 0 0,25 

křížový řez 0 0 0 0 0,00 

Roura S355J2H 
mřížka 1 2 2 1 1,50 

křížový řez 4 4 4 0 3,00 

Roura S355JRH 
mřížka 0 0 0 0 0,00 

křížový řez 0 4 4 4 3,00 
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Tab. 30 Ilustrace mřížkové zkoušky a zkoušky křížovým řezem nátěrových systémů  D a R 

Podkladový 

materiál 

Nátěrový systém D  Nátěrový systém R 

Mřížková 
zkouška 

Křížový řez 
Mřížková 
zkouška 

Křížový řez 

STANDARD 

    

OTRYSKANÝ 

    

ROURA 

S355JRH 
- 

 
- 

 

ROURA 

S355J2H 
    

 

  

Graf 6  Grafické vyhodnocení průměrných hodnot zkoušek přilnavosti nátěrových systémů  

D a R na nepředehřátých podkladech 

 

Z grafu č. 6 je patrné, že nátěrový systém D má vzhledem k nepředehřátým 

podkladovým materiálům lepší přilnavost, než nátěrový systém R. Pouze u ocelové roury 

S355J2H jsou hodny přilnavosti u mřížkové zkoušky klasifikovány stupněm 4, což lze 

hodnotit jako poškození větší než 15 %, ale menší než 35 % plochy mřížky.  Při zkoušce 

křížovým řezem nedošlo k žádnému odlupování nebo odpadávání nátěrového systému.  
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13.5 Korozní zkouška nátěrů dle ČSN EN ISO 9227  

Jednou z hlavních funkcí nátěrových systémů je jejich schopnost ochránit podkladový 

materiál před okolním prostředím a předejít tak vzniku korozního napadení. Nátěrové 

systémy lze z pohledu hodnocení korozní odolnosti testovat různými zkouškami. 

Nejběžnější a nejčastěji používaná je zkouška v solné korozní komoře, která nám simuluje 

stupeň agresivity korozního prostředí C5 (viz příloha č. 3). Jedná se o vysokou korozní 

agresivitu prostředí, která se nachází v přímořských a průmyslových oblastech. 

Transparentní alkydový a akrylový lak, které jsou na vzorcích aplikovány, mají sloužit 

jako krátkodobá protikorozní ochrana 3-6 měsíců s přihlédnutím na korozní prostředí  

a stupeň agresivity korozního prostředí C5. 

V tab. 31 je uveden návrh výpočtu korozní odolnosti v prostředí C5, kde tato doba 

odpovídá zhruba 48 h expozice povlaku v korozní komoře v prostředí solné mlhy.  

Tab. 31 - Návrh výpočtu korozní odolnosti [5] 

Korozní odolnost 
Simulovaná doba v korozní 

komoře 
Skutečná doba 

6 h cca 1 měsíc 

72 h cca 1 rok 

720 h cca 10 let 

 

Do korozní komory byly vloženy celkem 4 sady vzorků.  

 

1. sada – nátěrový systém D, který byl aplikován na nepředehřáté podkladové materiály, 

2. sada - nátěrový systém D, který byl aplikován na předehřáté podkladové materiály, 

3. sada – nátěrový systém R, který byl aplikován na nepředehřáté podkladové materiály, 

4. sada - nátěrový systém R, který byl aplikován na předehřáté podkladové materiály. 

 

Od každého podkladového materiálu (S, O, T a R) s aplikovaným příslušným 

nátěrovým systémem (D a R) byly do korozní komory vloženy 2 experimentální vzorky. 

Jeden neporušený, druhý porušený vertikálním řezem, který simuluje reálné poškození. 

Vzorky byly v cyklech 0, 8, 16, 24, a 48h hodnoceny a fotograficky dokumentovány. 

Kompletní fotodokumentace je k nahlédnutí v příloze č. 4. 
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 Fotodokumentace experimentálních vzorků před vložením a po 48h expozice 

v korozní komoře s nátěrovým systémem D  

 

Podkladový materiál STANDARD 

      
 

 Obr. 58 - Fotodokumentace podkladového materiálu Standard před expozicí v korozní 

komoře (vlevo:předehřátý povrch, vpravo: nepředehřátý povrch) 

 

      
 

 Obr. 59 - Fotodokumentace podkladového materiálu Standard po 48 hod. expozice  

v korozní komoře  (vlevo:předehřátý povrch, vpravo: nepředehřátý povrch) 
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Podkladový materiál OTRYSKANÝ ocelovou drtí 

 

       
 

 Obr. 60 - Fotodokumentace podkladového materiálu otryskaného ocelovou drtí  
 před expozicí v korozní komoře  (vlevo:předehřátý povrch, vpravo: nepředehřátý povrch) 

  

 

       
 

 Obr. 61 - Fotodokumentace podkladového materiálu otryskaného ocelovou drtí 
 po 48 hod. expozice v korozní komoře  (vlevo:předehřátý povrch, vpravo: nepředehřátý 

povrch) 
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Podkladový materiál ROURA S355JRH 

 

        
 Obr. 62 - Fotodokumentace válcovaných rour S355JRH  před expozicí v korozní 

komoře  (vlevo: předehřátý povrch, vpravo: nepředehřátý povrch) 
  
  

       
 Obr. 63 - Fotodokumentace válcovaných rour S355JRH po 48 hod expozice v korozní 

komoře (vlevo: předehřátý povrch, vpravo: nepředehřátý povrch) 
 
 



 Disertační práce                                                                                                              2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- 81 - 
 

Podkladový materiál ROURA S355J2H 

 

       
 

 Obr. 64 - Fotodokumentace válcovaných  rour  S355J2H před expozicí v korozní 
komoře(vlevo: předehřátý povrch, vpravo: nepředehřátý povrch) 

 

 

       
 
 Obr. 65 - Fotodokumentace válcovaných rour S355J2H po 48 hod expozice v korozní 

komoře (vlevo: předehřátý povrch, vpravo: nepředehřátý povrch) 
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Tab. 32 – Tabulka vyhodnocení degradace nátěrového systému D dle ČSN EN ISO 4628 

Nátěrový systém D 

Podkladový 
materiál 

Expozice v 
korozní 
komoře 

Označení 
vzorků s 

nátěrovými 
systémy 

Stupeň 
puchýřko-

vání 

Stupeň 
prorezavě 

-ní 

Delaminace 
podél řezu 

Puchýřková-
ní v okolí 

řezu 

S
T

A
N

D
A

R
D

 

0 h 
DPS 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

DNS 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

8 h 
DPS 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 2 (S3) 

DNS 4 (S2) Ri 0 (S0) 1/1 3 (S2) 

16 h 
DPS 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

DNS 4 (S2) Ri 1 (S2) 1/1 4 (S2) 

24 h 
DPS 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

DNS 4 (S2) Ri 1 (S2) 1/2 4 (S2) 

48 h 
DPS 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

DNS 4 (S2) Ri 2 (S2) 1/1 4 (S2) 

O
T

R
Y

SK
A

N
Ý

 

0 h 
DPO 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

DNO 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

8 h 
DPO 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

DNO 5 (S1) Ri 0 (S0) 1/1 5 (S1) 

16 h 
DPO 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 0 (S0) 

DNO 5 (S1) Ri 1 (S1) 1/1 5 (S2) 

24 h 
DPO 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 0 (S0) 

DNO 5 (S2) Ri 1 (S2) 1/1 5 (S3) 

48 h 
DPO 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 1 (S1) 

DNO 5 (S3) Ri 2 (S3) 2/2 5 (S3) 

R
O

U
R

A
 S

3
5
5
J
R

H
 

0 h 
DPT 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

DNT 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

8 h 
DPT 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

DNT 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 0 (S0) 

16 h 
DPT 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

DNT 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 0 (S0) 

24 h 
DPT 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0 0 (S0) 

DNT 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 1 (S2) 

48 h 
DPT 0 (S0) Ri 0 (S0) 2/2 2 (S4) 

DNT 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/3 3 (S3) 

R
O

U
R

A
 S

3
5
5
J
2
H

 

0 h 
DPR 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

DNR 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

8 h 
DPR 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

DNR 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/1 0 (S0) 

16 h 
DPR 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

DNR 3 (S2) Ri 0 (S0) 1/1 1 (S2) 

24 h 
DPR 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/1 0 (S0) 

DNR 4 (S2) Ri 4 (S3) 1/2 3 (S3) 

48 h 
DPR 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 1 (S2) 

DNR 5 (S4) Ri 5 (S4) 2/3 5 (S4) 
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 Fotodokumentace experimentálních vzorků před vložením a po 48h expozice 

v korozní komoře s nátěrovým systémem R 

 

Podkladový materiál STANDARD 

 

        
 Obr. 66 - Fotodokumentace podkladového materiálu Standard před expozicí v korozní 

komoře (vlevo: předehřátý povrch, vpravo: nepředehřátý povrch) 

  

 

       
 Obr. 67 - Fotodokumentace podkladového materiálu Standard po 48 hod. expozice 

 v korozní komoře (vlevo: předehřátý povrch, vpravo: nepředehřátý povrch) 
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Podkladový materiál OTRYSKANÝ ocelovou drtí 
  

        
 

 Obr. 68 - Fotodokumentace podkladového materiálu otryskaného ocelovou drtí  
 před expozicí v korozní komoře (vlevo: předehřátý povrch, vpravo: nepředehřátý povrch) 
 

 

       
 

 Obr. 69 - Fotodokumentace podkladového materiálu otryskaného ocelovou drtí 
 po 48 hod. expozice v korozní komoře (vlevo: předehřátý povrch, vpravo: nepředehřátý 

povrch) 
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Podkladový materiál ROURA S355JRH 

 

         

 Obr. 70 - Fotodokumentace válcovaných rour S355JRH po 48 hod expozice v korozní 
komoře (vlevo: předehřátý povrch, vpravo: nepředehřátý povrch) 

  

 

         
 

 Obr. 71 - Fotodokumentace válcovaných rour S355JRH po 48 hod expozice v korozní 
komoře (vlevo: předehřátý povrch, vpravo: nepředehřátý povrch) 
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Podkladový materiál ROURA S355J2H 

 

     
 

 Obr. 72 - Fotodokumentace válcovaných rour rour S355J2H před expozicí v korozní 
komoře (vlevo: předehřátý povrch, vpravo: nepředehřátý povrch) 

 
 
 

     
 

 Obr. 73 - Fotodokumentace válcovaných rour S355J2H po 48 hod expozice v korozní 
komoře (vlevo: předehřátý povrch, vpravo: nepředehřátý povrch) 
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Tab. 33 – Tabulka vyhodnocení degradace nátěrového systému R dle ČSN EN ISO 4628 

Nátěrový systém R 

Podkladový 
materiál 

Expozice v 
korozní 
komoře 

Označení 
vzorků s 

nátěrovými 
systémy 

Stupeň 
puchýřko-

vání 

Stupeň 
prorezavě- 

ní 

Delaminace 
podél řezu 

Puchýřková-
ní v okolí 

řezu 

S
T

A
N

D
A

R
D

 

0 h 
RPS 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

RNS 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

8 h 
RPS 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/1 0 (S0) 

RNS 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

16 h 
RPS 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/1 0 (S0) 

RNS 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0 0 (S0) 

24 h 
RPS 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/1 0 (S0) 

RNS 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0 0 (S0) 

48 h 
RPS 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 1 (S2) 

RNS 4 (S2) Ri 4 (S2) 1/2 1 (S1) 

O
T

R
Y

SK
A

N
Ý

 

0 h 
RPO 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

RNO 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

8 h 
RPO 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/1 0 (S0) 

RNO 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/1 0 (S0) 

16 h 
RPO 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/1 0 (S0) 

RNO 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 0 (S0) 

24 h 
RPO 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 0 (S0) 

RNO 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 0 (S0) 

48 h 
RPO 0 (S0) Ri 0 (S0) 2/1 0 (S0) 

RNO 4 (S3) Ri 4 (S3) 1/2 3 (S3) 

R
O

U
R

A
 S

3
5
5
J
R

H
 

0 h 
RPT 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

RNT 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

8 h 
RPT 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/1 0 (S0) 

RNT 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 0 (S0) 

16 h 
RPT 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 0 (S0) 

RNT 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/2 2 (S3) 

24 h 
RPT 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 0 (S0) 

RNT 0 (S0) Ri 0 (S0) 2/2 3 (S3) 

48 h 
RPT 1 (S1) Ri 0 (S0) 1/2 5 (S2) 

RNT 1 (S1) Ri 1 (S1) 2/3 4 (S4) 

R
O

U
R

A
 S

3
5
5
J
2
H

 

0 h 
RPR 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

RNR 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

8 h 
RPR 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0 0 (S0) 

RNR 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

16 h 
RPR 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0 0 (S0) 

RNR 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0 0 (S0) 

24 h 
RPR 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 0 (S0) 

RNR 1 (S1) Ri 0 (S0) 1/2 0 (S0) 

48 h 
RPR 1 (S1) Ri 0 (S0) 1/1 1 (S1) 

RNR 4 (S2) Ri 0 (S0) 2/2 3 (S2) 
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Zhodnocení korozní zkoušky nátěrových systémů D a R pro krátkodobou 

protikorozní ochranu 

 

Z experimentálních výsledků korozní zkoušky vzorků s aplikovanými nátěrovými 

systémy vystavenými koroznímu prostředí solné mlhy jednoznačně vyplývá, že předúprava 

povrchu před aplikací vodouředitelných nátěrových systémů na bázi nanočástic hraje 

zásadní roli. Téměř všechny druhy podkladových materiálů vykazovaly po předehřátí 

povrchu na teplotu 40 °C a následnou aplikací nátěrových systémů vynikající protikorozní 

odolnost. Tyto výsledky byly prokázány jak u nátěrového systému D (alkydová báze 

s obsahem nanočástic fosforečnanu zinečnatého), tak u nátěrového systému R (akrylátová 

báze s nanoinhibitory). Důvod může být následující. Jestliže podkladový materiál před 

aplikací vodouředitelných nátěrových systému nepředehřejeme, bezprostředně po aplikaci 

nátěrového systému vzniká na povrchu materiálu blesková koroze, která zůstane 

„utěsněna“ mezi podkladovým materiálem a ochranným povlakem a dochází tak 

k postupné degradaci vlivem korozního napadení. Předehřejeme-li před aplikací 

podkladový materiál, vodní složka se částečně odpaří, nátěrový systém přilne k povrchu  

a je schopen vytvořit bariéru před okolním prostředím a chránit tak podkladový materiál  

po dobu 3-6 měsíců téměř bez vzniku korozního napadení. 

 

Pro experiment byly cíleně použity podkladové materiály s různou předúpravou 

povrchu a s různou čistotou povrchu, abychom měli srovnání, jak s těmito 

vodouředitelnými systémy na bázi nanočástic reagují. Záměrně tedy nebyly žádné 

z experimentálních podkladových materiálu odmašťovány. Oba nátěrové systémy 

prokázaly tolerantnost k povrchům, které byly mírně znečištěny mastnotami a pokryty 

okujemi.  

 

Výsledky korozní zkoušky nátěrů prokázaly, že vodouředitelné nátěrové systémy  

na bázi nanočástic aplikované na kovový povrch předehřátý na teplotu 40 °C jsou schopny 

ochránit povrchy s rozličnou drsností i čistotou a splňují tak požadavky pro krátkodobou 

protikorozní ochranu  s přihlédnutím na korozní prostředí a stupeň agresivity korozního 

prostředí C5.  
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14 VÝSLEDKY EXPERIMENTÁLNÍCH ZKOUŠEK NÁTĚROVÝCH 
SYSTÉMŮ PRO DLOUHODOBOU PROTIKOROZNÍ OCHRANU 

 

Základním stavebním materiálem pro konstrukce je ve většině případů ocel,  

která bohužel ve styku s atmosférou v časovém horizontu degraduje. Tomuto negativnímu 

jevu lze zabránit aplikací protikorozní ochrany, nejčastěji organickými nátěrovými 

hmotami. Mostní konstrukce jsou nedílnou součástí sítě pozemní silniční a železniční 

dopravy. V současné době se v České republice využívají především železobetonové 

mostní konstrukce a konstrukce z uhlíkových konstrukčních ocelí s aplikovanými 

nátěrovými systémy, které musí splňovat podmínky dlouhodobé protikorozní ochrany (10 

let a více). 

Pro experimentální práce byl použit ocelový podkladový materiál otryskaný na stupeň 

čistoty Sa 2 1/2 dle ČSN EN ISO 5801-1. Na tento podklad byly následně ve dvou vrstvách 

aplikovány 2 druhy nátěrových systémů RE a T (viz kapitola 11.2) a formou 

experimentálních zkoušek jsme verifikovali jejich možnosti použití jakožto systémy 

splňující požadavky dlouhodobé protikorozní ochrany. 

 

14.1 Fyzikální vlastnosti experimentálních nátěrových systémů RE a T 

14.1.1 Viskozita nátěrových systémů 

Stanovení viskozity nátěrových hmot probíhalo dle normy  

ČSN EN ISO 2431 – „Nátěrové hmoty – Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky“. 

Norma stanovuje podmínky měření, definice, termíny a potřebné laboratorní vybavení  

pro stanovení výsledné viskozity nátěrové hmoty.  

Výsledné hodnoty výtokových dob byly zaznamenány do tabulky č. 34.  

 

Tab.  34 Naměřené hodnoty výtokové doby nátěrových hmot RE a T 

 Nátěrové systémy 

Č. měření RE T 

1 420 901 

2 435 905 

3 430 907 

Průměrné hodnoty [s] 428,3 904 

Výsledná kinematická viskozita se stanoví ze stanovené výtokové doby t a dle vzorce: 

                (1) 

Výsledná kinematická viskozita nátěrové hmoty je stanovena v tabulce č. 35. 
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Tab.  35 Výsledné hodnoty kinematické viskozity nátěrových hmot RE a T 

 
Nátěrové systémy 

RE  T 

Kinematická viskozita* 
[mm

2
/s] 

586,3 1238,3 

*Hodnoty zaokrouhleny na 1 desetinné místo 

 

Z tab. 35 je patrné, že nátěrový systém T má mnohem vyšší viskozitu, než nátěrový 

systém RE.  Je to z toho důvodu, že nátěrový systém T je tixotropní, tzn. „nestékavý“ má 

tedy hustější konzistenci a je vhodný především pro aplikaci pneumatickým stříkáním.  

 

14.1.2 Hmotnostní výpočet obsahu sušiny nátěrových hmot a stanovení obsahu 

VOC látek v nátěrových hmotách gravimetrickou metodou dle ČSN EN ISO 

11890-1 

Hmotnostní obsah sušiny nátěrové hmoty byl stanoven pomocí odparu těkavých látek 

(VOC látek) obsažených v nátěrové hmotě pomocí gravimetrické metody. Touto metodou 

se určuje obsah těkavých organických látek [g/l], hustota [g/cm3] a obsah sušiny [% hm.] 

nátěrových systémů. Z naměřených hodnot se sestavuje křivka odparu těkavých 

organických látek, která podává představu o průběhu, intenzitě a době odpařování 

těkavých organických látek z nátěrových systémů. 

Výsledné vypočtené VOC odpary a hmotnostní obsahy sušiny obsažené v nátěrových 

hmotách jsou uvedeny v tabulce č. 36.  

 

Tab. 36 Vypočtené hodnoty obsahů odparů VOC látek a hmotnostní obsahy sušiny 

nátěrových hmot D a R 

 

 
Nátěrové systémy 

RE T 

Obsah VOC [g/l] 223,5 556,8 

Obsah sušiny [% hm.] 92,78 47,4 

 
 

Z výsledků měření obsahu těkavých organických látek u nátěrových systému R a D byl 

stanoven hmotnostní podíl sušiny v nátěrových  systémech. Výsledky prokázaly,  

že nátěrový systém RE se řadí mezi vysokosušinové nátěry, obsahuje zhruba 93% podíl 

sušiny a řadí se tedy mezi ekologické systémy s nízkým obsahem VOC látek. Tixotropní 

nátěrový systém T obsahoval zhruba 47% sušiny, obsah těkavých VOC látek je proto 

značně vyšší a sytém se stává méně ekologický, což nám potvrzují výsledky v Tab. 36. 
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Graf 7 - Křivky odparu nátěrových hmot pro dlouhodobou protikorozní ochranu 

(vlevo:nátěrový systém  RE, vpravo: nátěrový systém T) 
 

 

Graf 8 – Porovnání křivek odparu nátěrových hmot RE a T pro dlouhodobou  protikorozní 

ochranu 

 

Z porovnání křivek nátěrových systémů v grafu 8 je patrné, že nátěrový systém T má 

vyšší hodnotu těkavých organických VOC látek, než je tomu u nátěrové hmoty RE.  Je to 

způsobeno již zmíněným nízkým obsahem sušiny v tomto nátěrovém systému.  
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14.2 Stanovení tloušťky mokrého a suchého nátěrového filmu dle ČSN 

EN ISO 2808 

Experimentální nátěrové systémy byly na podkladový materiál aplikovány ve dvou 

vrstvách. Dle výsledků obsahů sušiny v nátěrových systémech (viz Tab. 36) byla zvolena 

pro každý nátěrový systém odlišná tloušťka mokré vrstvy (WFT), abychom dosáhli 

tloušťky suché vrstvy (DFT) od 180 do 200 µm. Průměrné hodnoty jsou zaznamenány 

v tabulkách 37 a 38. Kompletní hodnoty měření DFT, včetně průměrných odchylek  

od doporučené tloušťky, jsou k nahlédnutí v příloze č. 5. 

 

Tab. 37 Tabulka průměrných hodnot mokrých vrstev (WFT)  nátěrových systémů RE a T 

 

Podkladový 
materiál 

Průměrné tloušťky mokrých vrstev (WFT) 
nátěrových systémů [µm] 

RE T 

OTRYSKANÝ 100 200 

 

Tab. 38 Tabulka průměrných hodnot suchých vrstev (DFT) nátěrových systémů RE a T 

 

Podkladový 
materiál 

Průměrné tloušťky suchých vrstev (DFT) 

nátěrových systémů [µm] 

RE T 

OTRYSKANÝ 174,4 183,2 

 

 

14.3 Zkouška mikrotvrdosti nátěrové hmoty ČSN EN ISO 4516 

 

Mikrotvrdost je jedna ze základních hodnot charakterizujících mechanické vlastnosti 

systému. Toto měření poskytuje informace o elastickém a plastickém chování materiálu  

v lokálním objemu. Mikrotvrdost nátěrových systémů byla měřena z důvodu posouzení 

odolnosti povrchové vrstvy. U nátěrových systémů pro dlouhodobou protikorozní ochranu 

je žádoucí, aby měl nátěr dobré adhezní vlastnosti a dosahoval nejlepších výsledků  

u zkoušek přilnavosti, byl tvrdý a odolný proti otěru, ale zároveň byl patřičně houževnatý. 

U těchto nátěrových systémů se totiž musí brát v úvahu tepelná roztažnost exponovaných 

ocelových konstrukcí, která by mohla nátěrový systém znehodnotit.   
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Obr. 74 3D rekonstrukce vtisků do nátěrového systému RE pomocí Laserového 

konfokálního mikroskopu (zvětšeno 240x) 

   

Obr. 75 3D rekonstrukce vtisků do nátěrového systému T pomocí Laserového konfokálního 

mikroskopu (zvětšeno 240x) 

Již z fotodokumentace jednotlivých vtisků je patrné, že nátěrový systém T je více 

houževnatější a poddajnější, než nátěrový systém RE a bude tedy lépe reagovat  

na deformace a mechanické namáhání způsobené např. tepelnou roztažností ocelových 

konstrukcí. 

 

 

Obr.76 Ukázka 3D rekonstrukce vtisku s vytyčenými body pro měření mikrotvrdosti pomocí 

Laserového konfokálního mikroskopu, vlevo: nátěrový systém RE,  

vpravo: nátěrový systém T 
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Tab. 39  Výsledné naměřené hodnoty mikrotvrdosti u nátěrových  systémů RE a T 

Počet měření 
Mikrotvrdost nátěrového 

systému RE [HV] 
Mikrotvrdost nátěrového 

systému T[HV] 

1 49 33 

2 47 33 

3 45 32 

Průměrné hodnoty [HV] 47 32,6 
 

 

 

 

   

 

Graf 9 Záznam indentačních křivek z měření mikrotvrdosti nátěrových systémů RE a T 

 

Ze záznamu indentačních křivek viz graf č. 9 lze vyčíst, že zatěžovací síla indentoru 

byla 1 N a hloubka vtisku nebyla vyšší, než 150 µm. Při měření tedy nemohlo dojít ke 

vniku indentoru k podkladovému materiálu. Z naměřených hodnot hodnot mikrotvrdosti 

nátěrových systémů, zaznamenaných v Tab. 39 je patrné, že má nátěrový systém RE vyšší 

tvrdost, než nátěrový systém T. To nám potvrzuje i fotodokumentace jednotlivých vtisků, 

viz Obr. 74 a 75. Nátěrový systém T bude tedy lépe reagovat na dynamické namáhání 

ocelové konstrukce, protože není tvrdý a křehký, ale spíše houževnatý a poddajný. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Disertační práce                                                                                                              2013 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

- 95 - 
 

14.4 Korozní zkouška nátěrů dle ČSN EN ISO 9227  

 
Jelikož testujeme nátěrové systémy pro dlouhodobou protikorozní ochranu, které se 

používají především jako ochrana mostních konstrukcí, je nutné uvažovat s co nejdelší 

dobou životnosti těchto nátěrových systémů. Požadovaná doba životnosti nátěrových 

systému používaných pro mostní konstrukce je 20-30 let a dle teoretického výpočtu 

uvedeného v Tab. 31 tato doba přibližně odpovídá 2000 hodinám expozice v korozní 

komoře. Byl tedy zvolen cyklus 0, 96, 120, 240, 480, 720, 1440 a 2000 hodin, kdy byly 

vzorky hodnoceny a fotograficky dokumentovány. Kompletní fotodokumentace je 

k nahlédnutí v příloze č. 6. 

 Po každém časovém intervalu, uvedeném výše, byla vyjmuta sada vzorků, na kterých 

se pak byla provedena odtrhová zkouška přilnavosti, mřížková zkouška a zkouška 

křížovým řezem, abychom mohli provést srovnání adhezních a kohezních vlastností 

nátěrových systémů po expozici v korozním prostředí solné mlhy. 

 

 

 Fotodokumentace experimentálních vzorků po 0h, 240h, 480h, 720h, 1440h  

a 2000h expozice v korozní komoře s nátěrovými systémy T a RE 

 

      
 

 Obr. 77 - Fotodokumentace nátěrových systémů před expozicí v korozní komoře  
(vlevo: nátěrový systém T, vpravo: nátěrový systém RE) 
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 Obr. 78 - Fotodokumentace nátěrových systémů  po 240 hod expozice v korozní komoře 
(vlevo: nátěrový systém T, vpravo: nátěrový systém RE) 

 
 

          
 
 Obr. 79 - Fotodokumentace nátěrových systémů po 480 hod expozice v korozní komoře 

(vlevo: nátěrový systém T, vpravo: nátěrový systém RE) 
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 Obr. 80 - Fotodokumentace nátěrových systémů po 720 hod expozice v korozní komoře 

(vlevo: nátěrový systém T, vpravo: nátěrový systém RE) 

  

 

         
 

 Obr. 81 - Fotodokumentace nátěrových systémů po 1440 hod expozice v korozní 

komoře (vlevo: nátěrový systém T, vpravo: nátěrový systém RE) 
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 Obr. 82 - Fotodokumentace nátěrových systémů po 2000 hod expozice v korozní 
komoře (vlevo: nátěrový systém T, vpravo: nátěrový systém RE) 

 

Tab. 40 – Tabulka vyhodnocení degradace nátěrových systémů RE a T dle ČSN EN ISO 
4628 

Vyhodnocení degradace nátěrových systémů RE a T 

Nátěrový 
systém 

Expozice       

v korozní 
komoře 

Označení 
vzorků s 

nátěrovými 
systémy 

Stupeň 
puchýřkování 

Stupeň 
prorezavění 

Delaminace 

podél řezu 

Puchýřkování 
v okolí řezu 

R
E

 

0 h REO 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

96 h REO 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

120 h REO 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 1 (S1) 

240 h REO 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 3 (S4) 

480 h REO 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/1 4 (S4) 

720 h REO 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 4 (S4) 

1440 h REO 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 4 (S5) 

2000 h REO 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 4 (S5) 

T
 

0 h TO 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0 0 (S0) 

96 h TO 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/1 0 (S0) 

120 h TO 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/1 0 (S0) 

240 h TO 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 1 (S2) 

480 h TO 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 1 (S2) 

720 h TO 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/1 2 (S2) 

1440 h TO 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/2 2 (S2) 

2000 h TO 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/2 2 (S2) 
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Zhodnocení korozní zkoušky nátěrových systémů RE a T pro dlouhodobou 

protikorozní ochranu 

Z fotodokumentace i z vyhodnocení degradace nátěrových systémů dle normy ČSN EN 

ISO 4628 viz Tab. 40 je patrné, že korozní zkoušce vyhověl nátěrový systém RE i T. Co se 

týče degradace na ploše bez porušení řezem, oba nátěrové systémy dosahovaly 

vynikajících výsledků a ani po 2000 hodinách expozice v korozním prostředí solné mlhy 

nebyl zaznamenán vznik korozního napadení typu puchýřů a prorezavění. Tato simulace se 

přibližně rovná 28 letům v reálném prostředí s přihlédnutím na korozní agresivitu C5.  

Byly tedy splněny podmínky pro dlouhodobou protikorozní ochranu ocelových konstrukcí.     

Co se týče vzorků s řezem, první lehká degradace v okolí řezu u obou nátěrových 

systémů se objevila již po 120 hodinách expozice v korozním prostředí solné mlhy. 

S rostoucí dobou expozice se v okolí řezu nátěrového systému R vyskytoval značný počet 

defektů typu puchýřů o velikosti větší než 5 mm. Delaminace řezu byla minimální, 

nátěrový systém RE má tendenci řez takzvaně „zatahovat“. Nátěrový systém T vykazoval 

lepších výsledků v hodnocení degradace v řezu a jeho okolí, než nátěrový systém RE.  

Na konci korozní zkoušky, tedy při 2000 hodin expozice, vykazoval nátěrový systém  

T pouze mírný počet defektů typu puchýřů v okolí řezu. Koroze a delaminace byla také 

minimální. 
 

14.5 Odtrhová zkouška přilnavosti po expozici v korozní komoře dle ČSN 

EN ISO 16276-1 

Zkoušky přilnavosti povlaků anorganických i organických  povlaků se provádí pro 

zjištění skutečného parametru přilnavosti mezi jednotlivými vrstvami nátěrových hmot 

nebo mezi povlakem a samotným povrchem. Tahově adhezní zkoušky s použitím 

odtrhového přístroje jsou nenahraditelným nástrojem pro průkazné nebo kontrolní 

prověření kvality povrchů nebo povrchových úprav v rozličných oblastech průmyslu. 

Úspěšné nanesení nátěrového systému je často podmíněno předchozí úpravou 

podkladového materiálů (v našem případě otryskaný na stupeň čistoty Sa 2,5). Odtrhová 

zkouška je jedna z variant, jak určit vhodnost úpravy podkladu a zjistit kohezní vlastnosti 

nátěrového systému vzhledem k podkladovému materiálu.  

Odtrhová zkouška byla provedena v intervalu expozice v korozní komoře 0, 240, 480, 

720, 1440 a 2000 hodin. Průměrné odtrhové pevnosti nátěrových systému jsou 

zaznamenány v Tab. 41. Kompletní naměřené hodnoty a hodnocení odtrhů jsou 

k nahlédnutí v příloze č. 7. 
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Tab. 41 Výsledné naměřené hodnoty odtrhových pevností nátěrových  systémů RE a T 

Podkladový 
materiál 

Nátěrový 
systém 

Expozice                 

v korozní 
komoře 

Odtrhová pevnost [MPa] Průměrné hodnoty 
odrhových pevností 

[MPa] 
1 2 3 

O
T

R
Y

SK
A

N
Ý

 R
E

 

0 h 10 10 11 10,3 

240 h 10 9 9 9,3 

480 h 9 9 9 9,0 

720h 8 9 8 8,3 

1440 h 8 7 9 8,0 

2000 h 7 9 8 8,0 

T
 

0 h 10 11 10 10,3 

240 h 9 10 10 9,7 

480 h 12 11 10 11,0 

720h 10 10 10 10,0 

1440 h 10 9 10 9,7 

2000 h 9 10 9 9,3 

 

Tab. 42 Ilustrace odtrhové zkoušky nátěrových systémů  RE a T 

Doba expozice 

v korozní 
komoře 

Nátěrový systém 

RE T 

0h 

  

240h 

  

480h 

  

720h 

  

1440h 

  

2000h 
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Graf 10  Grafické vyhodnocení průměrných hodnot odtrhových pevností  nátěrových 

systémů (vlevo: RE, vpravo: T) 

 

Z grafu 10 je patrné, že oba experimentální nátěrové systém RE a T na podkladovém 

materiálu otryskaném ocelovou drtí na stupeň přípravy povrchu Sa 2 ½, vykazovaly velmi 

dobrých výsledků odtrhových pevností.  Je všeobecně známo, že odtrhová pevnost vyšší 

jek 3 MPa, je hodnocena jako vyhovující. Průměrné odtrhové pevnosti nátěrového systému 

T se pohybovaly od 9 do 12 MPa. V průměru docházelo k adheznímu lomu mezi první 

aplikovanou vrstvou nátěrového systému a podkladovým materiálem. Nátěrový systém  

RE měl průměrné odtrhové pevnosti nižší, od 7 do 11 MPa. U tohoto systému docházelo 

spíše ke koheznímu poškození druhé (svrchní) vrstvy. Tento výsledek poukazuje na velmi 

dobrou přilnavost. 

 

 

14.6 Mřížková zkouška přilnavosti a zkouška křížovým řezem po expozici 

v korozní komoře dle ČSN EN ISO 16276-2 

 

Na exponovaných vzorcích byla provedena mřížková zkouška a zkouška křížovým 

řezem. Tyto zkoušky řadíme mezi zkoušky destruktivní, které nám udávají nám informace 

o přilnavosti nátěrového systému k podkladovému materiálu.  

Mřížková zkouška a zkouška křížovým řezem mohou být provedeny dvěma způsoby: 

- zkouškou nátěrového systému přímo na konstrukci, 

- zkouškou na vzorcích připravených za stejných podmínek jako povlak na konstrukci. 

Mřížková zkouška a zkouška křížovým řezem byly provedeny v intervalu expozice  

v korozní komoře 0, 240, 480, 720, 1440 a 2000 hodin. Naměřené hodnoty zkoušek jsou 

zaznamenány v Tab. 43 a tab. 45.  
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Tab. 43  Výsledné naměřené hodnoty mřížkové zkoušky  nátěrových  systémů RE a T 

Podkladový 
materiál 

Nátěrový 
systém 

Expozice                 

v korozní 
komoře 

Klasifikace mřížkové 
zkoušky Průměrné 

hodnoty 
1 2 3 

O
T

R
Y

SK
A

N
Ý

 R
E

 

0 h 0 0 0 0 

240 h 0 0 0 0 

480 h 0 0 0 0 

720h 0 0 0 0 

1440 h 0 0 0 0 

2000 h 0 0 0 0 
T

 

0 h 0 0 0 0 

240 h 0 0 0 0 

480 h 0 0 0 0 

720h 0 0 0 0 

1440 h 0 0 0 0 

2000 h 0 0 0 0 

 
 

Tab. 44 Ilustrace mřížkové zkoušky nátěrových systémů  RE a T 

Nátěrový 
systém 

Doba expozice v korozní komoře 

0h 240h 480h 720h 1440h 2000h 

RE 

      

T 

      

 

 

 

Graf 11 Grafické vyhodnocení průměrných hodnot mřížkové zkoušky přilnavosti 

nátěrových systémů ( vlevo: RE, vpravo: T) 
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Tab. 45 Výsledné naměřené hodnoty zkoušky křížovým řezem nátěrových systémů RE a T 

Podkladový 
materiál 

Nátěrový 
systém 

Expozice                 

v korozní 
komoře 

Klasifikace křížového řezu Průměrné 
hodnoty 

1 2 3 

O
T

R
Y

SK
A

N
Ý

 R
E

 

0 h 0 0 0 0 

240 h 0 0 0 0 

480 h 0 0 0 0 

720h 0 0 0 0 

1440 h 0 0 0 0 

2000 h 0 0 0 0 
T

 

0 h 0 0 0 0 

240 h 0 0 0 0 

480 h 0 0 0 0 

720h 0 0 0 0 

1440 h 0 0 0 0 

2000 h 0 0 0 0 

 

Tab. 46 Ilustrace zkoušky křížovým řezem nátěrových systémů RE a T 

Doba expozice 

v korozní 
komoře 

Nátěrový systém 

RE T 

0h 

  

240h 

  

480h 

  

720h 
  

1440h 
  

2000h 
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Graf 12  Grafické vyhodnocení průměrných hodnot zkoušky křížovým řezem  nátěrových 

systémů ( vlevo: RE, vpravo: T) 

 

Pro samotné posouzení nátěrových systémů je nutné zvážit nejen korozní odolnost,  

ale také přilnavost nátěrových systémů. Z fotodokumentace a grafického vyhodnocení 

mřížkové zkoušky a zkoušky křížovým řezem je patrné, že oba nátěrové systémy mají 

vynikající výsledky přilnavosti po expozici v korozním prostředí solné mlhy. Jak mřížková 

zkouška, tak zkouška křížovým řezem byly klasifikovány stupněm 0, což nám značí,  

že při zkouškách nedošlo k žádnému adheznímu poškození mezi nátěrovými systémy  

a podkladovým materiálem. 
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15 ZÁVĚR 
 

 Disertační práce se zaměřuje na studium vlivu předúpravy kovového substrátu  

na protikorozní ochranu nátěrových systémů obsahující nanoelementy. V teoretické části 

práce jsou zpracovány dosavadní poznatky o povrchu ocelového substrátu. Jsou zde 

prostudovány charakteristické vlastnosti povrchu, povrchové napětí, smáčivost, integrita 

povrchu a v neposlední řadě moderní metody analýzy povrchu. Jelikož jsou předmětem 

zkoumání povrchy materiálů hutní produkce, je zde také zmíněna technologie válcování  

a samotná výroba válcovaných bezešvých rour. Detailně je zde také popsána technologie 

otryskávání, jenž se řadí mezi nejčastěji používané předúpravy povrchu ocelových 

mostních konstrukcí. Experimentální část práce se prakticky rozděluje do tří dílčích částí. 

První částí je experimentální odzkoušení podkladových materiálů, druhá se týká 

experimentálního odzkoušení nátěrových systémů pro krátkodobou protikorozní ochranu  

a třetí část je zaměřena na experimentální odzkoušení nátěrových systémů  

pro dlouhodobou protikorozní ochranu. 

 Experimentální testování podkladových materiálů bylo zaměřeno především na analýzu 

povrchu. Nejprve byla na experimentálních materiálech provedena chemická analýza 

povrchu vzorků pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu (SEM  mikroskopie). Dále 

bylo provedeno hodnocení zaprášení povrchu dle ČSN ISO 8502-3, které stanovuje 

množství zbytků prachu na očištěném ocelovém povrchu před aplikací nátěrového 

systému. Tyto zkoušky prokázaly, že na površích s různou předúpravou se vyskytuje 

odlišné zastoupení chemických prvků. Zatím co broušený povrch STANDARD  

a válcovaná ocelová roura S355JRH vykazovaly vysokou čistotu, na povrchu otryskaném  

a povrchu roury S355J2H se vyskytovaly různé nečistoty, které byly následně analyzovány  

v chemické prvky. Výskyt těchto prvků na povrchu si můžeme vysvětlit následovně. 

Křemík (Si) a hliník (Al) jsou složkou prašného znečištění, která se běžně vyskytuje  

v atmosférickém prostředí. Přítomnost vápníku (Ca) může pravděpodobně svědčit  

o usazeninách vody. Přítomnost uhlíku (C), potvrzuje výskyt organických mastnot a tuků.  

Poslední část experimentálních prací byla zaměřena na měření morfologie povrchu  

(v podélném a příčném směru), tedy drsnosti a dalších charakteristických parametrů 

povrchu dle ČSN EN ISO 4287 pomocí profilového drsnoměru Mitutoyo Surftest – 301. 

Ke každému typu podkladového materiálu byla poté provedena 3D rekonstrukce obrazu 

drsnosti povrchu pomocí Laserového konfokálního řádkovacího mikroskopu. 

Z naměřených hodnot je patrné, že se drsnost v jednotlivých směrech nejvíce liší  
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u podkladového materiálu STANDARD a roury S355J2H. U podkladového materiálu 

STANDARD je tento fakt dán technologií opracování tohoto povrchu. Broušení bylo 

provedeno v jednom směru, je tedy tato rozdílnost očekávatelná a tento povrch lze zařadit 

mezi povrchy anizotropní. U válcované bezešvé roury S355J2H je tento fakt dán 

především technologií výroby. Na tomto povrchu se vyskytuje značné množství trhlin  

a odlupujících se kusů okují, které jsou vedlejším produktem technologie válcování  

za tepla. Tato vrstva okují pokrývá převážnou většinu povrchu. U ostatních povrchů je 

rozdíl hodnot minimální, lze tedy říci, že se jedná o povrchy izotropní. 

Co se týče experimentálního odzkoušení nátěrových systémů pro krátkodobou 

protikorozní ochranu (3 až 6 měsíců), bylo zjištěno, že předúprava povrchu před aplikací 

vodouředitelných nátěrových systémů má zásadní vliv na protikorozní odolnost.  

Pro krátkodobou protikorozní ochranu má největší vypovídací schopnost zkouška 

v korozní komoře, v prostředí solné mlhy, která simuluje reálné prostředí s přihlédnutím  

na korozní agresivitu C5. V experimentu byly nátěrové systémy aplikovány na předehřátý 

povrch (40°C) a nepředehřátý povrch (22°C). Ještě před korozní zkouškou byly 

experimentální povrchy s nátěrovými systémy podrobeny adhezním zkouškám, konkrétně 

mřížkovou zkouškou a zkouškou pomocí křížového řezu. Všechny experimentální 

podkladové materiály vykazovaly výborné zakotvení nátěrových systémů kromě ocelové 

roury S355J2H, kde byla adheze horší z důvodu korozních produktů na svém povrchu. 

Korozní zkouška pak jednoznačně prokázala, že téměř všechny druhy podkladových 

materiálů vykazovaly po předehřátí povrchu na teplotu 40 °C a následnou aplikací 

nátěrových systémů vynikající protikorozní odolnost. Tyto výsledky byly prokázány jak  

u nátěrového systému D (alkydová báze), tak u nátěrového systému R (akrylátová báze). 

Důvod může být následující. Jestliže podkladový materiál před aplikací vodouředitelných 

nátěrových systému nepředehřejeme, bezprostředně po aplikaci nátěrového systému vzniká 

na povrchu materiálu blesková koroze, která zůstane „utěsněna“ mezi podkladovým 

materiálem a ochranným povlakem a dochází tak k postupné degradaci vlivem korozního 

napadení. Předehřejeme-li před aplikací podkladový materiál na 40°C, vodní složka se 

částečně odpaří, nátěrový systém přilne k povrchu a je schopen vytvořit bariéru  

před okolním prostředím a chránit tak podkladový materiál po dobu 3-6 měsíců téměř  

bez vzniku korozního napadení.  

Bereme-li v úvahu experimentální odzkoušení nátěrových systémů pro dlouhodobou 

protikorozní ochranu (10 let a více), je třeba brát v úvahu více aspektů. U těchto systémů je 

žádoucí, aby měl nátěr dobré adhezní vlastnosti a dosahoval nejlepších výsledků  
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u zkoušek přilnavosti, byl tvrdý a odolný proti otěru, ale zároveň byl patřičně houževnatý. 

U těchto nátěrových systémů se totiž musí brát v úvahu tepelná roztažnost exponovaných 

ocelových konstrukcí, která by mohla nátěrový systém znehodnotit.  Byla tedy provedena 

zkouška mikrotvrdosti nátěrových systému dle ČSN EN ISO 4516. Z naměřených hodnot  

mikrotvrdosti nátěrových systémů je patrné, že má nátěrový systém RE vyšší tvrdost (47 

HV), než nátěrový systém T (32,6 HV). Nátěrový systém T bude tedy lépe reagovat na 

dynamické namáhání ocelové konstrukce, protože není tvrdý a křehký,  

ale spíše houževnatý a poddajný. Zkoušky přilnavosti byly provedeny po určitých 

intervalech (0, 240, 480, 720, 1440 a 2000 hodin) expozice v korozní komoře. V každém 

intervalu byla vyjmuta sada vzorků, na kterých se pak provedla odtrhová zkouška 

přilnavosti, mřížková zkouška a zkouška křížovým řezem, abychom mohli provést 

srovnání přilnavosti po expozici nátěrových systémů v korozním prostředí. Zkoušky 

prokázaly, že oba nátěrové systémy mají vynikající výsledky přilnavosti po expozici 

v korozním prostředí solné mlhy. Jak mřížková zkouška, tak zkouška křížovým řezem byly 

klasifikovány stupněm 0, což nám značí, že při zkouškách nedošlo k žádnému adheznímu 

poškození mezi nátěrovými systémy a podkladovým materiálem. Odtrhová zkouška 

přilnavosti potvrdila, že oba experimentální nátěrové systém RE a T na podkladovém 

materiálu otryskaném ocelovou drtí na stupeň přípravy povrchu Sa 2 ½, vykazovaly velmi 

dobrých výsledků odtrhových pevností.  Je všeobecně známo, že odtrhová pevnost vyšší 

jek 3 MPa, je hodnocena jako vyhovující. Průměrné odtrhové pevnosti nátěrového systému 

T se pohybovaly od 9 do 12 MPa. V průměru docházelo k adheznímu lomu mezi první 

aplikovanou vrstvou nátěrového systému a podkladovým materiálem. Nátěrový systém RE 

měl průměrné odtrhové pevnosti nižší, od 7 do 11 MPa. U tohoto systému docházelo spíše 

ke koheznímu poškození druhé (svrchní) vrstvy. Korozní zkouška nátěrových systémů také 

prokázala výborné výsledky. Co se týče degradace na ploše bez porušení řezem, oba 

nátěrové systémy dosahovaly vynikajících výsledků a ani po 2000 hodinách expozice 

v korozním prostředí solné mlhy nebyl zaznamenán vznik korozního napadení typu 

puchýřů a prorezavění. Tato simulace se přibližně rovná 28 letům v reálném prostředí 

s přihlédnutím na korozní agresivitu C5. Byly tedy splněny podmínky pro dlouhodobou 

protikorozní ochranu ocelových konstrukcí.     

 

Práce byla zpracována za podpory projektu MŠMT KONTAKT ME 08083. 
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16  SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS 
 

Primární cíl povrchových úprav organickými nátěrovými systémy, ať už konvenčními 

nebo na bázi nanočástic, je ochránit podkladový materiál před korozním napadením. 

Jelikož se požadavky na protikorozní ochranu dle druhu použití (a především dle doby 

expozice v korozním prostředí) liší, práce byla zaměřena na dvě nejčastěji diskutované 

oblasti povrchových úprav – oblast krátkodobé a dlouhodobé protikorozní ochrany.  

 Co se týče krátkodobé protikorozní ochrany, tedy ochrany materiálů v délce 3-6 měsíců 

např. při skladování nebo transportu na místo určení, se v dnešní době používají např. 

fermeže nebo transparentní nátěrové systémy s vyšším obsahem VOC látek. Trendem je 

nahradit tyto nátěrové systémy vodouředitelnými  nátěrovými systémy, které jsou 

nanášeny v tenkých vrstvách, řádově do 80 μm. Společenský přínos disertační práce 

v oblasti krátkodobé protikorozní ochrany je shrnut v následujících bodech: 
 

 úprava aplikační technologie (Předehřev povrchu na 40°C, který zapříčiní odpar vodní 

složky a zamezí tak vzniku bleskové koroze. Systém tak může spolehlivě přilnout 

k podkladu a nanoelementy v nátěrovém systému mohou dostát své inhibiční funkce  

a splnit tak podmínky krátkodobé protikorozní ochrany.), 

 zvýšení protikorozní odolnosti nátěrových systémů,  

 možnost použití nátěrových systémů na povrchy s různou morfologií a čistotou, 

  snížení lepivosti nátěrových systémů, které je žádoucí především při transportu, 

 ekonomický aspekt (aplikace tenkých vrstev), 

 ekologický aspekt (použití nezávadných vodouředitelných nátěrových systémů), 

 možnost použití nátěrových systémů v praktické sféře. 

 

Pro dlouhodobou protikorozní ochranu ocelových mostních konstrukcí, tedy ochranu 

materiálů delší než 10 let, byly testovány nátěrové systémy s různým procentuálním 

podílem sušiny. Vysokosušinové systémy jsou velice aktuální, protože díky vysokému 

podílu sušiny (až 95 %) mají nízký obsah VOC látek a stávají se tak ekologicky méně 

závadnými. Společenský přínos disertační práce v oblasti dlouhodobé protikorozní ochrany 

je shrnut v následujících bodech: 
 

 verifikace nátěrových systémů pro dlouhodobou protikorozní ochranu,  

 nalezení nátěrových systémů s vynikající protikorozní odolností,  

 ekonomický aspekt (korozní odolnost nátěrových systémů více jak 28 let), 

 ekologický aspekt (použití vysokosušinových nátěrových systémů), 

 možnost použití nátěrových systémů v praktické sféře. 
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17 CONCLUSION 
 

The primary objective of finishes organic coating systems, whether conventional or 

based on nanoparticles, is to protect the underlying material from corrosive attack. As the 

requirements for corrosion protection according to the type of use (and especially by the 

exposure time in corrosive environments) are different, the work was focused on the two 

most frequently discussed area finishes - the area of short-term and long-term corrosion 

protection. Regarding short-term corrosion protection, namely the protection of materials 

of at 3-6 months for example during storage or transportation to a destination, are presently 

used, for example varnishes or transparent coating systems with a higher content of VOC. 

The trend is to replace these systems with waterbased coating systems that are applied in 

thin layers, in the order of 80 microns. The social contribution of the dissertation in the 

field of short-term corrosion protection is summarized in the following points: 

 editing application technology (heater surface at 40°C, which causes evaporation  

of the water component and prevents flash rust formation. System can reliably adhere to 

the substrate and nanoelements in the coating system can meet its inhibitor´s function order 

to meet the conditions of short-term corrosion protection.), 

 added corrosion resistance coating systems, 

 capability of coating systems for surfaces with varying morphology and purity, 

 reduce stickiness coating systems, which is especially desirable during transport, 

 economic aspect (application of thin layers), 

 ecological aspect (the use of safe water-based coating systems), 

 possibility of using coating systems in the practical sphere. 

     For long-term corrosion protection of steel bridge structures, thus protecting materials 

for more than 10 years, were tested coating systems with different percentage of dry 

matter. High solid systems are very topical, because due to the high solids (95%) have  

a low VOC content and become less environmentally harmful. The social contribution  

of the dissertation in the field of long-term corrosion protection is summarized in the 

following points: 

 verification coating systems for long-term corrosion protection, 

 finding coating systems with excellent corrosion resistance, 

 economic aspect (corrosion resistant coating systems for more than 28 years), 

 ecological aspect (the use of high-solids coating systems), 

 possibility of using paint systems in the practical sphere. 
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