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ANOTACE 

 

KOPAŇAKOVÁ, S.: Studium tolerantnosti povrchu substrátu k povlakovým systémům 

obsahující částice malých rozměrů. Katedra mechanické technologie, Fakulta strojní VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, 2013, 123 s. Disertační práce, vedoucí: Podjuklová, J. 

 

Ekologické hledisko v povrchových úpravách ocelových výrobků je v dnešní době velmi 

důležitým aspektem. Vývoj nátěrových hmot je neustále zlepšován, a je zaměřen 

především na již zmíněné ekologické hledisko, tzn. co nejnižší odpar těkavých 

organických látek (VOC látek) do ovzduší, snížení tloušťky nátěru a tím snížení spotřeby 

nátěrových hmot a celkových nákladů. Aplikace vodou ředitelných nátěrových hmot  

na bázi alkydu je vhodným řešením k zajištění těchto základních požadavků pro 

krátkodobou antikorozní ochranu ocelových výrobků. Úprava vlastností nátěrových hmot  

a tím zvýšení účinnosti antikorozní ochrany je možno provést přidáním antikorozních 

pigmentů. V dnešní době běžně používaný netoxický antikorozní pigment je fosforečnan 

zinečnatý. 

V rámci experimentálních prací byla vyvinuta nátěrová hmota na bázi alkydové pryskyřice 

s minimálním obsahem VOC látek. Nátěrová hmota se používá pro krátkodobou ochranu 

oceli v tloušťce tenké vrstvy do 80 µm. Disertační práce se zabývá studiem přilnavosti 

nátěrové hmoty na bázi alkydové pryskyřice ke standardnímu testovacímu  materiálu 

s broušeným povrchem. Dále se práce zabývá korozní odolností této nátěrové hmoty  

na bázi alkydové pryskyřice, kdy pro zvýšení korozní odolnosti byly do nátěrové hmoty 

přidány částice antikorozního pigmentu fosforečnanu zinečnatého v mikro a nano rozměru.  
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ANNOTATION 

 

KOPAŇÁKOVÁ, S.: The Study of Tolerance of the Substrate Surface to the Coating 

Systems Containing Small-Sized Particles. Department of Mechanical Technology, Faculty 

of Mechanical Engineering VŠB – Technical university of Ostrava, 2013, 123 p. 

Dissertation thesis, Leader: Podjuklová, J. 

 

Environmental considerations in surface treatments of steel products, is today a very 

important aspect. The development of coatings is continually improved, and is focused 

primarily on environmental considerations already mentioned, ie. the lowest evaporation  

of volatile organic compounds into the atmosphere, reducing of the thickness of the 

coating, which reduces paint consumption and overall costs. Application of waterborne 

coatings systems based on alkyd is a good solution to secure these basic requirements for 

short-term anticorrosion protection of steel products. Alteration of the properties  

of coatings and that increase the effectiveness of anticorrosion protection can be done  

by adding the anti-corrosive pigments. Today commonly used non-toxic anticorrosive 

pigment is zinc phosphate. 

Within the experimental works was developed coating paint based on alkyd resins with  

a minimum content of VOC. The coating paint is used for short-term protection of steel 

substrate in the thickness of thin layers to the 80 µm. Dissertation thesis deals the study  

of adhesion coating paint based on alkyd res into the surface of substrate of standard test 

material with brushed surface. The thesis also deals of corrosion resistance of the coating 

paint based on alkyd resin when to increase corrosion resistance of the coating paint were 

added particles of zinc phosphate anticorrosive pigments in micro and nano scale. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

 

Znak Veličina Jednotka 

ČSN   Česká státní norma   [-] 

EN   Evropská norma   [-] 

ISO   Mezinárodní norma    [-] 

OKP  Objemová koncentrace pigmentu                       [%] 

KOKP Kritická objemová koncentrace pigmentu  [%] 

VOC  Volně těkavé organické látky                                             [-] 

SEM  Skenovací elektronová mikroskopie                 [-]  

BEC Zpětně odražené elektrony – materiálový kontrast  [-] 

ZP 10         Obchodní označení fosforečnanu zinečnatého  [-] 

K Krycí schopnost pigmentu [-] 

OH  Značka pro hydroxid [-] 

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] 

Rc Průměrná hodnota výšek prvků profilu [µm] 

Rt Celková výška profilu [µm] 

Rq Průměrná kvadratická úchylka profilu [µm] 

Rsk Šikmost posuzovaného profilu (součinitel asymetrie)  [-] 

Rku Špičatost posuzovaného profilu   [-] 

pH Vodíkový exponent [-] 

λs       Filtr profilu definující rozhraní mezi drsností a kratšími  

  složkami vln přítomnými na povrchu  [mm] 

λc  Filtr profilu definující rozhraní mezi složkami drsnosti  

  a vlnitostí [mm] 

λf  Filtr profilu definující rozhraní mezi vlnitostí a delšími  

  složkami vln přítomnými na povrchu  [mm] 

γLS  Povrchové napětí kapalina – tuhá látka  [J/m2] 

γGS  Povrchové napětí plyn – tuhá látka  [J/m2] 
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Znak Veličina Jednotka 

γLG  Povrchové napětí kapalina – plyn  [J/m2] 

θ  Úhel smáčení  [°] 

η  Index lomu izotropní látky [-] 

ε,ω  Indexy lomu anizotropní látky [-] 

α, β, γ  Indexy lomu látek opticky dvojosých [-] 

Fe  Železo [-] 

Pb  Olovo [-] 

Cr  Chrom [-] 

Zn  Zinek [-] 

P  Fosfor [-] 

C  Uhlík [-] 

Ca  Vápník [-] 

Si  Křemík [-] 

O  Kyslík [-] 

Mn  Mangan [-] 

FeO  Oxid železnatý [-] 

Fe3O4  Oxid železnato - železitý [-] 

Fe2O3  Oxid železitý  [-] 

AlCu4Mg  Slitina hliníku – Dural  [-] 

NaCl  Chlorid sodný [-] 

Fe3+  Ionty železa  [-] 

Cu2+  Ionty měď  [-] 

Ce4+   Ionty ceru [-] 

Pt4+  Ionty platiny [-] 

Hg2+  Ionty rtuti [-] 

Ag+  Ionty stříbra [-] 

Pd2+  Ionty palladia [-] 

Pb2+  Ionty olova [-] 

Zn3(PO4)2  Fosforečnan zinečnatý  [-] 

AlH2P3O10.2H2O  Dihydrogentri-fosforečnan hlinitý  [-] 

CoO.Al2O3 Kobaltová modř [-] 

BaMnO4.BaSO4 Manganová modř [-] 

TiO2 Oxid titaničitý  [-] 
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Znak Veličina Jednotka 

ZnO Oxid zinečnatý  [-] 

PbCrO4 Chroman olovnatý   [-] 

PbSO4 Síran olovnatý [-] 

CdS Sulfid kademnatý [-] 

Pb3O4 Oxid diolovnato-olovičitý [-] 

PbCrO4 Chroman olovnatý [-] 

Cr2O3 Oxid chromitý [-] 

MnO2 Oxid manganičitý  [-] 

Wt Váhové množství [%] 

U Napětí [kV] 

F Síla [N] 

T Teplota [°C]  

V Objem [m3] 

t Čas [s]  

l Délka [mm] 

m Hmotnost [g] 

P Tlak [MPa] 

ρ Hustota [g.cm-3] 
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ÚVOD 

 Důležitou a významnou kapitolou je ochrana materiálu před korozí. Koroze 

ovlivňuje a znehodnocuje výrobek vzhledově a mění mechanické a fyzikální vlastnosti 

materiálů, což je pro praxi velmi nebezpečné. Vzhledem k tomuto jevu se musí korozi 

materiálu zabránit a předcházet tak jejímu vzniku. V současnosti nejpoužívanější metodou 

povrchové ochrany materiálů je ochrana pomocí nátěrových systémů. Aplikace nátěrů  

na kovový povrch zabraňuje přístupu vody a agresivních složek k povrchu materiálu, kdy 

nátěrový systém vytvoří mezi povrchem substrátu a okolním prostředím bariéru, která 

omezuje přístup těmto složkám. 

 Jedním ze základních předpokladů dobré přilnavosti a korozní odolnosti nátěrového 

systému k povrchu substrátu je vhodná předúprava podkladového materiálu. Samotný 

povrch výrobku tvoří rozhraní mezi základním materiálem a okolním prostředím, kdy 

během používání dochází k jejich vzájemnému styku a tedy i k povrchové degradaci 

výrobku vlivem koroze. Zásadní vliv na kvalitu aplikovaného ochranného systému  

má správná volba předúpravy povrchu.  

 Dnešní moderní doba požaduje a také přináší nové funkční vlastnosti povrchu  

a především klade důraz na celkové náklady výroby. Důležitým faktorem je co nejnižší 

zátěž životního prostředí, které se v dnešní době stále zhoršuje, výsledkem toho je zvýšené 

korozní napadení průmyslových výrobků. Tento trend vede nejen k vývoji lepších 

vlastností materiálů, ale také k vývoji nových a ekologičtějších nátěrových systémů 

s nízkým obsahem organických těkavých látek.  

 Neméně důležitá je také krátkodobá antikorozní ochrana ocelových výrobků  

při jejich skladování a přepravě do oblastí s různými klimatickými podmínkami. 

Krátkodobou antikorozní ochranou se rozumí ochrana po určité období, kdy je výrobek 

expedován od výrobce do doby jeho začátku používání. Může se jednat o přepravu  

po moři, kde teplota a zvýšený obsah soli ve vzduchu mají za následek korozní napadení 

materiálu. Hlediska pro krátkodobou antikorozní ochranu výrobků jsou důležitá a volí  

se dle druhu chráněného materiálu, doba trvání protikorozní ochrany, typu ochranného 

filmu a jeho způsob nanášení, podmínek při přepravě a neméně důležité jsou také celkové 

náklady. Pro krátkodobou antikorozní ochranu se používá celá řada prostředků jako 

například základních nátěrů, které se používají k protikorozní ochraně výrobků hutní 

produkce v tenké vrstvě povlaku.  
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1. PŘEHLED SOUČASNÝCH POZNATKŮ O STUDIU POVRCHU  

 

1.1 POVRCH KOVOVÉHO MATERIÁLU A JEHO VLASTNOSTI 

Povrch obecně charakterizujeme jako rozhraní dvou různých prostředí. Volný 

povrch kovů se skládá z velkého souboru zrn, která tvoří rozhraní mezi pevnou fází  

a okolním prostředním. Tato základní definice charakterizuje povrch obecně, ale aby bylo 

možné tuto problematiku zcela pochopit je potřeba znát strukturu a vlastnosti fyzikálně 

čistého povrchu a jeho interakci s okolním prostředím. U kovových materiálů je také 

důležité zabývat se strukturou a vlastnostmi povrchů různě předupravených.  

 Funkční vlastnosti povrchu jsou závislé na vnější vrstvě, která tvoří rozhraní a také 

na oblast směřující pod povrch, do určité hloubky materiálu, kdy lze klasifikovat rozdělení 

oblastí povrchu. 

 

Tab. 1 Rozdělení oblastí povrchu [4] 

Oblast Horní vrstva 
Tenký film 

oxidace 
Vnější povrch. 

vrstva 
Celková vrstva 

Rozměr 0,1 nm 0,1 – 100 nm 0,1 – 10 µm > 100 µm 

Funkční 
vlastnosti 

Adsorbce, 
chemická 
reaktivita 

Odrazivost, tření, 
koroze, tepelná 

vodivost 
Deformace 
struktury 

Adheze, nátěry 

 

 

 Stykové plochy těles nejsou vždy dokonale čisté a povrchová vrstva tak může 

obsahovat absorbované plyny, vlhkost a u kovů oxidy. Očištěný povrch reaguje s okolní 

atmosférou a pokrývá se vrstvami molekul a atomů s různým složením a tloušťkou.  

Na povrchu se tak mohou vyskytovat zbytky leštící pasty, absorbované tuky a kyslík. 
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Obr. 1 Schematické

Povrch kovových materiál

je náchylný ke vzniku oxidických vrstev, které ovliv

a postupem času způsobují jeho rozrušení. Oxidické vrstvy na kovových materiálech 

vznikají v tomto pořadí: Wüsted

 

 

 

 

 

Obr. 2 Schéma vzniku oxidic

1.1.1 Mikrogeometrie povrchu

 

Každý povrch kovových materiál

vznikají vlivem působení prost

nerovnosti povrchu: 

 Mimořádné nerovnosti

odlitků nebo výkovk

 Vlnitost povrchu

vlivem chvění stroje, nástroje nebo obráb

 Drsnost povrchu

procesem. 

 Ultramikronerovnost

krystalického povrchu.
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Schematické znázornění situace na povrchu kovu 

 

Povrch kovových materiálů po opracování v běžných provozních podmínkách 

je náchylný ke vzniku oxidických vrstev, které ovlivňují vlastnosti povrchu materiál

ůsobují jeho rozrušení. Oxidické vrstvy na kovových materiálech 

řadí: Wüsted FeO (80%), Magnetit Fe3O4 (18%), Hematit Fe

 

Schéma vzniku oxidických vrstev na povrchu materiálu 

 

Mikrogeometrie povrchu 

Každý povrch kovových materiálů není dokonale rovinný. Nerovnosti povrchu 

ůsobení prostředí a vnějších sil při přípravě povrchu. Rozlišujeme tyto

ádné nerovnosti A (makronerovnosti) – jde o trhliny, rýhy, nerovnosti 

ů nebo výkovků. 

Vlnitost povrchu B – periodicky se opakující nerovnost, vzniká p

ění stroje, nástroje nebo obráběné součásti. 

povrchu C (mikronerovnost) – je podmíně

Ultramikronerovnost D – je dána snahou dosáhnout nejstabiln

krystalického povrchu. 

2013 

situace na povrchu kovu [42] 

žných provozních podmínkách  

ují vlastnosti povrchu materiálů  

sobují jeho rozrušení. Oxidické vrstvy na kovových materiálech 

(18%), Hematit Fe2O3 (2%). 

kých vrstev na povrchu materiálu [1] 

 není dokonale rovinný. Nerovnosti povrchu 

ě povrchu. Rozlišujeme tyto 

jde o trhliny, rýhy, nerovnosti 

periodicky se opakující nerovnost, vzniká při obrábění 

je podmíněna technologickým 

je dána snahou dosáhnout nejstabilnějšího stavu 
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 Jakákoliv mechanická p

do hloubky, což vede ke vzniku velmi složitých jev

 Hodnocení kvality povrchu se provádí kvantitativní nebo kvalitativní metodou.

Jakost povrchu se obvykle hodnotí dle drsnosti povrchu. Drsnost povrchu je závislá 

na technologii obrábění daného t

povrchu charakterizují jednotlivé parametry drsnosti:

 Ra –  Prů

 Rz –  Nejvě

 Rp –  Nejvě

 Rv –  Nejvě

 Rc   – Prů

 Rt    – Celková výška profilu 

  Rq   – Prů

  Rsk – Šikmost posuzovaného profilu 

  Rku –  Špič
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Obr. 3 Schéma nerovností povrchu [1] 

 

Jakákoliv mechanická příprava povrchu může ovlivňovat krystalickou m

o hloubky, což vede ke vzniku velmi složitých jevů.  

Hodnocení kvality povrchu se provádí kvantitativní nebo kvalitativní metodou.

Jakost povrchu se obvykle hodnotí dle drsnosti povrchu. Drsnost povrchu je závislá 

ění daného tělesa a také na předúpravě povrchu materiálu. Drsnost 

povrchu charakterizují jednotlivé parametry drsnosti: 

růměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [

Největší výška profilu [µm] 

ejvětší výška výstupku profile [µm] 

ejvětší hloubka prohlubně profile [µm] 

Průměrná hodnota výšek prvků profilu [µm] 

Celková výška profilu [µm] 

Průměrná kvadratická úchylka profilu [µm] 

Šikmost posuzovaného profilu [-] 

Špičatost posuzovaného profilu [-] 

Obr. 4 Příklad profilu drsnosti [9] 

2013 

ňovat krystalickou mřížku  

Hodnocení kvality povrchu se provádí kvantitativní nebo kvalitativní metodou. 

Jakost povrchu se obvykle hodnotí dle drsnosti povrchu. Drsnost povrchu je závislá  

ě povrchu materiálu. Drsnost 

ka posuzovaného profilu [µm] 
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 K získání profilu povrchu materiálu se využívá např. dotyková metoda s pomocí 

snímacího hrotu. Při vlastním hodnocení sejmutého profilu formou číselných hodnot 

parametrů struktury povrchu se uplatňují základny tvořené použitým typem filtru, který 

slouží k oddělení frekvenčních složek nerovností profilu. (Jedná se o složky signálu 

různých vlnových délek, příslušející základnímu profilu, profilu vlnitosti povrchu  

a drsnosti povrchu). [22] 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Přenosová charakteristika profilu drsnosti a vlnitosti [21] 

 

Filtr profilu: [21] 

λs filtr profilu –  filtr definující rozhraní mezi drsností a kratšími složkami vln přítomnými 

na povrchu.  

λc filtr profilu –  filtr definující rozhraní mezi složkami drsnosti a vlnitostí.  

λf litr profilu –  filtr definující rozhraní mezi vlnitostí a delšími složkami vln přítomnými 

na povrchu. 

 

 

 

1.1.2 Smáčení povrchu 

Obecně smáčivost je charakterizována jako vlastnost kapaliny přilnout k povrchu 

některých pevných látek. Stupeň smáčení je dán projevem adhezních a kohezních sil 

(přitažlivé a odpudivé síly mezi částicemi povrchových vrstev dvou stýkajících se látek).  

 

 Mírou smáčení kapaliny na pevném povrchu je tzv. úhel smáčení, který svírá tečna  

k povrchu kapky, vedená v bodě styku kapky s rozhraním. Hlavní charakteristika tvaru 

kapky kapaliny umístěné na povrchu nerozpustné tuhé látky, je závislá na vlastnostech 

vzniklého mezifázového rozhraní. [44]    
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Obr. 

V soustavě na obr. 6 existují t

látka–plyn, kapalina – 

odpovídá příslušné povrchové nap

γ (kapalina – plyn). Křivka, ve které se stýkají všechna fázová rozhraní, se nazývá linie 

smáčení. Úhel smáčení 

a kapalina – plyn se nazývá ú

Vztah mezi úhlem smá

Youngovou rovnicí: [44

                                                                                                                                                        

 

Vlivy ovlivňující úhel smá

smáčen dobře smáčejícími kapalinami než povrch hladký, zatímco u špatn

kapalin je to naopak), chemická nehomogenita povrchu, absorpce látek, rozdílnost úhlu 

smáčení (příčinou mohou být ne

povrchu). 
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Obr. 6 Schéma kapky kapaliny na rovinném povrchu

 

ě na obr. 6 existují tři různé stykové plochy na rozhraní fází mezi tuhá 

 plyn a kapalina – tuhá látka. Každému mezifázovému rozhraní 

íslušné povrchové napětí LS γ (kapalina – tuhá látka), GS γ (plyn 

řivka, ve které se stýkají všechna fázová rozhraní, se nazývá linie 

θ , který leží mezi mezifázovými rozhraními kapalina 

plyn se nazývá úhel smáčení. [44]    

Vztah mezi úhlem smáčení θ a jednotlivými mezifázovými rozhraními je dán 

[44]    

                                                                                                                                                        γγγγGS=  γγγγLS + γγγγLG*    cosθ                      θ                      θ                      θ                      

ňující úhel smáčení jsou drsnost povrchu (drsný povrch je obvykle lépe 

čejícími kapalinami než povrch hladký, zatímco u špatn

kapalin je to naopak), chemická nehomogenita povrchu, absorpce látek, rozdílnost úhlu 

inou mohou být nečistoty, přítomnost neadsorbovaných plyn

Obr. 7 Schéma smáčivosti povrchu [43] 

 

2013 

povrchu 

zné stykové plochy na rozhraní fází mezi tuhá 

tuhá látka. Každému mezifázovému rozhraní 

(plyn – tuhá látka) a LG 

ivka, ve které se stýkají všechna fázová rozhraní, se nazývá linie 

, který leží mezi mezifázovými rozhraními kapalina – tuhá látka 

a jednotlivými mezifázovými rozhraními je dán 

θ                      θ                      θ                      θ                                   (1) 

drsnost povrchu (drsný povrch je obvykle lépe 

ejícími kapalinami než povrch hladký, zatímco u špatně smáčejících 

kapalin je to naopak), chemická nehomogenita povrchu, absorpce látek, rozdílnost úhlu 

ítomnost neadsorbovaných plynů a nerovnosti 
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Obr. 8 Úhel smáčení θ [57] 

 

 

 

1.1.3 Mechanické vlastnosti povrchu 

 

 Mechanické vlastnosti povrchu ovlivňují funkční vlastnosti povrchové vrstvy  

o určité tloušťce. Metoda pro hodnocení mechanických vlastností je měření tvrdosti 

povrchové vrstvy, která je měřena podle typu materiálu, velikosti zatížení a tvaru 

indentoru. Naměřená hodnota mikrotvrdosti představuje informace o elastickém  

a plastickém chování daného materiálu. Velmi obtížné je určování meze kluzu a pevnosti 

tenké povrchové vrstvy. 

 Mezi zkoušky, při kterých se testují mechanické vlastnosti povrchu materiálu, patří 

zkoušky tvrdosti dle Vickerse, Brinella a Rockwella (zatěžující síla nad 30N) a zkoušky 

mikrotvrdosti dle Vickerse a Knoopa (zatěžující síla 2 – 20N). 

 

Pnutí v povrchových vrstvách vzniká v důsledku technologických podmínek 

zpracování materiálu (např. tepelné zpracování, svařování, obrábění, apod.). Příčinou 

vzniku pnutí v jednotlivých místech povrchových vrstev jsou např. fázové  

na nerovnovážné stavy, vyvolány technologickými operacemi vlivem působení vnějších sil 

nebo prostředí, nebo stavy nehomogenity elastických a plastických deformací 

v povrchových vrstvách. [7]    
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1.1.4 Chemické vlastnosti povrchu 

 

Jako chemické vlastnosti povrchu označujeme změny chemického složení nebo 

oxidačních stavů prvků na mezifázovém rozhraní. Změny čistého povrchu kovů začínají 

adsorpcí a chemisorpcí. Adsorpce je separační proces, kdy se hromadí plynná látka  

ze směsi plynů nebo rozpuštěné látky v kapalině (adsorbát) na povrchu pevné látky 

(adsorbent), vlivem účinku mezipovrchových přitažlivých sil. Chemisorpce je děj,  

při kterém mezi molekulami adsorbátu a molekulami povrchu adsorbentu vznikají 

chemické vazby. 

 

 

 

Obr. 9 Schéma adsorpce molekul plynu na povrchu pevné látky [58] 
 

 

 Děje, při kterých dochází ke změnám povrchů kovů při styku s kapalným 

prostředím, se nazývají anodická oxidace (anodické rozpouštění kovů) a katodická redukce 

(redukce kyslíku nebo vylučování vodíku).  
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2 KOROZE 

 

Korozi lze definovat jako nevratný samovolně probíhající proces postupného 

znehodnocování a narušování materiálů chemickými a fyzikálněchemickými vlivy 

prostředí. Koroze je přirozená v přírodě, kovy se v ní vyskytují v oxidech, proto lze 

mechanismus koroze vysvětlit jako přechod kovu do stabilnější sloučeniny,  

v níž se vyskytuje v přírodě. 
Korozi podléhají téměř všechny kovy a jejich slitiny, ale také i nekovové materiály, 

jako jsou například plasty, gumy, beton, atd. Míra poškození materiálu může být rozdílná, 

od změn vzhledu (ztráta barvy nebo lesku) až po porušení celistvosti materiálu v celém 

jeho průřezu. [41]  

Koroze může být ovlivňována i za současného působení mechanického namáhání, 

vzniká tzv. korozní praskání a korozní únava, nebo působením elektrického proudu 

(koroze bludnými proudy), bakteriemi, apod. [41]   

 Nejrozšířenějším prostředím, ve kterém probíhá koroze je vnější atmosféra, voda  

a půda. 

 

 

 

2.1 ROZDĚLENÍ KOROZE 

Druh korozního napadení závisí na charakteru materiálu (druh, struktura, vlastnosti, 

čistota), na korozním prostředí a na podmínkách, kterým je materiál v korozním prostředí 

vystaven. Projevy koroze mohou být zcela zjevné úbytkem materiálu a vytvořením 

korozních produktů nebo se projeví změnami, které nejsou tak zjevné a projeví  

se až po čase korozním poškozením struktury, například vznik mikrotrhlin, ztráta pevnosti 

a tažnosti. Formy korozního napadení závisí na několika faktorech, jako jsou druh  

a vlastnosti materiálu, prostředí a podmínky, ve kterém je materiál vystaven. [41]   

 

Rozdělení koroze: 

 

 Podle mechanismu - Chemická 

- Elektrochemická 
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 Podle prostředí -    V atmosféře 

-  V plynech 

-  Ve vodách 

-  V půdě 

 

 Podle druhu korozního napadení 

-   Rovnoměrná 

-   Nerovnoměrná -  Bodová   -  Mezikrystalická 

 -  Selektivní  -  Transkrystalická    

 -  Důlková 

 -  Lamelární 

 

 Rovnoměrná koroze 

 Jde rovnoměrné korozní napadení po celé ploše daného materiálu se stejnou korozní 

rychlostí (rovnoměrný úbytek materiálu). Jedná se o nejpříznivější  

a nejpředvídatelnější druh korozního napadení, kdy lze stanovit experimentálními 

výpočty rychlost úbytku. Rychlost korozního úbytku je vyjádřena v g.m-2. den-1. 

 Bodová koroze a důlková koroze 

 U bodové koroze jde o lokální napadení pasivní vrstvy, je charakteristická pro kovy 

jako železo, hliník nebo korozivzdorné oceli. Je to velmi nebezpečný typ korozního 

napadení, kdy na povrchu vznikají různě hluboké důlky s velmi úzkým hrdlem. 

Důlkové korozní napadení se liší od bodového tím, že průměr důlku je větší než jeho 

hloubka. [7]   

 Mezikrystalická koroze 

Jedná se o nerovnoměrné velmi nebezpečné korozní napadení, protože je nelze 

vizuálně pozorovat. Lze ho charakterizovat jako korozní napadení korozivzdorných 

ocelí způsobené snížením obsahu chromu v bezprostřední blízkosti hranic zrn,  

pod hranici snadné pasivovatelnosti (pod 12%). Důvod snížení obsahu chromu  

je precipitace (vysrážení) karbidů s vysokým obsahem chromu na hranicích zrn. 

Precipitace karbidů dochází při ohřevu okolo teplot 400 – 800°C (např. svařování). 

Takto vzniklé karbidy lze odstranit vhodně zvoleným tepelným zpracování (např. 

rozpouštěcí žíhání). 
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      a )                                                         b)                            

Obr. 10 a)Mezikrystalová koroze astenitické korozivzdorné oceli, b)Napadení důlkovou  

a bodovou korozí hliníkové slitiny AlCu4Mg (expozice 1000 h v solné mlze 5 % NaCl) [45] 

 

 Transkrystalická koroze 

Stejně jako mezikrystalická koroze je transkrystalická koroze nebezpečná a nelze  

jí pozorovat vizuálně. Korozní napadení probíhá napříč krystaly do hloubky materiálu. 

Transkrystalická koroze se vyskytuje nejčastěji u austenitických ocelí vlivem chloridů 

a u mosazi v parách amoniaku. 

 Korozní praskání 

Korozní praskání je druh korozního napadení vlivem působení prostředí.  

Ke koroznímu praskání slitin dochází za současného působení prostředí  

a mechanického tahového napětí. V materiálu vznikají a rostou trhliny, které vedou 

k prasknutí a vzniku trhlin, které vypadají jako křehký lom. Trhliny se šíří ve struktuře 

kovu buď po hranicích zrn, nebo přes zrna. 

 

 

 

 

 

 

 

a)                                                            b) 

Obr. 11 a)Ukázka korozního praskání korozivzdorné oceli, b)Ukázka korozní praskání 

mosazi v parách amoniaku [59] 
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2.1.1 Chemická koroze  

  Probíhá v nevodivém prostředí a vzniká vlivem chemického působení vnějšího 

prostředí, např. působením suchých plynů, vzduchu, atd. Příčinou vzniku chemické koroze 

je termodynamická nestálost kovů v různých prostředích, kdy kov přechází do stálejšího 

stavu zplodin koroze. 

Při této korozi vznikají vrstvy korozních produktů na povrchu kovů. Nejčastější  

je chemická koroze kovů v plynech za vyšších teplot a dochází k ní v prostředích 

obsahujících kyslík, oxidy uhlíku, síry nebo i v dusíku. Příkladem této koroze je oxidace, 

při tomto jevu na povrchu kovů vzniká vrstva oxidů. 

 

 

 

 

2.1.2 Elektrochemická koroze 

Vzniká při styku materiálu s elektricky vodivým prostředím, jako jsou kapalinné 

roztoky kyselin, zásad, solí. 

Je dána korozním dějem v elektrolytu za vzniku galvanického článku. Korozní 

makročlánky (např. spojení dvou různých kovů) a korozní mikročlánky (např. 

nehomogenní struktura materiálu, místa různého tepelného zpracování). Korozní reakce  

se skládá z anodické a katodické reakce, obě reakce probíhají současně a jsou na sebe 

vázány (nemohou probíhat samostatně), tj. elektrony uvolněné při anodické reakci jsou 

spotřebovány redukční reakcí. Anodová reakce představuje oxidaci kovu a reakce 

katodová odpovídá redukci oxidující složky roztoku (např. redukce kyslíku rozpuštěného 

v elektrolytu nebo vybíjení iontu vodíku). 

 

 Na obrázku č. 12 jsou zobrazeny děje, které probíhají pod kapkou solného roztoku  

na železném podkladu. Za určitou dobu nastane spotřebování kyslíku rozpuštěného 

v kapalině, redukce kyslíku probíhá na okrajích kapky na rozhraní vzduch-kapalina.  

Ve střední části kapky dochází k největšímu rozpouštění kovu. 
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Obr. 12 Schéma děje pod kapkou solného roztoku na železném podkladu 

 

 

 

2.1.3 Vliv atmosféry na korozi 

Zemská atmosféra je oxidační, zemská kůra je tvořena oxidy, silikáty, hlinitany  

a dalšími sloučeninami kyslíku, které jsou v přírodě přítomny již dávno a jsou tedy stabilní. 

Naproti tomu stabilní nejsou kovy, při kontaktu se vzduchem oxidují, výjimkou je zlato, 

které se v přírodě nachází v „ryzí“ formě, protože jako jediný kov je odolné vůči oxidaci  

za všech teplot. [46]    

Atmosférickou korozi lze charakterizovat jako proces, který vzniká na povrchu 

kovu za přítomnosti vlhkosti, vzniká velmi tenká vrstva. [19]   

Korozní rychlost stoupá v důsledku: [19]   

• Stoupající relativní vlhkosti, 

• Přítomnosti kondenzace (když je teplota povrchu na bodu nebo pod rosným bodem), 

• Stoupajícího znečištění atmosféry. 

 

 

Druh podnebí v různých částech světa rozhoduje o vlivu atmosférické vlhkosti  

a teploty vzduchu na dané konstrukce. Korozi ovlivňuje i umístění konstrukce, pokud  

je exponována ve venkovní atmosféře, korozi způsobují faktory, jako jsou sluneční záření, 

déšť, vítr a další nečistoty (ve formě plynů nebo aerosolů). 
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2.1.4 Rozdělení korozních prostředí  

 Atmosféru můžeme rozdělit do několika kategorií prostředí. Toto rozdělení 

charakterizuje atmosféru na základě koncentrace přítomných korozně působících látek: 

[19]   

 Venkovská atmosféra – atmosféra převládající v zemědělských oblastech a malých 

městech, bez významného znečištění korozně působícími látkami jako je oxid siřičitý 

nebo chloridy. 

 Městská atmosféra – atmosféra znečištěná převážně hustou populací, bez významného 

průmyslu; obsahuje nízké koncentrace korozně působících látek jako je oxid siřičitý 

anebo chloridy. 

 Průmyslová atmosféra – atmosféra znečištěná korozně působícími látkami z lokálního 

a regionálního průmyslu (převážně oxid siřičitý). 

 Přímořská atmosféra – atmosféra nad mořem a v jeho blízkosti. 

 

 

 

Dále, se vnější prostředí dle normy ČSN EN ISO 12944-2 rozděluje šesti stupni 

korozní agresivity: [19]   

 

 

Tab. 2 Rozdělení vnějšího prostředí dle ČSN EN ISO 12944-2 

Stupeň 

C1 C2 C3 C4 C5-I C5-M 

Velmi nízká Nízká Střední Vysoká 
Velmi 
vysoká 

(průmyslová) 

Velmi 
vysoká 

(přímořská) 
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Příklady venkovních prostředí: [19]   

• C1        

• C2      -Atmosféry s nízkou úrovní znečištění, převážně venkovské prostředí, 

• C3      -Městské a průmyslové atmosféry s mírným znečištěním oxidem 

siřičitým: přímořské prostředí s nízkou salinitou, 

• C4       -Průmyslové prostředí a přímořské prostředí s mírnou salinitou, 

• C5-I    -Průmyslové prostředí s vysokou vlhkostí a agresivní atmosférou, 

• C5-M  -Přímořské prostředí s vysokou salinitou. 

 

 Normy ČSN EN ISO 12944-2 dále popisuje stupně korozní agresivity vody a půdy, 

např. když je potřeba stavonit stupeň korozní agresivity pro konstrukce uložené v zemi 

nebo ponořené do vody.  

 

 

Tab. 3 Stupně korozní agresivity vody a půdy [19] 

Stupeň Prostředí Příklady prostředí a konstrukcí 

Im1 Sladká voda Vodní stavby, vodní elektrárny 

Im2 Mořská nebo poloslaná voda 
Ocelové stavby v přístavech jako 
stavba, výpusti, plavební komory, 

plovoucí plošiny 

Im3 Půda 
V zemi uložené nádrže, ocelové 

potrubí, ocelové ploty 
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3 ÚPRAVY POVRCHU MATERIÁLŮ PŘED APLIKACÍ  

 POVLAKU 

 

Úkolem předúprav povrchu materiálů je zajistit dostatečnou přilnavost ochranných 

povlaků, jejich dobrou odolnost proti korozi nebo opotřebení a vzhled výsledné povrchové 

úpravy. Neméně důležitým úkolem je také zajistit čistotu povrchu a požadovanou 

mikrogeometrii a kvalitu povrchu.  

 Vhodná předúprava povrchu závisí na druhu zvoleného ochranného povlaku a jeho 

účelu (tzn., v jakém prostředí bude daný povrchově upravovaný výrobek nebo součást 

vystaven). Předúpravy povrchu materiálů se rozdělují na dvě základní skupiny – 

mechanické úpravy povrchu a chemické úpravy povrchu. 

 Mezi úpravy povrchu materiálu patří technologie, které zbavují povrch materiálu 

nečistot (olej, mastnota, rez, okuje, staré povlaky atd.), cílem je získat technicky  

nebo fyzikálně čistý povrch. Tyto nečistoty se rozdělují do dvou skupin:  [2]   

 

 

 Ulpělé cizí nečistoty  

K povrchu kovu jsou vázány pouze adhezními silami, jsou to zbytky mastných 

látek, brusiv a leštících prostředků, kovové nečistoty, apod. Tyto nečistoty 

se odstraňují odmašťováním. 

 

 Vlastní nečistoty 

Jsou vázány k povrchu kovu chemisorpcí, tzn., že jsou s povrchem spojeny 

  určitou chemickou vazbou. Jsou to tzv. korozní zplodiny, především okuje a rez.  

 Tyto nečistoty se odstraňují mechanickými procesy (otryskávání, broušení,  

 kartáčování, omílání a oklepávání)nebo chemickými procesy (odrezování 

  a moření).  
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3.1 MECHANICKÉ ÚPRAVY POVRCHU 

 

Účelem mechanických úprav povrchu materiálu je vytvoření požadované 

mikrogeometrie a kvality povrchu bez jakýchkoliv změn rozměrů součásti, očištění 

povrchu od nečistot jako jsou například rez, okuje, nefunkční staré povlaky, apod., 

vytvoření podmínek pro zakotvení ochranného povlaku a zvýšení korozní odolnosti, 

vytvoření povrchu s odpovídajícím vzhledem a zlepšení mechanických vlastností (pevnost, 

mez únavy). [41]   

 

 

 

3.1.1 Otryskávání 

 

 Princip otryskávání spočívá ve vrhání volných zrn velkou rychlostí na povrch 

otryskávané součásti. Kinetická energie je vrhanému médiu dodána stlačeným vzduchem, 

tlakovou vodou, metacím kolem nebo kombinací tlaku vzduchu a vody. Důležitý je také 

úhel, pod kterým dopadají tryskací média na povrch, při úhlu menším než 45° může dojít  

k zatryskání média do materiálu a ke špatnému čištění povrchu materiálu.  

 Intenzita čištění povrchu je závislá na druhu otryskávacího materiálu, tvaru zrn, 

jejich kinetické energii, na úhlu dopadu a vzdálenosti tryskacího zařízení od povrchu 

předmětu a na velikosti trysky. 

Druh otryskávacího materiálu se volí podle druhu povrchu podkladového materiálu, 

tloušťky stěn a stupně znečištění otryskávané součásti a musí splňovat tyto požadavky: 

• Dobrý čistící účinek, 

• Značná trvanlivost v provozních podmínkách, 

• Minimální vliv na opotřebení lopatek metacích strojů, 

• Nízká prašnost, 

• Přiměřená cena. 
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Jako tryskací média se nejčastěji používají: [41]   

• Litinová drť a broky - výroba granulací litiny, dobrá úběrová schopnost  

i trvanlivost (60x vyšší než křemičitý písek), dražší celkově hospodárnější  

a hygieničtější, používá se do tlaku 0,7 MPa. 

• Křemičitý písek- levný, úběrová schopnost malá, tříští se, nebezpečí vzniku 

silikózy, použití do tlaku 0,3 MPa. 

• Sekaný drát - nejpevnější patentovaný drát 160 MPa, neštěpí se, 5x dražší než 

litinová drť, méně opotřebovává metací kola. 

• Umělé a speciální materiály - drť z pecek a plastických hmot, skleněné kuličky –

balotina, vyhlazování, snížení drsnosti. 

• Brusiva- karbid křemíku, korund - ostřejší zrno, stejnoměrnější a trvanlivější než 

křemičitý písek. 

 

 

 

 

                                           a)            b)                               

Obr. 13 a)Ocelová drť, b)Ocelový granulát [60]  

 

 

 

 

 

                                           a)   b) 

Obr. 14 a)Litinová drť, b)Korund [60]  

 

Proces otryskávání je provozován manuálně nebo strojně ve speciálních uzavřených 

tryskacích kabinách, které musí být vybaveny vzduchotechnikou a filtrací odsávaného 

vzduchu. Otryskávání na volném prostranství se používá při údržbě a renovaci 

nepřemístitelných předmětů, jako jsou například konstrukce mostů, stožárů apod. 
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3.1.2 Omílání 

Je to mechanická úprava povrchu malých kovových součástí do váhy 1 kg, 

prováděná hromadným způsobem v omílacích zařízení. Princip spočívá ve vzájemném 

omílání předmětů, omílajících těles, brusiva a kapaliny v otáčejícím se bubnu nebo zvonu. 

Při omílání se zpevňuje povrch a zvyšuje se korozní odolnost. Používá se k odjehlování  

a leštění výrobků, zaoblení hran, odstranění zbytků tavidel a korozních zplodin, okují atd. 

Zvětšení úběru dosáhneme přidáním vhodného brusiva (umělý korund, smirek, křemenný 

písek, přírodní a umělá pemza). Omíláním můžeme dosáhnout drsnosti až 0,3 µm 

v závislosti na původní drsnosti.   

 

Vlivy na omílání 

• Průměr a otáčky bubnu 

• Doba omílání 

• Tvar a velikost součástí 

• Druh a velikost omílacích těles 

• Poměr součástí a těles 

• Plnění bubnu 

• Omílací prostředí 

 

 

 

3.1.3 Broušení, kartáčování, leštění 

 

Je třískové obrábění povrchu nástrojem (brusný kotouč), který je opatřen brusivem. 

Může se provádět ručně i strojně. Účelem broušení je dosáhnout povrchu požadované 

drsnosti. Z drsnosti povrchu 1µm a více lze dosáhnout drsnosti povrchu 0,4 – 0,2 µm. 

Pro broušení jsou používány různé typy plstěných rotačních kotoučů, na jejichž obvodu  

je nalepeno brusivo s rozdílnou zrnitostí. Pro broušení se také používají papírové nebo 

plátěné brusné pásy a lístkové kotouče s odstupňovanou zrnitostí nalepeného brusiva. 

Brusivo je vyrobeno z tvrdého materiálu a používá se buď jako volné brusivo 

(prášek nebo v emulzi) nebo nalepené na kotouče (pásy). Jako přírodní brusivo  

pro hrubší broušení se používá nejčastěji kámen (např. pemza, pískovec) a pro jemné 

broušení se používají speciální druhy smirku (korund) nebo břidlice. Při broušení dochází 

k úbytku brusiva a jeho otupení, následně se brusivo vylomí a vzniká brusný prach. 

Umělá brusiva obsahují vlastní brusný materiál – karbid křemíku, diamant, umělý 

korund, apod. 
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Další operace k odstranění hrubých nečistot, např. rzi, starých nátěrů apod. 

je kartáčování a dále leštění k odstranění nejjemnějších stop po předchozím jemném 

broušení či kartáčování. Účelem je dosáhnout požadovaného stupně lesku upravovaného 

povrchu s drsností nižší než 0,1 µm. 

 

 

 

3.2  CHEMICKÉ ÚPRAVY POVRCHU 

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

na povrchu materiálu. Mezi tyto úpravy povrchu patří odmašťování a moření. 

 

 

 

3.2.1 Odmašťování 

Odmašťováním se čistí povrch od nečistot, jako jsou mastnoty nebo olejové 

nečistoty. Většinou se jedná o zbytky konzervačních olejů na povrchu zpracovávaných 

plechů a mazacích olejů používaných při lisování výrobků. 

Principem odmašťování je uvolnit nečistoty z povrchu materiálu a převést 

je do roztoku nebo emulze a zabránit jejich zpětnému vyloučení na povrch materiálu. 

Odmašťování se provádí ponorem, postřikem, v parách, elektrolytické, ultrazvukem, 

mechanické a tepelné. 

Zařízení, která se používají k odmašťování, jsou například vanové pro ponorné 

odmašťování, postřikové, bubnové, apod. 

 

Rozdělení odmašťování: 

• V alkalických roztocích 

• V organických rozpouštědlech 

(omezují se v důsledku snížení 

VOC látek) 

• Elektrolytické odmašťování 

• V neutrálních roztocích 

 

 

• Emulzní odmašťování 

• Opalování 

• Ultrazvukem 
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3.2.2 Moření 

Jde o chemický proces, při kterém dochází k odstranění oxidického povlaku (rez, 

okuje) z povrchu kovového materiálu rozpouštěním v kyselině a k vytvoření vhodného 

reliéfu povrchu.  K moření se běžně používá kyselina sírová, chlorovodíková, méně 

rozšířené je moření v kyselině fosforečné. 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. 

Princip moření je následující - na povrchu kovu vznikají oxidické vrstvy, které jsou 

porézní, těmito póry prochází kyselina, podleptává tyto oxidické vrstvy a uvolněný vodík 

svým tlakem je odtrhává z povrchu materiálu. 

 Při procesu moření vznikají nebezpečné a neekologické exhaláty, které se musejí 

odsávat, proto se v dnešní době podniky snaží technologii moření nahradit jinou 

povrchovou úpravu, která nemá tak znečišťující vliv na životní prostředí. 
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4 OCHRANA POVRCHU MATERIÁLŮ 

 

 Povrchy většiny kovových materiálů je potřeba chránit zejména proti korozi 

a opotřebení. Existuje několik základních způsobů ochrany před těmito vlivy, nejen 

povrchovými úpravami (nátěrové hmoty, různé povlaky, atd.), které jsou nejpoužívanější, 

ale také i úpravou materiálového a konstrukčního hlediska a také úpravou korozního 

prostředí.  

 

 

4.1 OCHRANA POVRCHU VHODNOU VOLBOU MATERIÁLU 

 Volba vhodného materiálu pro určité korozní prostředí se řídí následujícími 

požadavky: [47] 

 Stanovení korozních činitelů a určení funkčních požadavků, které budou v daném 

prostředí na součást kladeny, 

 Nespojovat elektrochemicky rozdílný kovový materiál, pro agresivnější korozní 

prostředí volit materiál jedné strukturní fáze, 

 Korozivzdorný materiál volit na výrobu součásti pouze v případě, že jiná 

protikorozní ochrana by byla obtížná, nehospodárná nebo zcela nemožná. 

 

 

4.2  OCHRANA POVRCHU KONSTRUKČNÍ ÚPRAVOU 

 Nemá-li konstrukční řešení součástí působit na rozrušování materiálu korozí, musí 

být dodržena následující hlediska: [47] 

 Součást z kovu méně ušlechtilého musí být plošně menší než součást z ušlechtilého 

kovu, 

 Pro součásti předepisovat nižší stupně drsnosti (hrubě obrobený povrch svou větší 

plochou poskytuje i větší možnost napadení korozí),  

 Dát přednost hladkým plochám bez ostrých přechodů a míst, kde by se mohl 

hromadit korozní činitel, 

 Neumožnit nevhodným spojením materiálu vznik korozního makročlánku, 

 Zajistit co nejnižší namáhání součástí pracujících v korozním prostředí. 
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4.3 OCHRANA POVRCHU ÚPRAVOU PROSTŘEDÍ 

 Agresivitu korozního prostředí lze snížit několika způsoby, které jsou vzájemně 

kombinovatelné: [47] 

 Odstraněním stimulátorů koroze (korozního činitele), tzv. destimulací, 

 Přidáním inhibitorů koroze, 

 Změnou fyzikálních parametrů prostředí. 

 

 

 

4.3.1 Ochrana odstraněním korozních činitelů - Destimulace 

 Tato metoda se využívá v případech, kdy je agresivní složky v prostředí relativně 

málo. Nejběžnějším případem destimulace je odstranění kyslíku z prostředí, ve kterém  

je korozní proces řízen rychlostí kyslíkové depolarizace. Ve vodách pro energetické účely  

je možno dosáhnout snížení obsahu kyslíku buď fyzikálními metodami (vakuum, var, 

probublávání inertním plynem) nebo chemickými postupy (reakcí s hydrazinem nebo 

siřičitanem). [48] 

Také alkalizace kyselých vod nebo odstranění chloridů z vody demineralizací  

je destimulace. Chloridy jsou odstraňovány hlavně v případech, kdy by mohly být příčinou 

bodové koroze nebo korozního praskání korozivzdorných ocelí. [48] 

 Výrazné omezení koroze lze také dosáhnout odstraněním vlhkosti např. 

z organických produktů tuhých solí nebo z atmosféry v uzavřených prostorech. Také 

ovlivnění je možné změnou poměru koncentrací složek s inhibičním a stimulačním 

účinkem. Většinou se jedná o případy, kdy touto úpravou zajišťujeme podmínky  

pro samovolnou pasivaci kovu nebo pro existenci pasivní vrstvy. [48] 
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4.3.2 Ochrana přidáním inhibitorů koroze  

Inhibitor lze charakterizovat jako látku, která přidáním do korozního prostředí 

v malé koncentraci působí snížení korozní rychlosti. Účinná koncentrace těchto látek  

se pohybuje v mezích od 0,1 do 10 g.l-1. Mechanizmus inhibice je založen na blokování 

dílčího anodického nebo katodického děje, nebo spočívá v současném ovlivnění obou. 

Inhibiční účinek řady látek spočívá ve vytvoření podmínek pro pasivaci kovu. Tyto látky 

se rozdělují do tří skupin: [48] 

1. Oxidační látky, které svojí redukcí zvyšují rychlost katodického děje (kovové 

kationy vyšších mocenství Fe3+, Cu2+, Ce4+, pro kyselá prostředí oxoanionty (CrO4
2-, 

MnO4
-, MoO4

2-, WO4
2-, VO3

3-, TcO4
-, ReO4

-) a NO2
-, NO3

-), 

2. Látky brzdící anodický proces (fosforečnany a benzoany, pro neutrální prostředí 

i chromany a další anionty včetně křemičitanů a OH-),  

3. Látky umožňující snadnější redukci složek prostředí (kationy ušlechtilých kovů 

Pt4+, Hg2+,Ag+, Pd2+, Cu2+ při koncentracích 0,01 až 0,1 mol l-1).  

V průmyslových podmínkách jsou inhibitory určeny především pro moření kovů, 

ochranu vodních okruhů průmyslových závodů a ochranu zařízení pro těžbu, skladování, 

dopravu a zpracování ropy a zemního plynu. Řada inhibitorů je také určena k ochraně 

strojírenských výrobků před atmosférickou korozí. [47] 

 

 

4.3.3 Ochrana změnou fyzikálních parametrů prostředí 

Princip této ochrany je ve změně teploty a rychlosti pohybu korozního prostředí. 

Změnou teploty lze dosáhnout poklesu korozní agresivity. Dvojnásobným snížením koroze 

lze dosáhnout při snížení teploty o 10 až 30°C. V případech snížení teploty se mohou 

zajistit podmínky pro samovolnou pasivaci a pokles korozní rychlosti je ještě podstatně 

výraznější. [48] 

 Tlak má většinou na korozní procesy jen malý nebo vliv. Může se však uplatnit 

např. tehdy, je-li jeho zvýšením zajišťován dostatečný obsah kyslíku rozpuštěného 

v roztoku. Za normálního tlaku je množství kyslíku rozpuštěného ve vodě ze vzduchu  

pro pasivaci uhlíkové oceli nedostatečné a přítomnost O2 působí na ocel nepříznivě, 

naopak pod tlakem rozpuštěný kyslík může zajistit nízkou korozní rychlost. [48] 
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4.4 OCHRANA POVRCHU NÁTĚROVÝMI SYSTÉMY 

 

 Používání nátěrových hmot je nejběžnější a nejekonomičtější způsob jak zabránit 

korozi povrchu kovových materiálů a prodloužit jejich životnost. Ochranné vrstvy nátěru 

mají poměrně vysoký účinek a jsou snadno aplikovatelné.  

 Nátěr je definován jako hotový, souvislý povlak vzniklý nanesením a zaschnutím 

jedné nebo několika vrstev nátěrové hmoty na povrchu předmětu. 

 

 Mezi ochrannými povlaky si přes razantní rozvoj udržují stále podíl organické 

povlaky. Všeobecně platí, že nátěrová hmota i nátěr nejsou totéž. Aby se však z nátěrové 

hmoty stal kvalitní organický povlak, který splňuje požadované vlastnosti na něj kladené, 

musí být splněny následující požadavky celé technologie zhotovení nátěru, tj.: [49] 

• Musí být proveden vhodná a dokonalá úprava povrchu před nanášením, 

• Nátěrová hmota musí mít požadované vlastnosti ve stavu před nanášením, 

• Musí být použita vhodná technika nanášení a vyhovující podmínky při nanášení 

(teplota, vlhkost), 

• Nátěrový film musí být dostatečně zaschlý (vyzrálý). 

 

 

Nátěrové hmoty chrání povrch kovu proti korozi zejména těmito účinky: [50] 

1. Bariérovým - je založen na přítomnosti bariéry, která znemožňuje nebo zpomaluje 

přístup korozního prostředí k povrchu kovu. Ochranná účinnost povlaku je trvalá, 

pokud nedojde k poruše jeho přilnavosti, dlouhodobá přilnavost nátěru je závislá 

na čistotě povrchu, předúpravě povrchu a následné aplikaci nátěru. 

 

2. Elektrochemickým – jde o ochranné působení základních nátěrů s vysokým 

obsahem práškového zinku, obvykle nad 90 %. Účinek se ale projevuje po krátké 

době po poškození nátěru, kdy dojde ke galvanickému ochrannému působení zinku. 

Velký význam je dáván jeho reakci s agresivními složkami prostředí a tvorbou 

korozních produktů. 
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3. Inhibičním - Inhibiční ochranným účinkem působí součásti nátěru, které  

na rozhraní kov-nátěr vytvářejí prostředí, v němž je koroze kovu výrazně 

zpomalena. Jako inhibitory byly používány sloučeniny olova (suřík), chromanové 

pigmenty (zinková žluť), atd. Náhradou ekologicky závadných pigmentů  

se používají fosforečnany; např. fosforečnan zinečnatý Zn3(PO4)2.2H2O, 

dihydrogentri-fosforečnan hlinitý AlH2P3O10.2H2O aj. 

 

 

 

4.4.1 Rozdělení nátěrových hmot 

 

 Nátěrové hmoty dělíme podle účelu na ochranné, dekorativní, signální, maskovací  

a speciální. Dle pořadí v nátěrovém systému se nátěrové hmoty rozdělují na základní 

(první nátěr podkladu), napouštěcí (pro napouštění savých podkladů, např. dřevo, beton, 

apod.), vyrovnávací (pro vyrovnání povrchu podkladu), podkladové (vrstva pod vrchní 

nátěr) a vrchní (poslední vrstva nátěrové hmoty). 

Dále se nátěrové hmoty dělí podle charakteristických vlastností na transparentní 

(průhledný nátěrový film) a pigmentové (neprůhledný film). 

 

 

Rozdělení nátěrových hmot dle použití: 

• Vnitřní (nátěry vnitřních omítek, nábytku atd.), 

• Venkovní (dobře snášejí sluneční záření a atmosférické podmínky,  

• Speciální (nátěrové hmoty chemicky odolné, pro vysoké teploty, atd.). 

Rozdělení dle druhu rozpouštědla 

• Lihové, 

• Vodou ředitelné, 

• Bezrospouštědlové, 
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Rozdělení dle podmínek zasychání: 

• Na vzduchu schnoucí – zasychají za normální teploty okolního prostředí, 

• Vypalovací – vytvoření nátěrového filmu za zvýšené teploty chemickou reakcí, 

• Vytvrzované zářením – vytvoření nátěrového filmu působením záření (např. UV 

záření), 

 

 

 

4.4.2 Základní složky nátěrových hmot 

 

 Pro výrobu nátěrových hmot se používá mnoho surovin. Důležitým kritériem  

pro výběr těchto surovin je v dnešní době ekologické hledisko, tzn., nesmí obsahovat žádné 

toxické látky a co nejnižší obsah organických rozpouštědel v nátěrových hmotách. 

Základní složky nátěrových hmot lze rozdělit do těchto základních skupin: 

 Filmotvorné látky (pojiva), 

 Těkavé organické látky (rozpouštědla), 

 Plniva a aditiva, 

 Pigmenty. 

 

 

 

4.4.3 Filmotvorné látky 

 

 Jsou to netěkavé organické látky (pojiva), vytváří tenkou souvislou vrstvu a vážou 

dispergované částice pigmentu a plniv v zaschnutém filmu. Liší se od sebe fyzikálními 

vlastnostmi a chemickým složením. Jsou to například např. vysýchavé oleje (lněný, 

konopný), pryskyřice přírodní i syntetické (alkalidy, epoxidy, aj), deriváty celulózy 

(nitrocelulóza, acetylcelulóza, aj.), kaučuku, smoly, asfaltu (přírodní asfalty, smoly, aj). 

Tyto látky mají důležitý vliv na životnost a účinnost nátěrových hmot.  
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 Mezi filmotvorné látky se řadí i změkčovadla. Jsou to téměř netěkavé viskózní  

až tuhé látky, které nabotnávají nebo rozpouštějí filmotvorné složky a upravují jejich 

vysokou křehkost a tvrdost tak, aby nátěrové hmoty získaly požadované vlastnosti, např. 

pružnost a vláčnost. Používají se především u polymerátových a celulózových nátěrových 

hmot. [14] 

 

 

 

4.4.4 Těkavé organické látky 

  
 Těkavé organické látky (VOC látky- z anglického překladu „Volatile Organic 

Compounds“), jsou organické sloučeniny nebo směsi organických sloučenin, které mají 

počáteční bod varu menší nebo roven 205°C, při normálním atmosférickém tlaku 101,3 

kPa. [38] VOC látky společně s oxidy dusíku přispívají ke tvorbě přízemního ozónu, tyto 

látky se dostávají do ovzduší hlavně používáním barev a rozpouštědel, spalováním 

pohonných hmot a výrobou a zpracováním chemických produktů.  

 Množství těkavých organických látek je vyjádřeno v gramech na litr [g/l] 

a spotřebou těkavých organických látek rozumíme jejich celkové vstupní množství  

do zdroje za kalendářní nebo běžný rok snížený o všechny těkavé organické látky, které 

byly regenerovány pro opakované využití jako vstup v rámci provozu daného zdroje. [39] 

 Mezi těkavé složky se řadí rozpouštědla a ředidla. Úkolem rozpouštědel je uvést 

tuky a oleje do kapalného stavu. Rozpouštědla jsou součástí všech nátěrových hmot, 

v menší míře jsou obsažena i ve vodou ředitelných nátěrových hmotách (okolo 10%).  

 Ředidla jsou směsí pravých (dokonale rozpouštějí pojivo nátěrových hmot)  

a nepravých (rozpouštějí pojivo pouze za přítomnosti pravého rozpouštědla) rozpouštědel  

a slouží ke snížení viskozity nátěrové hmoty.  

Rozdělení rozpouštědel: 

• Aromatické uhlovodíky (toulen,xylen), 

• Alifatické uhlovodíky (extrakční a lakový benzin), 

• Chlorované uhlovodíky (dichlorethan, chlorbenzen), 

• Estery (butylacetát, etylacetát), 

• Ketony, Nitroparafíny. 
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 V dnešní době se zaměřuje především na problematiku vlivu těkavých organických 

látek na životní prostředí. Všechny druhy nátěrových hmot obsahují určité množství VOC 

látek, které se po aplikaci uvolňují do ovzduší a mají negativní vliv na životní prostředí  

i lidský organismus. 

 

Problematiku VOC látek upravují následující právní normy: 

• Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 

(zákon o ochraně ovzduší), 

• Dnem 3. Ledna 2011 nabyla účinnosti nová vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních 

limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování 

ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání  

s výrobky obsahujícími těkavé organické látky, která nahradila dosavadní vyhlášku 

355/2002 Sb. 

 

Dle vyhlášky č. 337/2010 Sb. se těkavé organické látky dle §3 vyhlášky dělí na: [39] 

a) Těkavé organické látky, které jsou klasifikovány jako látky karcinogenní, 

mutagenní a toxické pro reprodukci a jimž jsou přiřazeny standardní věty  

o nebezpečnosti H340, H350, H350i, H360D nebo H360F nebo věty označující 

specifickou rizikovost R45, R46, R49, R60 nebo R61 s výjimkou benzinu, 

b) Halogenované těkavé organické látky, jimž jsou přiřazeny věty označující 

specifickou rizikovost R40 nebo R68, 

c) Benzin a těkavé organické látky, které nespadají pod písmeno a) nebo b). 

 
 

Obsah těkavých organických látek se stanoví jako hmotnost těkavých organických 

látek přítomných v nátěrové hmotě stanovená za předepsaných podmínek. [28] 
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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] 

 

Výpočet obsahu sušiny (obsah netěkavých látek): 

( )
[ ] (4)                             % .

100
                  hm

m

mm
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B

AC ⋅−
=  

 

Výpočet hustoty nátěrové hmoty: 

( ) [ ] (5)                                                     3−⋅
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mF…….  hmotnost prázdné injekční stříkačky [g] 

VS……. objem stříkačky (objem nátěrové hmoty) [cm3] 

 

 

 

4.4.5 Plniva a aditiva 

 

 Plniva jsou to jemně rozemleté minerální látky nerozpustné v pojivech, jsou  

to například těživec, mastek, křída, kaolín, aj. Funkce plnidel spočívá v úpravě 

technologických vlastností nátěrových hmot, např. zabraňují smrštění filmu po zaschnutí, 

atd., zpevňují strukturu filmu nátěrové hmoty, upravují viskozitu nátěru a mechanických 

vlastností filmu, zlepšují přilnavost apod. Pigmenty a plnidla jsou v nátěrových barvách či 

tmelech udržovány v disperzním stavu pomocí pojidel.  
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Aditiva jsou pomocné přísady, které také vhodně upravují fyzikální a technologické 

vlastnosti nátěrových hmot. Jde především o emulgátory, sušidla, stabilizátory, 

zvláčňovadla, aj. 

 

 

 

4.4.6 Pigmenty 

 

Pigmenty mohou být anorganické i organické povahy a mohou být přírodní i uměle 

vyráběné (syntetické) materiály. Jedná se o velmi jemnozrnné materiály s velikostí částic 

od 0,2 do 10 µm.  Pigmenty se používají pro výrobu nátěrových barev, barvení textilií, 

plastů, aj. Pigment je obvykle nerozpustný v pojivu, naproti tomu barvivo je přímo 

kapalné, nebo je v pojivu rozpustné. [51] 

Pigmenty dávají nátěrovému filmu zabarvení a neprůhlednost, mají antikorozní 

vlastnosti a další funkcí pigmentů v nátěrech je vytvoření světlostálosti, tzn. ochrana 

barevné stálosti nátěrů vlivem slunečního záření. Kvalita pigmentů závisí na fyzikálních 

vlastnostech, chemických vlastnostech, fyzikálně-optických vlastnostech (např. barevnost, 

krycí schopnost) a vlastnostech technologických (tvar a velikost částic). Rozdíl mezi 

pigmentem a plnivem je dán indexem lomu světla, který určuje kryvost materiálu, tzn. 

tloušťku nátěru. 

Podle jejich funkce při ochraně proti korozi se rozdělují do tří skupin: 

1. Inhibiční     – zpomalují korozi (suřík olovnatý, zinková žluť, zinkový prach, atd.). 

2. Neutrální – chroman olovnatý, titanová běloba, oxid železitý, hliníkový bronz, aj. 

3. Stimulující  – grafit, saze, některé oxidy železa, aj. 

 

 V současné době se v praxi používá mnoho druhů pigmentů, anorganické, 

organické, kovové, světélkující a antikorozní. Mezi používané anorganické pigmenty bílé 

barvy patří například titanová běloba (TiO2), zinková běloba (ZnO), existují další druhy 

pigmentů různých barev, např. žluté barvy (chromová žluť PbCrO4 s příměsí PbSO4, 

kadmiová žluť CdS ), červené pigmenty (červené okry Fe2O3, minium Pb3O4), modré 

pigmenty (kobaltová modř CoO · Al2O3, manganová modř BaMnO4 · BaSO4), zelené 
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pigmenty (chromové zeleně PbCrO4, Cr2O3), černé pigmenty (grafit, saze, manganová čerň 

MnO2). 

 Je důležité, aby byl druh pigmentu správně zvolen pro dané použití, v potaz  

se berou vlastnosti jako např. vydatnost, kryvost, světlostálost, ekologická nezávadnost  

a neméně důležitá je i cena pigmentu.  

 

 

 

 

 

 

 

        a)                                          b)                                         c) 

Obr. 16 a)Zinková běloba ZnO, b)Červený okr (oxid železitý Fe2O3), c)Chromová zeleň 

(oxid chromitý Cr2O3)[29] 

 

 Suchý pigment obsahuje primární částice ve shlucích, převážně v aglomerátech. 

Shluky, které jsou označovány, jako sekundární jsou viditelné pouhým okem. Dispergace 

(rozmíšení) pigmentových částic probíhá ve třech fázích: [15] 

 

1. Smáčení 

Při smáčení pigmentu je smáčecí kapalina a povrch pigmentu ve vnitřním kontaktu. 

Smáčivost pigmentu do pojiva je závislá na vlastnostech obou složek, k pevnější 

adsorpci kapalné fáze dochází, pokud je co nejmenší rozdíl v polárnosti obou 

složek. Pokud je polarita obou fází stejná, dochází k samovolnému a snadnému 

smáčení. Smáčivost pigmentu kapalinou charakterizuje úhel smáčení θ.  

 

2. Rozdělování shluků 

Shluky, ve kterých se pigment vyskytuje, mají různou velikost a pevnost vazby 

mezi jednotlivými částicemi. Pro aplikaci nátěrového filmu o dané tloušťce musí 

být shluky pigmentových částic rozrušeny tak, aby jejich velikost nepřevyšovala 

tloušťku nátěrového filmu. 
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3. Stabilizace 

Při stabilizaci a homogenizaci dochází k rovnoměrnému rozdělení pigmentových 

částice. Cílem je zajistit optimální vzdálenost mezi jednotlivými částicemi  

a stabilizovat celý chemický systém. 

 

 

 

 

 

 

a)                          b)                               c)                                 d)  

Obr. 17 Druhy primárních pigmentových částic, a)Jehlicovité, b)Kubické,  

c)Kulovité (izometrické, d)Lamelární (neizometrické) [15] 

 

 

 Na obrázku č. 17 jsou schematicky znázorněny druhy primárních pigmentových 

částic dle tvaru. Primární pigmentové částice se vyrábí mokrým způsobem, částice mají 

velikost do několika µm. Dále se částice suší, dochází ke vzniku shluků a tvorbě tzv. 

sekundárních částic. Sekundární částice se dělí podle pevnosti vazby mezi jednotlivými 

částicemi na: [15] 

• Flokuláty – shluky těchto částic jsou snadno rozrušitelné malými silami,  

ale po skončení působení těchto sil se tvoří zpět. 

 

• Agregáty – vytváří se při procesu výroby pigmentů slinováním. Spojení primárních 

částic probíhá za působení chemických sil přes plochy krystalů. Jejich rozrušení  

se dá provést jen mletím v průběhu fáze výroby pigmentu. Pigmenty, které obsahují 

agregáty, nejsou vhodné k přidávání do nátěrových hmot.  

 

• Aglomeráty – jsou to shluky agregátů a shluky primárních částic spojené 

fyzikálními přitažlivými silami. Hrany a rohy se dotýkají, proto dochází ke spojení. 

Rozrušují se pomocí střihových sil a neshlukují se zpět ani po ukončení 

mechanického namáhání.  
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4.4.7 Antikorozní pigmenty 

 Jedna z důležitých vlastností nátěrových systémů je jejich ochrana kovového 

povrchu vůči koroznímu napadení, nejčastěji způsobované vystavením atmosférické 

korozi. Antikorozní pigmenty jsou anorganické látky nepatrně rozpustné ve vodě, převážně 

soli kyslíkatých kyselin a dvoumocných kovů.  

Používají se do základních nátěrových hmot na kov, zvláště pak na ocelové 

povrchy, které mají poskytovat dlouhodobou ochranu proti korozi. V minulosti byly takto 

využívány především minium a zinková žluť (3ZnCrO4 · K2Cr2O7). Tyto pigmenty jsou  

ale velmi toxické z důvodu přítomnosti olova (Pb2+) a sloučenin šestimocného chromu 

(Cr6+), proto byly nalezeny vhodné náhrady, jejichž antikorozní účinnost je podobná  

a jsou zdravotně nezávadné. [51] 

 

 

Rozdělení antikorozních pigmentů dle mechanismu působení: 

 
• Nerozpustné - ovlivňují katodické a anodické korozní články (např. suřík - 

neekologické), 

• Rozpustné - váží ionty železa opouštějící při korozi povrch anodických  

i katodických míst na povrchu kovu (např. chromany - neekologické), 

• Komplexotvorné - vytvářejí s ionty železa sloučeniny, které blokují činnost 

anodických míst korozních článků (např. fosforečnany a molybdenany), 

• Zásadité - zvyšují pH vody difundující nátěrem, jejich alkalita má příznivý vliv  

na odolnost proti korozi (např. olovičitan vápenatý, oxid zinečnatý), 

• Kovové- zajišťují elektrochemickou ochranu vlivem vysoké koncentrace (např.  

zinek, hliník). 
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Při používání antikorozních pigmentů je nutné dodržovat tyto základní 

zásady: [51] 

• Inhibitory koroze musí být přítomny v dostatečném množství, protože při poklesu 

 koncentrace pod určitou hodnotu korozi naopak podporují a způsobují nerovnoměrné 

 napadení povrchu (je nutné dodržet dávkování doporučené výrobcem antikorozního 

 pigmentu), 

• Ochrana proti korozi je tím účinnější, čím kvalitnější (tzn. odolnější proti působen 

 korozních látek) je použité pojivo v nátěrové hmotě, 

• Při chybné formulaci nátěrové hmoty (např. vyšší pigmentace než je kritická 

     objemová koncentrace pigmentů, použití nevhodných surovin neodolávajících 

     koroznímu prostředí nebo dokonce korozní děje podporující, atd.) nelze dosáhnout  

     přijatelných ochranných účinků nátěru proti korozi, 

• Antikorozní účinnost většiny antikorozních pigmentů je závislá na pojivových  

     a rozpouštědlových systémech, a proto je důležité respektovat doporučení výrobce 

 antikorozních pigmentů, 

• Dobrou ochranu proti korozi nelze dosáhnout v případě, že nejsou zajištěny  

     všechny podmínky pro nanášení nátěru (předúprava povrchu, tloušťka  

     nátěru, teplota a vlhkost při nanášení a vytvrzování, čas zasychání, atd.). 

 

 V současnosti nejpoužívanějším antikorozním pigmentem pro nátěrové hmoty 

je fosforečnan zinečnatý – Zn3(PO4)2. Jde o nerozpustný dobře přilnavý pigment. 

Vzhledem k menší odolnosti v prostředí s NaCl a v silně kyselém prostředí se často  

v nátěrových hmotách používá se sloučeninami neutralizujícími kyselé prostředí, např.  

se zinkovou bělobou nebo vápencem. Není toxický. [51] 

 Princip inhibičního efektu fosforečnanu zinečnatého spočívá v působení vlhkosti. 

Tím dochází k pomalé postupné hydrolýze fosfátu za vzniku hydroxidu zinečnatého  

a sekundárních fosfátových iontů. Tyto ionty mají schopnost vytvářet ochranné vrstvy - 

zejména v anodické oblasti koroze. [10] 
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 Výzkumy bylo prokázáno, že velikost zinkových částic ovlivňuje antikorozní 

vlastnosti nátěrových hmot. Velké kulovité částice poskytují nižší antikorozní účinnost, 

naproti tomu menší zinkové částice v nátěrové hmotě lépe vyplňují volný prostor. 

Vyplnění pórů pomocí oxidů je u větších částic částečné a netěsnosti mohou vést  

ke snazšímu průniku kapalin a plynů filmem. [11] 

 

 

 

 

 

 

                                          a)                                                       b) 

Obr. 18 Schéma bariérového efektu dle tvaru pigmentových částic, 

a)Vločkovité částice, b)Kulovité částice 

 

 

4.4.8 Vlastnosti pigmentů 

 

 Vlastnosti pigmentů jako jsou například chemické složení nebo fyzikálně-chemické 

vlastnosti jsou různého charakteru a pro jejich identifikaci se používá několika metod.  

Do těchto metod řadíme mikroskopii, mikrochemii a analýzu s využitím instrumentálních 

metod. 

 Nejdéle používanou metodou pro identifikaci pigmentů je mikroskopie.  

Pro stanovení optických vlastností pigmentů se využívá polarizační mikroskop, kdy  

jsou sledovány vlastnosti pigmentů: [16] 

 

a) Morfologické vlastnosti  

- Homogenita částic, 

- Velikost částic, 

- Charakter povrchu částic, 

- Tvar částic, 

- Agregáty, 

- Krystalický tvar a soustava částic. 

b) Optické vlastnosti 

- Propustnost světla, 

- Index lomu, 

- Barva, 

- Dvojlom, zhášení. 
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4.4.8.1 Velikost pigmentových částic 

 

 Stanovením velikosti pigmentových částic se obecně určuje průměr částic  

a u jehlicovitých částic se stanovuje jejich délka a šířka v mikrometrech. Pro určení 

velikosti velmi jemných částic o velikosti pod 0,3 µm se používá rastrovací elektronový 

mikroskop (tzv. SEM analýza). [16] 

 

 

Tab. 4 Klasifikace velikosti částic [16] 

Označení Velikost [µm] 

Hrubé nad 10 

Velké 10 – 3 

Střední 3 – 1 

Jemné 1 – 0,3 

Velmi jemné pod 0,3 

 

 

4.4.8.2 Objemová koncentrace pigmentu 

 

 Množství neboli koncentrace pigmentu v pojivu je především důležitá pro nátěrové 

hmoty. S rostoucí objemovou koncentrací pigmentu nejprve kryvost roste, pak nabývá 

maxima a klesá. Objemová koncentrace (OKP) se vypočte z následujícího vzorce: [54] 

 

 

[ ] (6)                     % .       100                                 obj
VV

V
OKP

pojpig

pig
⋅

+
=  

 

Vpig …… objem pigmentu a plniva [m3] 

Vpoj……  objem pojiva [m3] 
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 Velmi důležitá je také i kritická objemová koncentrace pigmentu (KOKP), pokud 

objemová koncentrace pigmentu překročí tuto hranici, dochází ke změně vlastností nátěru, 

jako jsou např. pokles mechanických vlastností, změna lesku, apod. KOKP se vypočítá 

např. z hodnoty spotřeby oleje dle vzorce: [54] 

 

[ ] (7)                     % .            
93,0//100

/10000
                            obj

a
KOKP

+
=

ρ

ρ
 

 

ρ……… hustota pigmentu v [g.cm-3]  

a………  spotřeba oleje při smočení (g/100 g pigmentu) 

 

 

 

4.4.8.3 Index lomu  

 

 Index lomu η je charakterizován jako poměr rychlosti světla ve vakuu k rychlosti 

světla v daném prostředí, jeho hodnota je konstatní a je vždy vyšší než 1,00. Světlo  

se v látce šíří pomaleji, čím je index lomu látky vyšší a látka se označuje jako opticky 

hustší a naopak. Kryvost pigmentu je tím vyšší, čím je vyšší hodnota indexu lomu. 

Důležitá je hodnota indexu lomu pro optimální velikost částic, kdy hodnota indexu lomu 

roste s klesající velikostí částic. [54] 

 

[ ] (8)                   -                                                                           
poj

pig

rel
η

η
η =  

ηrel…….  relativní index lomu 

ηpoj….... index lomu pojiva 

ηpig…....  index lomu pigmentu 

 

 Látky izotropní mají jeden index lomu, jsou to látky, v kterých se světlo šíří všemi 

směry stejnou rychlostí. Látky anizotropní jsou opticky jednoosé a mají dva indexy lomu 

(ε,ω), v nich se světelný paprsek dělí na dva paprsky procházející různou rychlostí. Látky 

opticky dvojosé mají tři indexy lomu (α, β, γ). [16] 
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4.4.8.4 Krycí schopnost  

 

 Krycí schopnost (kryvost) je jednou ze základních optických vlastností pigmentů. 

Kryvost lze charakterizovat jako schopnost pigmentu zabránit průchodu světla prostředím, 

ve kterém je dispergován. [54] Většina bílých pigmentů absorbuje světlo jen málo,  

je to způsobeno bezbarvostí jednotlivých zrn, ale velmi dobře zakrývají v nátěru podklad.  

O jejich krycí schopnosti rozhoduje nejen síla absorpce, ale i tvar jednotlivých zrn a jejich 

vzdálenost mezi sebou a také vysoký index lomu.  

 

 K dosažení nejlepší krycí schopnosti pigmentů přispívá tzv. optimální velikost 

zrn. Zvyšování kryvosti bílých pigmentů lze dosáhnout mletím pigmentu až do optimální 

velikosti.  

 

 Kryvost lze vypočítat dle vzorce: [15] 

 

[ ] (9)                          1.m                       
1000

                                    12
snh

x D
K −=  

 

K……… kryvost v m2 zakryté plochy s 1 litrem sušiny nátěrové hmoty [m2.1-1
snh] 

xD….....  kryvá tloušťka [µm] 

 

 

 

4.4.9 Druhy nátěrových hmot 

 

 V současné době je na trhu velké množství druhů nátěrových hmot, které se liší 

dle druhu použití. Trendem je vývoj ekologických nátěrových hmot, které mají minimální 

dopad na životní prostředí. Zahrnují se zde vodouředitelné nátěrové hmoty, nátěrové 

hmoty s vysokým obsahem sušiny (cca 70 obj. %), bezrouspoštědlové nátěrové hmoty, 

apod.  
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Rozdělení syntetických nátěrových hmot: 

• Epoxidové (dvousložkové nátěrové hmoty, vysoce odolávají chemickému 

namáhání a mají vysokou tvrdost, tolerantní k přípravě povrchu), 

• Akrylátové (odolnost vůči povětrnostním vlivům a vodě, obsahují pryskyřice 

rozpustné v organických rozpouštědlech, např. nátěrové hmoty schnoucí  

na vzduchu, vypalovací, dvousložkové), 

• Alkydové na vzduchu schnoucí (k vnitřním i venkovním nátěrům kovových  

i dřevěných předmětů), 

• Alkydové vypalovací (použití např. v automobilovém průmyslu k povrchové 

úpravě karosérií), 

• Polystyrénové (např. nátěrové hmoty odolné vysoké vlhkosti a vodě), 

• Epoxyesterové (rychleschnoucí emaily používané především pro nátěry strojů  

v průmyslu. 

 

Další druhy nátěrových hmot: 

• Olejové(vyráběné na bázi přírodních olejů v kombinaci s různými druhy pryskyřic, 

např. olejové laky a emaily, fermežové barvy, atd. mají dobrou odolnost 

povětrnostním vlivům), 

• Asfaltové (vyrábí se z přírodních asfaltů, v dnešní době se téměr nevyrábějí), 

• Nitrocelulózové (vyrábějí se z roztoků nitrocelulózy, syntetických pryskyřic, 

plnidel a pigmentů, nevýhodou je, že obsahují hořlavá rozpouštědla, výhodou  

je rychlé schnutí), 

• Silikonové (vyrábějí se ze silikonových pryskyřic, vypalují se při teplotách 200  

až 250 °C, odolávají vysokým teplotám), 

• Práškové (neobsahují rozpouštědla, skládají se ze směsi pryskyřic, pigmentů  

a plniv, aplikace na kovový podklad v jedné vrstvě elektrostatickým stříkáním  

a vypalují se při teplotách 150 až 220°C), 

• Polyesterové (jsou vyráběny z nenasycených polyesterových pryskyřic), 

• Chlorkaučukové (na bázi chlorkaučuku, odolné proti kyselinám, vodě, nevýhodou 

je, že jsou neodolné teplotám nad 50°C). 
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4.4.9.1 Nátěrové hmoty na bázi alkydových pryskyřic 

 
 

Alkydové pryskyřice jsou označovány jako syntetické polyesterové pryskyřice, 

které vznikající polykondenzační reakcí mastných kyselin nebo olejů s alkoholy. Zkráceně 

se používá název „alkyd“, který je odvozen z anglických slov jeho výchozích použitých 

surovin, a to alcohol (alkohol) a acid (kyselina). Nejpoužívanějšími monomery  

pro přípravu alkydů jsou kyselina fialová, kyselina adipová, kyselina izoftalová nebo 

kyselina benzoová. Z používaných alkoholů jsou to například glycerol, trimethylpropan, 

diethylenglykol, trimethylpropan, hexantriol nebo neopentylalkohol.  Přidání mastné 

kyseliny propůjčuje látce vlastnost tvořit pružný povlak. Typickým zdrojem zasychajících 

olejů pro alkydové nátěrové hmoty je například slunečnicový, lněný, ořechový, sójový 

nebo kukuřičný olej. 

 

Alkydové pryskyřice využívají při výrobě syntetických nátěrových hmot. Pro tyto 

účely se pro dosažení speciálních vlastností modifikují např. pryskyřičnými kyselinami, 

kyselinou benzoovou, fenolickými pryskyřicemi, aminovými pryskyřicemi,  

vinyltoluenem, styrenem, izokyanáty, polyamidy, akrylovými, silikonovými epoxidovými 

a podobnými sloučeninami. [17] 

 

 

 
Rozdělení alkydových pryskyřic: 

a) Podle obsahu (hmotnostního zlomku) mastných kyselin nebo olejů 

         -     krátké alkydy méně než 40%, 

- střední alkydy 40 až 60%, 

- dlouhé alkydy nad 60%. 

b) Podle druhu mastných kyselin nebo olejů  

- např. lněný, sójový 
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Vlastnosti alkydů závisí zejména na druhu a množství modifikující složky. Krátké 

alkydy jsou modifikovány hlavně ricinovým nebo kokosovým olejem a používají se například 

s melaminovými pryskyřicemi pro vypalovací nátěrové hmoty. U těchto alkydů je podíl 

zasychajícího oleje v poměru k základnímu polyesterovému polymeru velmi nízký. Střední 

alkydy mají větší procento vysokomolekulárního polyesterového základu a méně 

zasychajícího oleje.  V  kombinaci s chlorkaučukem nebo cyklokaučukem se používají pro 

průmyslové nátěrové hmoty, které schnou na vzduchu a využívají se pro vysoce lesklé laky 

a emaily. Alkydy dlouhé mají vysoké procento zasychajícího oleje a používají se pro nátěry, 

u kterých je požadována zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům. [55] 

 
 

Výhodou nátěrových hmot na bázi alkydových pryskyřic je poměrné nízká cena, 

protože hlavní složky těchto nátěrových hmot jsou mastné kyseliny a oleje, které jsou 

vyráběny z levných obnovitelných zdrojů. Naproti tomu cena nátěrových hmot epoxidových, 

polyuretanových nebo akrylových je vyšší, protože hlavním zdrojem surovin pro jejich 

výrobu je ropa, jejíž cena neustále roste. 

 
 

Alkydové nátěrové hmoty se vyznačují:  

• Dostatečnou stálostí lesku a barevného odstínu, 

• Optimální vlastnosti: přilnavost, tvrdost, pružnost, korozní odolnost,  

• Dobrými penetračními vlastnostmi, 

• Relativně nízkou cenou. 

 

Nevýhody alkydových nátěrových hmot: 

• Nízká odolnost alkáliím (nelze je použít pro pozinkované povrchy a pro nátěry 

betonu), 

• Nízká odolnost při dlouhodobém působení vody (nejsou vhodné do ponoru). 
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Alkydové nátěrové hmoty jsou méně odolné proti vodě než některé laky na bázi 

oleje. Alkydové nátěry zaschlé na vzduchu za normální teploty obsahují nezreagované 

hydroxylové a karboxylové skupiny. Při vytvrzení nátěru nad teplotu 100°C tyto aktivní 

skupiny reagují a nátěr získá odolnost proti vodě. Při vyšší teplotě dochází k reakcím mezi 

povrchem podkladového materiálu a karboxylovými skupinami, což má příznivý účinek  

na přilnavost alkydových nátěrů k podkladu. [18] 

V průběhu stárnutí alkydových nátěrů dochází k hmotnostnímu úbytku  

a ke zvětšení obsahu kyslíku.  Poměrně propustné pro kyslík, vodní páru a oxid siřičitý 

jsou alkydové nátěry zasychající na vzduchu za normální teploty. Rychlost pronikání 

těchto látek závisí na stáří alkydového nátěru. Propustnost rychle klesá během prvních 10 

až 15 dnů a poté je konstantní a jen pomalu se mění v průběhu stárnutí nátěrového filmu, 

který je vystaven přímým účinkům atmosféry. [18] 

 

 

Přítomnost pigmentu v alkydové nátěrové hmotě významně snižuje jeho 

propustnost. Obecně lze říci, že difúze vody nátěrovým filmem závisí na objemové 

koncentraci pigmentu (OKP) a to tak, že až do jeho kritické objemové koncentrace 

(KOKP) lineárně klesá. Je to způsobeno difundací vody pouze pojivem, protože 

pigmentové částice jsou pro ni neprostupné. Ochranný účinek antikorozních pigmentů 

v základních nátěrech bývá nejčastěji spojen s reakcí pigmentu s pojivem za vzniku 

sloučenin, které působí jako inhibitory koroze kovů. Produkty takové reakce pojiva 

s pigmentem jsou většinou málo rozpustné a jsou chemisorpčními a adsorpčními silami 

vázány na pigmentové částice. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disertační práce  2013 
 

- 53 - 
 

4.4.9.2 Vodou ředitelné nátěrové hmoty 

 
 V posledních letech mají stále větší použití vodou ředitelné nátěrové hmoty. 

Hlavními důvody k jejich vývoji a používání jsou hlavně ochrana životního prostředí 

(náhrada toxických organických rozpouštědel vodou), odpařování těchto rozpouštědel  

do vzduchu a v neposlední řadě i nehořlavost nátěrového systému obsahující vodu. 

 Naproti tomu při aplikaci vodou ředitelných nátěrových hmot vzniká řada 

problémů, největším z nich je voda, která je obsažena v nátěrových hmotách jako hlavní 

rozpouštědlo. Ve srovnání s běžně používanými organickými rozpouštědly má voda velké 

povrchové napětí (72,5 N.m-1) a velké vypařovací teplo. Vlivem vysokého povrchového 

napětí vody pak nedochází k nedokonalému smáčení povrchu, které vede k vytvoření 

kráterů při aplikaci nátěrové hmoty. V důsledku tohoto jevu musejí být povlakované 

povrchy dobře očištěny, tzn. zbaveny mastných látek. Dalším faktorem je nutnost použití 

vyšších tlaků při aplikaci nátěrových hmot stříkáním. Tyto nátěrové hmoty mají pomalejší 

rychlost zasychání a delší doby vypalování, což je způsobeno vysokým latentním teplem 

při odpařování vody, z čehož vyplývá nebezpečí např. stékání nátěru nebo vytvoření 

tenkého filmu. Další nevýhodou je nebezpečí zmrznutí při nízkých teplotách během 

skladování. 

 

  

Výhody vodou ředitelných nátěrových hmot: 

• Ekologické hledisko - snížený obsah těkavých organických látek (VOC látek) 

v nátěrových hmotách, 

• Snížení rizika poškození zdraví pracovníků při aplikaci nátěrových hmot, 

• Snížení rizika vzniku požáru nebo výbuchu, tzn. úspora v opatření zamezujících 

vzniku požáru a úspora pojištění. 

 

Nevýhody vodou ředitelných nátěrových hmot: 

• Kvalitní předúprava podkladu, 

• Náchylnost na vznik vad při aplikaci, 

• Nižší bariérová ochrana, 

• Pohyblivá viskozita v závislosti na pH a čase, 

• Většina výhod kompenzuje vyšší cenu vodou ředitelných nátěrových hmot. 
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5 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 Cílem disertační práce je studium tolerantnosti povrchu substrátu k povlakovým 

systémům obsahující částice malých rozměrů. V této práci byla řešena především 

problematika tolerantnosti nátěrové hmoty obsahující antikorozní pigment v různém 

množství k podkladovému testovacímu materiálu.   

 Pro požadavek krátkodobé antikorozní ochrany (cca 6 - 8 měsíců) výrobků hutní 

produkce, byla vyvinuta transparentní nátěrová hmota na bázi alkydové pryskyřice. 

Nátěrová hmota se používá jako základní ochranná vrstva o tloušťce tenké vrstvy zhruba 

60 µm. Pro zvýšení korozní ochrany byly do nátěrové hmoty přidány částice antikorozního 

pigmentu o velikosti mikro rozměru a nano rozměru o rozdílném váhovém množství1-3 

hm. %, 3-5 hm. %, 5-7 hm. %, 7-9 hm. % a 9-10 hm. %.  

Nátěrové systémy byly aplikovány na předem definovaném povrchu, který  

se používá jako standardní testovací materiál pro hodnocení přilnavosti a korozní odolnosti 

nátěrových systémů. Podkladový materiál byly standardní testovací panely („Standardy“ – 

broušený povrch). Nátěrové hmoty byly aplikovány na podkladový materiál vysokotlakým 

stříkáním. 

Dále byl řešen vliv drsnosti povrchu na adhezi povlaků plněných částicemi 

antikorozního pigmentu, tzn. studium broušeného povrchu, čistota povrchu, zaprášení 

povrchu, drsnost povrchu a také návrh nátěrových systémů a jejich aplikace.  Cílem  

je zjistit, jak jednotlivé částice obsažené v nátěrových hmotách ovlivňují krátkodobou 

korozní odolnost podkladového materiálu a stanovit vliv těchto částic na adhezi k povrchu 

podkladu. 

Cílem experimentálních prací je: 

• Stanovení čistoty a zaprášení povrchu, 

• Měření drsnosti povrchu, 

• Příprava experimentálních nátěrových systémů s obsahem 1-3 hm. %, 3-5 hm.  

%, 5-7 hm. %, 7-9 hm. % a 9-10 hm. % částic pigmentu v mikro a nano rozměru, 

• Aplikace tenkých vrstev nátěrových systémů na broušený podklad, 

• Studium vlastností nátěrových systémů s obsahem pigmentu v mirko a nano 

rozměru, 

• Studium adheze nátěrových systémů s obsahem pigmentu v mirko a nano rozměru, 

• Studium korozní odolnosti nátěrových systémů s obsahem pigmentu v mirko  

a nano rozměru. 
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6 NÁVRH METODIKY EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ  

 

• Hodnocení čistoty povrchu dle ČSN EN ISO 8501-1, 

• Hodnocení zaprášenosti povrchu dle ČSN ISO 8502-3, 

• Měření drsnosti podkladového materiálu dle ČSN EN ISO 4287, 

• Chemická analýza povrchu vzorku Standardu metodou SEM (skenovací 

elektronová mikroskopie), 

• Analýza pigmentových částic v mikro a nano rozměru metodou SEM, 

• Příprava nátěrových hmot s danými obsahy pigmentů, 

• Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky dle ČSN EN ISO 2431, 

• Aplikace nátěrových hmot na povrchu vzorků, 

• Měření tloušťky mokrého a suchého nátěrového systému dle ČSN EN ISO 

2808, 

• Stanovení přilnavosti mřížkovou zkouškou a křížovým řezem dle ČSN EN ISO 

16276-2, 

• Stanovení korozní odolnosti zkouškou v umělé atmosféře – zkouška solnou mlhou 

dle ČSN ISO 9227, 

• Zrychlená ponorová zkouška odolnosti nátěru proti podkorodování dle ČSN 

67 3087, 

• Analýza nátěrových systémů s obsahem částic v mikro rozměru a nano rozměru  

metodou SEM. 

 

Hodnocení změn nátěrového systému a přilnavosti: 

• Stanovení přilnavosti mřížkovou zkouškou a křížovým řezem dle ČSN EN ISO 

16276-2, 

• Hodnocení stupně puchýřkování dle ČSN EN ISO 4628-2, 

• Hodnocení stupně prorezavění dle Dle ČSN EN ISO 4628-3, 

• Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu dle ČSN EN ISO 4628-8. 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠEKY A JEJICH VÝSLEDKY 

  

7.1 EXPERIMENTÁLNÍ MATERIÁL 

 

Pro experimentální práce byly použity Standardní testovací kovové panely 

(Standardy), dodány firmou LABIMEX CZ s.r.o. Vzorky jsou vyrobeny z nízkouhlíkové 

oceli s firemním označením CRS SAE 1008/1010 o rozměrech 102 x 152 x 0,8 mm. 

Vzorky byly dodávány ve stavu broušeném a byly důkladně odmaštěny. 

 

Tab. 5 Chemické složení oceli CRS SAE 1008/1010 

Prvek C Mn P S 

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

 

Tab. 6 Mechanické vlastnosti oceli CRS SAE 1008/1010 

Mez kluzu Re  173 MPa 

Mez pevnosti v tahu Rm 275 MPa 

Tažnost A5  30 % 
 

 

    

    

    

Obr. 19 Fotodokumentace Standardu 
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Obr. 20 Fotodokumentace detailu povrchu Standardu (zvětšeno120x, foceno  

na mikroskopu Olympus Lext OL8 3100) 

 

 

 

7.1.1 Chemický rozbor povrchu vzorků pomocí SEM analýzy 

 

 Skenovací elektronový mikroskop je řádkovací mikroskop, umožňuje sledování 

povrchů zkoumaných objektů při velkém zvětšení. Pracuje na principu řádkování 

(skenování, rastrování) paprsků elektronů na povrchu vzorku v preparátové komoře. 

K zobrazení tvaru povrchu vzorku se používají sekundární elektrony. Skenovací 

elektronový mikroskop využívá ke zvětšení obrazu poměr skenované plochy na povrchu 

preparátu k velikosti monitoru, tzn., čím menší oblast dokáže elektronový svazek  

na povrchu preparátu „vyrastrovat“, tím většího zvětšení je možné dosáhnout. Jeho 

výhodou je hloubka ostrosti a určení chemického složení v daném místě zkoumání povrchu 

vzorku. 

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

Ostrava a byl analyzován na elektronovém mikroskopu EDAX PHILIPS XL 30.  

 

Tab. 7 Chemický rozbor povrchu podkladového materiálu Standardu 

Prvek Fe 

Wt (%) 100 

Wt (%) - Váhové množství 
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Obr. 21 Grafické znázorn

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 Fotodokumentace 

SEM analýza povrchu

nečistot nebo zamaštění na jeho povrchu, chemický rozbor povrchu Standardu stanovil 

obsah Fe 100%. 
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Grafické znázornění chemického rozboru povrchu Standardu,

Fotodokumentace detailů povrchu vzorku „Standard“- 

(zvětšeno 500x) 

 

SEM analýza povrchu podkladového materiálu Standard neprokázala p

ění na jeho povrchu, chemický rozbor povrchu Standardu stanovil 

2013 

ní chemického rozboru povrchu Standardu, 

 broušený povrch  

podkladového materiálu Standard neprokázala přítomnost 

ní na jeho povrchu, chemický rozbor povrchu Standardu stanovil 
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7.2 HODNOCENÍ ČISTOTY POVRCHU DLE ČSN ISO 8502-3 

 

K hodnocení čistoty povrchu se používá norma ČSN ISO 8502-3, – Příprava 

ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkoušky  

pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu 

připraveném pro natírání (metoda snímání samolepící páskou). 

 Norma popisuje metody stanovení množství a velikosti částic prachu na ocelovém 

povrchu připraveném pro natírání pomocí samolepící pásky. Součástí normy je i obrazová 

příloha pro hodnocení průměrného množství prachu a popis stupňů hodnocení průměrné 

velikosti prachových částic. [23]   

Princip hodnocení spočívá v přilepení adhezní pásky o délce 200 mm na ocelový 

povrch, páska se zachyceným prachem se sejme pod úhlem 180° a nalepí se na podklad, 

který má kontrastní barvu proti zachycenému prachu a vizuálně se vyhodnotí odhadem 

množství zachyceného prachu a velikost prachových částic. 

Norma uvádí tabulky s obrazovými stupnicemi množství prachu (stupně 1- až 5)  

a třídy prachových částic (třídy 0 až 5). Výsledky zkoušky byly zpracovány do tabulky. 

Zkušební prostředky a pomůcky: 

• Adhezní páska – průhledná, 

• Podklad pro zobrazení v kontrastní barvě, 

• Lupa – zvětšení 10x. 

 

 

Tab. 8 Třídy velikosti prachových částic [23] 

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 od 0,5 mm v průměru) 

4 Částice mezi 0,5 a 2,5 mm v průměru 
5 Částice větší než 2,5 mm v průměru 
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Tab. 9 Obrazová stupnice odpovídající množství prachových částic [23] 

 1 

 2 

 3 

 

4 

 

 

5 

 

 

Na referenčním vzorku podkladového materiálu standard byly provedeny tři měření. 

Podmínky v laboratoři při měření byly T= 19,7°C a vlhkost 22%. Vyhodnocení množství 

prachu a velikost prachových částic bylo provedeno pomocí lupy (zvětšení 10x) a stanovilo 

se množství prachových částic přichycených na pásce a třída velikosti těchto částic. 

Výsledky jsou zaznamenány v tabulce č. 9. 

 

Tab. 9 Vyhodnocení množství prachu a velikosti prachových částic 

Vzorek 
Číslo 

měření 
Množství prachu 

Třída velikosti 
prachových částic 

St
an

da
rd

 1 1 0 

2 1 0 

3 1 1 

 

 Hodnocení čistoty povrchu vzorku Standard prokázalo minimální zaprášení povrchu, 

třída velikosti prachových částic byla hodnocena stupněm 0 (Částice neviditelné při 

zvětšení 10x) a stupněm 1 (Částice viditelné při zvětšení 10x, ale ne prostým okem).  
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7.3 MĚŘENÍ DRSNOSTI POVRCHU DLE ČSN EN ISO 4287  

  

 Měření bylo provedeno dle normy ČSN EN ISO 4287 – Geometrické požadavky 

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

struktury povrchu. Mezinárodní norma stanovuje termíny, definice a parametry  

pro určování struktury povrchu (drsnosti a vlnitosti základního profilu) profilovou 

metodou.  

K měření byl využit měřicí přístroj Mitutoyo Surftest SJ-301. Tento přístroj  

je schopen hodnotit povrchové textury s různými parametry podle mezinárodních norem. 

Výsledky měření jsou zobrazovány digitálně nebo graficky na dotykovém displeji a výstup 

naměřených dat je možný na zabudované tiskárně. 

 Měření parametrů drsností povrchu bylo provedeno na referenčním vzorku 

Standardu v podélném a příčném směru, z důvodu toho, že u celé sady vzorků Standard  

se předpokládají podobné hodnoty parametrů drsností.  

 

Drsnost povrchu charakterizují jednotlivé parametry drsnosti, měřeny byly tyto 

parametry drsnosti: 

 Ra   –  Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [µm] 

 Rz   –  Největší výška profilu [µm] 

 Rp   –  Největší výška výstupku profile [µm] 

 Rv   –  Největší hloubka prohlubně profile [µm] 

  Rq   – Průměrná kvadratická úchylka profilu [µm] 

  Rsk – Šikmost posuzovaného profilu [-] 

  Rku –  Špičatost posuzovaného profilu [-] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 Fotodokumentace přístroje Mitutoyo Surftest SJ-301 
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Tab. 7 Parametry nastavení přístroje Mitutoyo Surftest SJ-301  

Workname 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 

 

 

Tab. 10 Naměřené hodnoty drsnosti povrchu podélně 

Měření č. 
Ra 

[µm] 
Rz 

[µm] 
Rq 

[µm] 
Rp 

[µm] 
Rv 

[µm] 
Rsk 
[-] 

Rku 
[-] 

1 0,27 1,06 0,34 0,85 0,78 0,00 ,05 
2 0,39 1,58 0,51 1,48 0,96 0,27 3,54 
3 0,47 1,58 0,58 1,23 1,29 -0,13 2,63 
4 0,41 1,78 0,54 1,58 1,11 0,18 3,47 
5 0,46 2,02 0,58 1,64 1,14 0,40 3,73 
6 0,51 1,55 0,64 1,42 1,31 0,07 2,63 
7 0,37 1,89 0,51 1,83 1,03 0,95 5,44 
8 0,60 2,41 0,78 2,01 1,49 0,42 3,79 
9 0,60 2,38 0,74 1,89 1,51 0,31 2,69 

10 0,46 2,01 0,62 2,02 1,09 0,53 4,55 
Průměrné 
hodnoty 

0,454 1,826 0,584 1,595 1,171 + 3,252 

Max. hod. 0,60 2,41 0,78 2,02 1,51 0,95 5,44 
Min. hod. 0,27 1,06 0,34 0,85 0,78 -0,13 0,05 

 

 

Graf 1 Grafický záznam profilu drsnosti měřené podélně přístrojem Mitutoyo Surftest  

SJ-301 
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Tab. 11 Naměřené hodnoty drsnosti povrchu příčně 

Měření č. 
Ra 

[µm] 
Rz 

[µm] 
Rq 

[µm] 
Rp 

[µm] 
Rv 

[µm] 
Rsk 
[-] 

Rku 
[-] 

1 1,03 5,73 1,37 3,36 4,40 -0,75 4,09 
2 0,89 5,22 1,15 3,67 3,57 -0,26 4,15 
3 0,91 5,32 1,18 3,30 3,74 -0,42 3,69 
4 0,93 5,36 1,23 3,21 4,63 -0,76 4,50 
5 0,89 5,18 1,15 3,27 4,12 -0,52 3,83 
6 0,89 5,69 1,18 3,25 4,58 -0,55 4,22 
7 0,94 5,85 1,25 3,85 4,66 -0,50 4,78 
8 0,90 5,37 1,19 3,51 4,13 -0,31 4,69 
9 0,81 4,54 1,02 2,93 3,52 -0,36 3,41 

10 0,96 5,44 1,26 3,35 4,88 -0,64 4,25 

Průměrné 
hodnoty 

0,915 5,37 1,198 3,37 4,223 - 4,161 

Max. hod. 1,03 5,85 1,37 3,85 4,88 -0,26 4,78 
Min. hod. 0,81 4,54 1,02 2,93 3,52 -0,76 3,41 

 

 

 

 

 

 

Graf 2 Grafický záznam profilu drsnosti měřené příčně přístrojem Mitutoyo Surftest SJ-

301 

 Naměřené hodnoty parametrů drsnosti v podélném i příčném směru povrchu 

referenčního vzorku Standard vykazovaly typické hodnoty parametrů drsnosti  

pro broušený povrch. Při měření parametrů drsnosti v příčném směru byl parametr Rsk 

(šikmost posuzovaného profilu) záporný. Tento parametr drsnosti vyjadřuje asymetrii 

rozložení výšek okolo střední hodnoty výšky povrchu vzorku, jeho záporná hodnota 

vyznačuje povrch s větší četností objektů menších než je střední výška, tzn., na povrchu  

se objevuje více prohlubní. Tento jev se projevil z důvodů měření hrotu přístroje kolmo  

na rýhy broušeného povrchu v podélném směru. 
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7.4 EXPERIMENTÁLNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM 

    
 Jako experimentální nátěrový systém byla použita transparentní anorganická 

nátěrová hmota na bázi alkydové pryskyřice. Jedná se o vodou ředitelný nátěrový systém  

s minimálním obsahem VOC látek. Tento antikorozní základní nátěr se používá např. jako 

dočasná antikorozní ochrana pro železo a ocel, nátěr byl dodán firmou DENAS COLOR, 

a.s. 

 Do nátěrového systému byly přimíchány částice antikorozního pigmentu 

fosforečnanu zinečnatého Zn3PO4  s obchodním označením ZP 10 v mikro rozměru a nano 

rozměru. 

Antikorozní pigment ZP 10 byl přimíchán do nátěrové hmoty v různých poměrech 

(hm. %), vzniklo tak deset druhů nátěrových systémů s různými obsahy ZP10 s mikro  

a nano rozměrem částic: 

 ZP 10 v mikro rozměru: 

• Obsah 1-3 hm. %, 

• Obsah 3-5 hm. %, 

• Obsah 5-7 hm. %, 

• Obsah 7-9 hm. %, 

• Obsah 9-10 hm. %. 

 

 ZP 10 v nano rozměru: 

• Obsah 1-3 hm. %, 

• Obsah 3-5 hm. %, 

• Obsah 5-7 hm. %, 

• Obsah 7-9 hm. %, 

• Obsah 9-10 hm. %. 

 

Průměrná velikost mikro částic ZP 10 byla dle materiálového listu výrobce 2 -3,5 

µm. Částice pigmentu v nano rozměru byly připraveny desintegrací vysokotlakou tryskou 

ve formě vodní suspenze.  Průměrná velikost nano částic se pohybovala v rozmezí 50  

až 200 nm. 

 

 

 

7.5 OZNAČENÍ VZORKŮ 

 

 Sady vzorků byly označeny velkými písmeny a číslicemi. Písmena určují druh 

podkladového materiálu a typ částic antikorozního pigmentu (mirko částice a nano 

částice). Číslo označuje obsahové množství částic pigmentu v nátěrové hmotě. 
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Tab. 12 Označení sady vzork

Označení 
sady vzorků

SM2

SM4

SM6

SM8

SM10

SN2 

SN4 

SN6 

SN8 

SN10

 

 

 

7.6 ANTIKOROZNÍ PIGMENT 

 

Fosforečnan zineč

oxidu železitého, obsahující jako inhibi

se dobrými inhibičními vlastnostmi (v anodické oblasti) a vykazuje velmi dobrou kryvost, 

světlostálost a odolnost vůč

základních nátěrových hmot, tmel

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 22 
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ení sady vzorků pro experimentální práce 

čení 
sady vzorků 

Specifikace 

SM2 
Standard, nátěrový systém s příměsí mikro

částic ZP 10 o obsahu 1-3 hm. %

SM4 
Standard, nátěrový systém s příměsí mikro

částic ZP 10 o obsahu 3-5 hm. %

SM6 
Standard, nátěrový systém s příměsí mikro

částic ZP 10 o obsahu 5-7 hm. %

SM8 
Standard, nátěrový systém s příměsí mikro

částic ZP 10 o obsahu 7-9 hm. %

SM10 
Standard, nátěrový systém s příměsí mikro

částic ZP 10 o obsahu 9-10 hm. %

 
Standard, nátěrový systém s příměsí 

částic ZP 10 o obsahu 1-3 hm. %

 
Standard, nátěrový systém s příměsí 

částic ZP 10 o obsahu 3-5 hm. %

 
Standard, nátěrový systém s příměsí 

částic ZP 10 o obsahu 5-7 hm. %

 
Standard, nátěrový systém s příměsí 

částic ZP 10 o obsahu 7-9 hm. %

SN10 
Standard, nátěrový systém s příměsí 

částic ZP 10 o obsahu 9-10 hm. %

ANTIKOROZNÍ PIGMENT FOSFOREČNAN ZINEČNAT

čnan zinečnatý je antikorozní netoxický pigment na bázi pigmentového 

oxidu železitého, obsahující jako inhibiční složku fosforečnan zine

čními vlastnostmi (v anodické oblasti) a vykazuje velmi dobrou kryvost, 

tlostálost a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Používá se k výrob

ěrových hmot, tmelů a dispersních izolačních hmot. 

Obr. 22 Ukázka práškového pigmentu Zn3PO4 

2013 

ř ěsí mikro 
3 hm. % 
ř ěsí mikro 
5 hm. % 
ř ěsí mikro 

hm. % 
ř ěsí mikro 

hm. % 
ř ěsí mikro 

hm. % 
ř ěsí nano 
hm. % 
ř ěsí nano 
hm. % 
ř ěsí nano 
hm. % 
ř ěsí nano 
hm. % 
ř ěsí nano 

hm. % 

ČNATÝ Zn3PO4 

pigment na bázi pigmentového 

čnan zinečnatý. Vyznačuje  

ními vlastnostmi (v anodické oblasti) a vykazuje velmi dobrou kryvost, 

oužívá se k výrobě antikorozních 
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7.6.1 Chemický rozbor mikročástic fosforečnanu zinečnatého 

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

Ostrava a byl analyzován na elektronovém mikroskopu EDAX PHILIPS XL 30. Princip 

měření mikroskopu je vysvětlen v kapitole 7.1.1. 

 

 

Tab. 13 Chemický rozbor mikročástic fosforečnanu zinečnatého 

Prvek Wt (%) 

O 33,05 

P 16,73 
Zn 50,22 

Wt (%) – Váhové množství 

 

 

      a)                                                                    b) 

Obr. 24 a)Grafické znázornění chemického rozboru mikročástic fosforečnanu zinečnatého, 

b)Fotodokumentace mikročástic fosforečnanu zinečnatého (zvětšeno 2000x) 

 

 

 Z fotodokumentace na obr. č. 14 lze vidět, že mikro částice pigmentu ZP 10  

se vyskytují v různých tvarech, především plochého a kulovitého tvaru. Částice vytvářejí 

shluky částic, místy i rozměru (3 µm), dochází tak ke vzniku větších aglomerátů. 
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7.6.2 Chemický rozbor nano částic fosforečnanu zinečnatého 

 

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

Ostrava a byl analyzován na elektronovém mikroskopu EDAX PHILIPS XL 30. Princip 

měření mikroskopu je vysvětlen v kapitole 7.1.1. 

 

Tab. 14 Chemický rozbor nano částic fosforečnanu zinečnatého 

Prvek Wt (%) 

O 38,36 
P 15,24 

Zn 46,40 

Wt (%) – Váhové množství 

 

a)       b) 

Obr. 25 a)Grafické znázornění chemického rozboru nano částic fosforečnanu zinečnatého, 

b)Fotodokumentace nano částic fosforečnanu zinečnatého (zvětšeno 5000x) 

 

 

 Z fotodokumentace na obr. 15 lze vidět, že nano částice pigmentu ZP 10 jsou 

převážně jehlicovitého a plochého tvaru a opět vytvářejí shluky aglomerátů o velikosti 

místy i 3 µm.    
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7.7 PŘÍPRAVA NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ S OBSAHEM Zn3PO4 

 

Mirko částice fosforečnanu zinečnatého s obchodním označením ZP 10 

v práškovém stavu (stav dodaný výrobcem) byly do alkydové nátěrové hmoty přimíchány 

ve formě vodní pasty, tzn., byly namíchány s destilovanou vodou v poměru 30% pigmentu 

a 70% destilované vody. Bylo to provedeno z důvodu shlukování částic při přidání těchto 

mikročástic ve formě prášku do nátěrové hmoty, kdy při aplikaci takto připravené nátěrové 

hmoty ulpívaly na povrchu podkladového materiálu shluky částic v podobě hrudek  

o velikosti místy i milimetru (viz obr. 28). Takto vytvořená pigmentová pasta byla 

proceděna přes síto TEST SIEVE ISO 3310-1 Body S-Steel/RE MESH o velikosti výpletu 

100 µm, aby byla zajištěna úplná rozptýlenost částic. Po tomto procesu byl znovu 

přepočítán poměr pigmentu a destilované vody, protože v sítu uvízlo malé množství pasty, 

která se již nedala přecedit.  

Částice pigmentu v nano rozměru byly připraveny ve vodní suspenzi jak již bylo 

popsáno v kapitole 7. 4.,poměr byl 24 % pigmentu a 76 % demineralizované vody. 

Demineralizovaná voda byla zvolena proto, že částice fosforečnanu zinečnatého mají 

záporný potenciál, naproti tomu destilovaná voda obsahuje kladné ionty, které ovlivňují 

kinetiku částic, tzn., nedojde k ovlivnění kinetiky povrchu částic. 

Aplikace obou typů velikostí částic pigmentu ZP 10 v mikro a nano rozměru  

do nátěrové hmoty proběhla postupně přimícháváním pomocí míchadla IKA RW16 Basic, 

míšení probíhalo 30 minut při 600 ot/min. Poté se takto připravené nátěrové systémy 

nechaly ustálit po dobu 24 hodin.  

  

 

Příprava nátěrových systémů s obsahy mikročástic 

Po procedění pigmentové pasty byl přepočten poměr pigmentu a destilované vody, 

bylo zjištěno, že pasta obsahuje 261g pigmentu, což bylo zjištěno odečtením váhových 

úbytků: 

 

Původní váha pigmentové pasty 280g 

Váhový úbytek                                             -    19g 

261g pigmentu 

 
 



Disertační práce  2013 
 

- 69 - 
 

pigmentu % hm. 1,26
1000

261

100

 vodyédestilovan  % hm. 9,731,26100100................1000

......................261

=

=

=−

x

x

x

 

 
 
Přimíchávání pigmentové pasty na 100 g nátěrové hmoty: 

 

 Pro obsah 1-2 hm. % ZP10:   (100/26,1) * 2  = 7,66g   

 Pro obsah 3-5 hm. % ZP10:  (100/26,1) * 4  = 15,32g 

 Pro obsah 5-7 hm. % ZP10:  (100/26,1) * 6  = 22,90 g 

 Pro obsah 7-9 hm. % ZP 10:  (100/26,1) * 8  = 30,65 g 

 Pro obsah 9-10 hm. % ZP 10:  (100/26,1) * 10  = 38,31 g  

 

 

Příprava nátěrových systémů s obsahy nano částic 

Připravené pigmentové částice ve vodní suspenzi byly v poměru 24 % pigmentu  

a 76 % demineralizované vody. 

 

Přimíchávání pigmentu ve vodní suspenzi na 100 g nátěrové hmoty: 

 

 Pro obsah 1-2 hm. % ZP10:   (100/24) * 2  = 8,33g   

 Pro obsah 3-5 hm. % ZP10:  (100/24) * 4  = 16,66g 

 Pro obsah 5-7 hm. % ZP10:  (100/24) * 6  = 25g 

 Pro obsah 7-9 hm. % ZP 10:  (100/24) * 8  = 33,33 g 

 Pro obsah 9-10 hm. % ZP 10:  (100/24) * 10  = 41,66 g  
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Tab. 15 Hmotnostní obsahy pigmentových 

Pro obsah 

 

 

 

 

7.8 MĚŘENÍ pH NÁT

ČÁSTIC ZP 10 

 

 Vodíkový exponent neboli pH (z angli

se v chemické praxi vyjadř

Vyjádření je dle logaritmické stupnice s

má pH rovno 7, pH menší než 7 je u kyselin (

větší než 7 mají zásady (č

 Hodnota pH je definována jako záporn

oxoniových kationtů. Př

hodnotou koncentrace a poté platí:

 

a ………  Aktivita iontu
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Hmotnostní obsahy pigmentových částic pro přípravu nátěrových 

Pro obsah částic 
[hm. %] 

Obsah pigmentu na 100g
nátěrové hmoty [g]

Mikro částice ZP 10 

1-2 hm. % 8 

3-5 hm. % 16 
5-7 hm. % 23 
7-9 hm. % 31 

9-10 hm. % 38,5 

Nano částice ZP 10 

1-2 hm. % 8,5 

3-5 hm. % 17 
5-7 hm. % 25 
7-9 hm. % 33,5 

9-10 hm. % 42 

H NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ S OBSAHEM MIKRO A NANO

 

Vodíkový exponent neboli pH (z angličtiny potential of hydrogen

chemické praxi vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje alkalicky (zásadit

ení je dle logaritmické stupnice s rozsahem hodnot od 0 do 14. Neutrální voda 

má pH rovno 7, pH menší než 7 je u kyselin (čím menší číslo, tím siln

tší než 7 mají zásady (čím větší číslo, tím větší zásada). [56] 

Hodnota pH je definována jako záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity 

ů. Při zředění vodných roztoků lze hodnotu aktivity aproximovat 

hodnotou koncentrace a poté platí: [56] 

                 [-]           

ontu (H3O
+) 

2013 

ěrových systémů 

Obsah pigmentu na 100g 
rové hmoty [g] 

OBSAHEM MIKRO A NANO 

potential of hydrogen), je číslo, kterým 

uje, zda vodný roztok reaguje alkalicky (zásaditě) nebo kysele. 

rozsahem hodnot od 0 do 14. Neutrální voda  

číslo, tím silnější kyselina), pH 

 vzatý dekadický logaritmus aktivity 

 lze hodnotu aktivity aproximovat 

                 (10) 
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 V dnešní době se pro měření pH vodných roztoků využívá potenciometrie 

s použitím skleněné elektrody jako měrného členu. Metoda spočívá v měření elektrického 

potenciálu mezi měrnou (skleněnou) a referenční elektrodou. Nejčastěji používaná 

elektroda je kalomelová nebo argentchloridová srovnávací elektroda. [56] 

 

 

Tab. 16 Ukázka hodnot pH jednotlivých látek [56] 

Látka Hodnota pH [-] 

Kyselina v bateriích < 1,0 
Citrónová šťáva  2,4 

Ocet 2,9 
Pivo 4,5 

Káva 5,0 
Kyselý déšť < 5,6 
Čistá voda 7,0 

Krev 7,34 – 7,45 
Mýdlo 9,0 – 10,0 

Louh sodný 13,5 

  

 

Pro nátěrové hmoty se pro hodnocení pH používá tzv. číslo kyselosti, které 

vyjadřuje množství mg KOH potřebné k neutralizaci volných složek v 1 g vzorku. Např. 

číslem kyselosti olejů se dle definice rozumí množství KOH v mg, potřebné  

pro zneutralizování kyselých složek obsažených v 1g oleje. Obecně vysoké číslo kyselosti  

má vliv na korozi podkladu pod nátěrem a na stárnutí nátěrového filmu a skladování. 

 

Hodnoty pH byly změřeny pro všechny druhy nátěrových systémů obsahující mikro 

a nano částice s obsahy těchto částic od 1-3 hm. % do 9-10 hm. %. Bylo také změřeno pH 

samotné alkydové nátěrové hmoty, pasty s mirko částicemi a vodní suspenze obsahující 

nano částice. Měření bylo provedeno pomocí pH metru Eutech, rozsah měření přístroje  

je pH 0 až 14, přesnost ± 0,01, rozsah teploty měření 0 až 100°C. Naměřené hodnoty pH 

jsou uvedeny v tabulce č. 16. 
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Obr. 26 Fotodokumentace pH metru Eutech 

 

 

Tab. 17 Výsledky měření pH nátěrových systémů 

Označení vzorků Hodnota pH [-] Hodnota pH [-] 

SM2 6,78  
Mikro částice ve 

formě pasty 
7,65 

SM4 6,76 
SM6 6,55 
SM8 7,01 

SM10 7,02 

SN2 6,93  
Nano částice ve 

formě vodní 
suspenze 

7,95 

SN4 6,97 
SN6 7,02 

SN8 6,95 
SN10 6,98 

 

 

 Hodnota pH alkydové nátěrové hmoty byla 6,98. U vodou ředitelných nátěrových 

systémů je obecně doporučená hodnota pH kolem 8 – 8,5. Pokud je hodnota pH nátěrového 

systému pod 7 (kyselá oblast), vzniká zde problém náchylnosti podkladového materiálu 

k rychlejšímu podkorodování. Úprava pH nátěrových systémů lze provést pomocí určitých 

aditiv, například aminy nebo čpavek. 

 Hodnoty pH všech nátěrových systémů se pohybovaly těsně kolem hodnoty pH 7, 

je tedy možné, že tyto hodnoty pH nátěrových systémů mohou nepříznivě ovlivnit korozní 

odolnost nátěrových systémů k podkorodování.  
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7.9 STANOVENÍ VÝTOKOVÉ DOBY DLE ČSN EN ISO 2431 

 

 Výtoková doba byla měřena dle této mezinárodní normy, která stanoví metodu na 

stanovení výtokové doby nátěrových hmot a obdobných produktů, použitelnou  

ke kontrole a úpravě konzistence. Používají se čtyři výtokové pohárky stejných rozměrů, 

ale s rozdílnými průměry výtokové trysky 3mm, 4 mm, 5 mm a 6 mm. [29]  

 Dle normy je výtoková doba definována jako doba, která uplyne od okamžiku, kdy 

zkoušený materiál začne vytékat z otvoru naplněného pohárku do okamžiku, kdy  

se proud vytékajícího materiálu poprvé přerušil v blízkosti výtokového otvoru. [29] 

 Dynamická viskozita je definována jako poměr použitého tečného napětí 

k rychlostnímu gradientu. Kinematická viskozita je definována jako poměr dynamické 

viskozity k hustotě kapaliny. [29] 

Výtoková doba byla měřena pomocí výtokového pohárku s výtokovou tryskou  

o průměru 5 mm. Kinematická viskozita lze odečíst dle naměřeného průměrného času  

z kalibrační křivky uvedené v normě, kalibrační křivky sestrojené podle rovnic 

jednotlivých pohárků mají jen informativní charakter. Z důvodů omezeného množství 

namíchaných nátěrových systémů byla měřena výtoková doba jen u samotné alkydové 

nátěrové hmoty, následně byla určena její viskozita ze vzorce dle normy. Teplota 

v laboratoři byla 21 °C, což odpovídá normě, která stanovuje teplotu 23±2°C. 

 

Pomůcky a měřidla: 

• Výtokový pohárek s tryskou o průměru 5 mm, 

• Stopky. 

 

Vzorec pro výpočet kinematické viskozity dle normy: 

 

[ ] (11)                      .mm                          
200

28,3                                12 −








−⋅= s

t
tν  

 

ν - kinematická viskozita [mm2.s-1] 

t - výtoková doba [s] 
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Obr. 27 Schéma výtokového pohárku 

 

Tab. 18 Vypočtené hodnoty kinematické viskozity nátěrové hmoty 

Nátěr 
Průměrná rychlost 

průtoku [s] 

Vypočtená 
kinematická 

viskozita [mm2/s] 

Alkydová 
nátěrová 

hmota 
213 697,70 

 

 Doba výtoku nátěrové hmoty přes výtokový pohárek byla 213 s. Kinematická 

viskozita byla vypočtena 697,70 mm2/s. Hodnota kinematické viskozity není dostačující 

pro aplikaci nátěrové hmoty pneumatickým stříkáním, z tohoto důvodu vyplývá 

doporučení v úpravě ředění nátěrové hmoty. 
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7.10 STANOVENÍ OBSAHU SUŠINY A HUSTORY NÁTĚROVÉ HMOTY 

 

 Ke stanovení obsahu sušiny nátěrové hmoty byla použita gravimetrická metoda, 

která spočívá ve vážení hmotnostních úbytků dané nátěrové hmoty během jejího 

vytvrzování v určitých časových rozestupech. Tato metoda se používá i pro stanovení 

odparu VOC látek, z nátěrových hmot ředěných rozpouštědly. 

Z naměřených hodnot je sestavována křivka odparu, ze které lze vidět průběh 

odpařování rozpouštědla v závislosti na čase. Všechny hmotnostní úbytky jsou 

zaznamenány v příloze č. 2.  

 
 
Výpočet obsahu odparu rozpouštědla (vody a minimálního obsahu VOC látek): 
 
 

[ ]

[ ] (13)                                                                                           

(12)                     /
1000)(

              

gmmm

lg
m

mmm
Odpar

EDB

B

NCBA

−=

⋅⋅−+
=

ρ

 

  

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] 

 

Výpočet obsahu sušiny (obsah netěkavých látek): 

( )
[ ] (14)                           % .                          

100
                 hm

m

mm
OS

B

AC ⋅−
=  

 

Výpočet hustoty nátěrové hmoty: 

( ) [ ] (15)                                                            3−⋅
−

= cmg
V

mm

S

FD
Nρ  
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mF…….  hmotnost prázdné injek

VS……. objem stříkačky (objem nát

 

 

Tab. 19 Vypočtené hodnoty pro nát

Obsah odparu
[g/l]

519,48

 

 

Graf 3

 

 

 Jak již bylo uvedeno v

ředitelná nátěrová hmota

je stanovení obsahu odparu rozpoušt

a minimální obsah VOC látek

v nátěrové hmotě a hustota nát

ředitelné nátěrové hmoty.
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hmotnost prázdné injekční stříkačky [g] 

říkačky (objem nátěrové hmoty) [cm3] 

tené hodnoty pro nátěrovou hmotu 

Alkydová nátěrová hmota 

Obsah odparu 
[g/l] 

Obsah sušiny 
v nátěrové hmotě 

[hm. %] 

Hustota nát
hmoty [g.cm

519,48 50,99 1,06

Graf 3 Křivka odparu alkydové nátěrové hmoty

Jak již bylo uvedeno v kapitole 7. 4. použitá alkydová nátě

rová hmota s minimálním obsahem VOC látek. Výsledkem zkoušky 

je stanovení obsahu odparu rozpouštědla z nátěrové hmoty, kterým je v

a minimální obsah VOC látek.  Z této zjištěné hodnoty se dále stanovil

a hustota nátěrové hmoty, které odpovídají hodnotám

rové hmoty. 

y = -0,44ln(x) + 49,96
R² = 0,955

45,00
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7.11 APLIKACE NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ 

 

 Připravené nátěrové systémy byly aplikovány na vzorky Standardy v jedné vrstvě 

pomocí vysokotlakého stříkání při tlak 0,2 MPa a průměru trysky 0,8 mm. Vzorky byly 

dodány ve stavu odmaštěném, proto nebylo potřeba jejich dalšího očištění. Dle 

technologického postupu výrobce byly dále vzorky: 

- Zasychány na vzduchu po dobu 1 hodiny při teplotě cca 20°C, 

- Následně vytvrzeny v peci po dobu 6 hodin při teplotě 80°C, 

- Vyjmuty z pece a ochlazovány volně na vzduchu po dobu cca 1 hodiny. 

 

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 7.7, mikročástice byly připraveny ve formě pasty, 

která se přimíchávala do nátěrové hmoty v daných poměrech [hm. %]. Na obrázku 17  

je fotodokumentace povrchu nátěrového systému, který byl připraven pouze přimícháním 

pigmentového prášku ZP 10 do nátěrové hmoty, následně aplikován a vytvrzen. Lze vidět 

hrudkovité částice pigmentu, což lze považovat za nežádoucí jev. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 28 Fotodokumentace nátěrového filmu na podkladovém substrátu po nanesení 

alkydové nátěrové hmoty obsahující zhrudkovatělý pigment ZP 10 

 

 

 

 

 

 

Obr. 29 Fotodokumentace povrchu nátěrové hmoty vzorku SN10 po vytvrzení  

(zvětšení 480x, foceno na mikroskopu Olympus Lext OLS 3100)  
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Zkušebně byl pořízen snímek povrchu nátěrové hmoty na daném vzorku  

na mikroskopu při zvětšení 480x. Povrchu nátěrové hmoty byl důlkovitého charakteru, 

nátěrová hmota je transparentní, proto bylo zřetelně vidět i rovnoměrné rýhy broušeného 

povrchu.  

 

 

 

7.12 MĚRENÍ TLOUŠŤKY MOKRÉ A SUCHÉ VRSTVY NÁTĚROVÝCH 

POVLAKŮ DLE ČSN EN ISO 2808 

 

Měření bylo provedeno dle normy ČSN EN ISO 2808 – Nátěrové hmoty – Stanovení 

tloušťky. Nátěrové hmoty byly aplikovány v jedné vrstvě o tloušťce mokré vrstvy 150 µm. 

Tloušťka mokré vrstvy nátěrových systémů byla průběžně kontrolována pomocí hřebenové 

měrky (rozsah měření 25 až 2000 µm), vyrobené z korozivzdorné oceli. Po vytvrzení 

nátěru byla na všech vzorcích provedena kontrola tloušťky suchého nátěrového filmu,  

na každém vzorku bylo provedeno 10 měření pomocí přístroje Elcometer 456 (rozsah 

měření 0 až 1500 µm). Přístroj pracuje na principu elektromagnetické indukce, tzn., měří 

odpor rmagnetického toku, který se mění se změnou měřené tloušťky. Naměřené hodnoty 

byly zapsány do tabulky a zprůměrovány. Všechny naměřené hodnoty jsou uvedeny 

v příloze č.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Fotodokumentace hřebenové měrky a tloušťkoměru Elcometr 456 
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Tab. 20 Průměrné tloušť

Označení 
nátěru 

SM2 SM4

Průměrná 
tloušťka 

[µm] 
59,83 60,07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 4 Grafické srovnání pr

 

 

Průměrné hodnoty tloušt

částic a nano částic byly podobné, hodnoty se pohybovaly kolem 60 µm. P

částic ve formě pasty a nano 

k podobnému naředění nátě
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SM

59

2 4
6

8
10

Číselné označení vzorků

Průměrné tloušťky suché vrstvy nátěrových systémů

rné tloušťky suché vrstvy nátěrových systémů 

SM4 SM6 SM8 SM10 SN2 SN4 

60,07 60,05 59,87 60,05 59,91 59,90 

Grafické srovnání průměrných tloušťek suchých vrstev nátě

rné hodnoty tlouštěk suchých vrstev nátěrových systémů

částic byly podobné, hodnoty se pohybovaly kolem 60 µm. P

ě pasty a nano částic ve vodní suspenzi do nátě

ř ění nátěrových systémů, což v důsledku způsobilo odpa

ěrových systémů při vytvrzování a tím snížení suché vrstvy nát

2013 

rových systémů

SM

SN

SN6 SN8 SN10 

 59,96 59,89 59,88 

k suchých vrstev nátěrových systémů 

rových systémů s obsahem mirko 

ástic byly podobné, hodnoty se pohybovaly kolem 60 µm. Přidáním mikro 

ve vodní suspenzi do nátěrové hmoty došlo 

ůsobilo odpaření podobného 

snížení suché vrstvy nátěrů. 
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7.13 MŘÍŽKOVÁ ZKOUŠKA PŘILNAVOSTI A KŘÍŽOVÝ ŘEZ DLE ČSN EN 

ISO 16276-2 

 
 Mřížková zkouška byla provedena dle normy 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. 

Princip zkoušky spočívá ve vyřezání řezů mřížky až na podkladový materiál 

pomocí šablony, na takto vyřezanou mřížku byla přilepena adhezní páska o šířce 50 mm 

rovnoběžně s jedním svazkem vytvořených řezů. Páska byla přitlačena, uhlazena  

a následně pod úhlem přibližně 60° se stáhnuta a nalepena na kontrastní podklad (papír). 

Poté bylo provedeno vizuální hodnocení. Dle normy byl vyhodnocen stupeň porušení 

nátěrového systému.  

 Vzdálenost řezů musí být stejná ve všech směrech a závisí na tloušťce povlaku 

a typu podkladu. [25] Dle normy a průměrné tloušťky suché vrstvy nátěrů (do 60µm) byla 

zvolena vzdálenost řezů 1 mm. 

Dle normy byly na referenčních vzorcích z každé sady vzorků provedeny tři 

mřížky, zjištěné hodnoty mřížkové zkoušky jsou uvedeny v tab. č. 22 a tab. č. 23  

a zapracovány do grafu č. 2.  

Princip zkoušky křížovým řezem spočívá ve vytvoření řezu ve tvaru „X“ ostrým 

nástrojem. Každý řez musí být 40 mm dlouhý, úhel, který oba řezy svírají, musí být 

v rozmezí 30° až 45°. Na řezy se pevně přitlačí lepicí páska v délce 75 mm a během 5 

minut se stáhne a odstraní se povlak se špatnou přilnavostí. Výsledek zkoušky je vyjádřen 

jako číselné hodnocení odpovídající pozorovanému poškození. [26] Dle normy byly  

na referenčních vzorcích z každé sady vzorků provedeny tři křížové řezy, zjištěné hodnoty 

zkoušky jsou uvedeny v tab. 24 a tab. 25 a zapracovány do grafu č. 3.  

Kompletní fotodokumentace mřížkové zkoušky je uvedena v příloze č. 4 a zkoušky 

křížovým řezem v příloze č. 5. 

Zkušební prostředky a pomůcky: 

• Šablona pro vytvoření mřížky dle ISO 2409, 

• Řezný nůž dle ISO 2409, 

• Průhledná lepicí páska - šířka pásky 50 mm dle ISO 2409, 

• Lupa, 

• Štěteček. 
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Obr. 31 Schematické znázornění polohy a umístění samolepící pásky před jejím odejmutím 

dle ČSN EN ISO 2409 [25] 

 
 
 
 
Tab. 21 Klasifikační stupně vyhodnocení mřížkové zkoušky dle ČSN EN ISO 2409 [25] 
 

Klasifikace 

Vzhled povrchu 
plochy 

s mřížkovým 
řezem 

Popis 

0 
 
- 

Hrany řezů jsou zcela hladké; žádný čtverec 
mřížky není poškozen 

1 
 
 

 

Malé kousky povlaku odloupnuty v místech 
křížení řezů.  Poškozená plocha je menší než 

5% 

2 
 Povlak se odlupuje podél řezů nebo v místech 

křížení řezů. Poškozená plocha je větší než 5 
%, ale menší než 15% 

3 
 
 

Povlak se odlupuje podél řezů ve velkých 
pásech nebo místech částečně nebo zcela. 

Poškozená plocha je větší než 15%, ale menší 
než 35% 

4 
 
 

Povlak se odlupuje podél řezů ve velkých 
pásech nebo některé čtverce jsou odloupnuty 
částečně nebo zcela. Poškozená plocha je větší 

než 35%, ale menší než 65% 

5 - 
Jakýkoliv stupeň odlupování, který nemůže 

být klasifikován ani stupněm 4 
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Tab. 22 Klasifikační stupně hodnocení zkoušky křížovým řezem [26] 
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í 
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Popis klasifikačních stupňů zkoušky křížovým řezem: [26] 

• Klasifikační stupeň 0 – Žádné odlupování nebo odpadávající nátěr, 

• Klasifikační stupeň 1 – Velmi malé odlupování podél řezů nebo v jejich průsečíku, 

• Klasifikační stupeň 2 – Roztřepené odlupy podél řezů, v rozsahu maximálně 1,5 mm 

na každé straně,  

• Klasifikační stupeň 3- Roztřepené odlupy podél téměř celé délky řezů, v rozsahu 

maximálně 3,0 mm na obou stranách, 

• Klasifikační stupeň 4 – Odpadávající nátěr z většiny plochy křížového řezu pod lepicí 

páskou, 

• Klasifikační stupeň 5 – Odpadávající nátěr v ploše mimo křížový řez. 
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Tab. 23 Vyhodnocení mřížkové zkoušky (vzorky SM2 – SM10) 

Označení 
vzorku 

Fotodoku-
mentace 

Klasifikační 
stupně mřížkové 

zkoušky 

Průměrný 
klasifikační 
stupeň [-] 

č. 1 č. 2 č. 3 

SM2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

0 0 1 0,33 

SM4 
 
 1 1 0 0,66 

SM6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 0 1 0,66 

SM8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 0 0 0,33 

SM10 
 

0 0 0 0 

 

Tab. 24 Vyhodnocení mřížkové zkoušky (vzorky SN2 – SN10) 

Označení 
vzorku 

Fotodoku-
mentace 

Klasifikační 
stupně mřížkové 

zkoušky 

Průměrný 
klasifikační 
stupeň [-] 

č. 1 č. 2 č. 3 

SN2 

 
 

 
 
 

0 1 0 0,33 

SN4 
 

1 0 0 0,33 

SN6 

 
 
 
 
 

0 1 1 0,66 

SN8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 0 1 0,66 

SN10 
 
 0 0 0 0 
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Graf 5 Grafické srovnání hodnot

Ze srovnaných výsledk

že všechny druhy nátěrových systém

podobných výsledků.  Nejlepší p

mikro částic a 9 – 10 hm. % nano 

zcela hladké; žádný čtverec m

 

Tab. 25 Vyhodnocení zkoušky 

Označení 
vzorku 

Fotodoku

SM2 
 
 

SM4 
 
 

SM6 
 
 
 
 
 
 
 

 

SM8 
 

SM10 
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Grafické srovnání hodnot klasifikace mřížkové zkoušky

výsledků mřížkové zkoušky přilnavosti v grafu 

že všechny druhy nátěrových systémů s obsahem mikro částic a nano 

ů.  Nejlepší přilnavost mají nátěrové systémy obsahující 9 

10 hm. % nano částic, které byly hodnoceny stupně

čtverec mřížky není poškozen). 

Vyhodnocení zkoušky křížovým řezem (vzorky SM2 – SM10) 

Fotodokumentace 
Klasifikační stupně  

č.1 č.2 č.3 

0 0 1 

0 0 0 

1 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

2013 

 

ížkové zkoušky 

grafu č. 3, je patrné,  

částic a nano částic dosahují 

rové systémy obsahující 9 – 10 hm. % 

ástic, které byly hodnoceny stupněm 0 (hrany řezů jsou 

 

 Průměrný 
klasifikační 
stupeň [-] 

0,33 

0 

0,33 

0 

0 
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Tab. 26 Vyhodnocení zkoušky k

Označení 
vzorku 

Fotodoku

SN2 
 
 
 

SN4 

 
 

 
 
 

SN6 
 
 

SN8 
 

SN10 
 

 

 

 

Graf 6 Grafické srovnání hodnot klasifikace 

 

 Z grafu č. 4 je patrné, že lepších výsledk

mikro částic, vzorky SM4, SM8 a SM10 byly hodnoceny nejnižším stupn

systémy obsahující částice v

odlupování podél řezů nebo v
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zkoušky křížovým řezem (vzorky SN2 – SN10) 

Fotodokumentace 
Klasifikační stupně  

č.1 č.2 č.3 

1 0 0 

1 0 0 

0 1 0 

1 1 0 

0 1 0 

Grafické srovnání hodnot klasifikace zkoušky křížovým 

je patrné, že lepších výsledků dosáhly nátěrové systémy 

ástic, vzorky SM4, SM8 a SM10 byly hodnoceny nejnižším stupn

částice v nano rozměru byly hodnoceny do stupn

ř ů nebo v jejich průsečíku). 

2013 

 Průměrný 
klasifikační 
stupeň [-] 

0,33 

0,33 

0,33 

0,66 

0,33 

 

řížovým řezem 

ěrové systémy s obsahem 

ástic, vzorky SM4, SM8 a SM10 byly hodnoceny nejnižším stupněm 0.  Nátěrové 

yly hodnoceny do stupně 1 (velmi malé 
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7. 14 KOROZNÍ ZKOUŠKA SOLNOU MLHOU DLE ČSN EN ISO 9227 

 

 Korozní zkouška solnou mlhou byla provedena dle normy ČSN EN ISO 9227  

a poté vyhodnocena podle norem ČSN EN ISO 4628-1 až 8. Korozní zkouška solnou 

mlhou byla provedena dle normy metodou NSS – v mlze neutrálního roztoku chloridu 

sodného. Zkouška probíhá ve zkušební komoře, kde se pravidelně rozprašuje solná mlha 

při stálé teplotě. 
Korozní zkouška probíhala v solné korozní komoře LIEBISCH S400 M-RT,  

do které byly umístěny vzorky s řezem a vzorky bez řezu. Délka expozice vzorků 

v korozní komoře byla zvolena s ohledem na požadavek krátkodobé korozní ochrany 

podkladového materiálu v délce 6 – 8 měsíců, tzn., vzorky byly exponovány v korozní 

komoře maximálně 72 hodin. V průběhu zkoušky byla prováděna fotografická 

dokumentace v intervalech 0 h, 24 h, 48 h, 72h. Hodnocení degradace nátěrových systémů 
je uvedeno v tab. 27. Kompletní fotodokumentace je uvedena v příloze č. 6. 

 

Provozní podmínky solné komory LIEBISCH S400 M-TR:  

• Solná mlha - 5 % neutrální vodní roztok NaCl,  

• 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 %. 

 

Tab. 27 Návrh výpočtu doby korozní odolnosti v prostředí se stupněm agresivity C5 

Expozice vzorků v 
korozní komoře 

Reálná doba 

6 hod cca 1 měsíc 

48 hod cca 8 měsíců 

72 hod cca 1 rok 
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7.14.1 Hodnocení defektů a intenzity změn vzhledu nátěrů dle ČSN EN ISO 4628-1 

 

Hodnocení defektů a intenzity změn dle ČSN EN ISO 4628-1 – Nátěrové hmoty –

Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity změn 

vzhledu – Část 1: Obecný úvod a systém klasifikace. 

 Tato část normy ISO 4628 definuje systém pro klasifikaci množství a velikosti 

defektů a intenzity změn vzhledu nátěru. Pro klasifikaci množství a velikosti defektů  

a intenzity změn vzhledu se používá číselná stupnice od 0 do 5, přičemž 0 značí žádné 

defekty nebo změny a 5 znamená tak výrazné změny, že další rozlišování již nemá smysl. 

Ostatní stupně 1, 2, 3 a 4 jsou definovány tak, aby umožňovaly optimální rozlišení v celém 

rozsahu stupnice. [30] 

 

 

7.14.2 Hodnocení stupně puchýřkování nátěrů dle ČSN EN ISO 4628-2 

 

 Hodnocení stupně puchýřkování dle ČSN EN ISO 4628-2 – Nátěrové hmoty – 

Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity 

jednotlivých změn vzhledu – Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování. 

 Tato část normy ISO 4328 popisuje metodu hodnocení stupně puchýřkování nátěrů 

porovnáváním s obrázkovými standardy. Uvedené obrázkové standardy v normě 

znázorňují puchýřky o velikosti 2, 3, 4 a 5 a každou tuto velikost v množství (hustotě) 2, 3, 

4 a 5. [31] 

 

 

7.14.3 Hodnocení stupně prorezavění nátěrů dle ČSN EN ISO 4628-3  

 

 Hodnocení stupně prorezavění dle ČSN EN ISO 4628-3 – Nátěrové hmoty – 

Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity 

jednotlivých změn vzhledu – Část 3: Hodnocení stupně prorezavění. 

 Tato část normy ISO 4628 popisuje metodu stanovení stupně prorezavění nátěrů 

porovnáním s obrázkovými standardy. Uvedené obrázkové standardy v této části normy 

znázorňují ocelové plechy s nátěrem, které jsou poškozeny v různém rozsahu současně 

prorezavěním pronikajícím nátěrem a viditelným podkorodováním. [32] 
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Stupeň prorezavění Ri (degree of rusting) charakterizuje stupeň vytvořeného 

prorezavění (rez pronikající na povrch a viditelné podkorodování) na nátěru. Stupeň 

prorezavění na nátěru se hodnotí pomocí obrázkových standardů uvedených v normě 

(obrázky 1 až 5). Dále je v normě uvedena tabulka, která popisuje přibližné plochy (%) 

s výskytem rzi (rzi pronikající na povrch a viditelného podkorodování). [32] 

 

 

7.14.4 Hodnocení stupně delaminace a koroze nátěrů v okolí řezu dle ČSN EN ISO 

 4628-8 

 

Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu dle ČSN EN ISO 4628-8 – 

Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů 

a intenzity jednotlivých změn vzhledu – Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze 

v okolí řezu. 

Na zkušebním vzorku s nátěrem, který je opatřen řezem, se po expozici v korozním 

prostředí mohou v okolí řezu vyskytnout jevy jako delaminace(ztráta přilnavosti povlaku), 

koroze (plocha viditelných korozních produktů) nebo jejich kombinace. Tato část normy 

ISO 4628 popisuje metodu hodnocení delaminace a koroze v okolí řezu na zkušebním 

vzorku s povlakem způsobených korozním prostředím. Stanovení plochy delaminace  

a koroze se provádí pomocí obrazových standardů. Rozsah ostatních defektů se může 

současně stanovit se stupněm delaminace a koroze dle norem ISO 4628-2 a ISO 4628-3. 

[33] 
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7.14.5 Výsledky korozní zkoušky sady vzorků SM2 – SM10 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Fotodokumentace nátěrových systémů SM2-SM10 před vložením do korozní 

komory – 0 h expozice 
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Obr. 33 Fotodokumentace nátěrových systémů SM2-SM10 po 72 hod expozice v korozní 

komoře 
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Tab. 28 Vyhodnocení degradace nátěrových systémů dle ČSN EN ISO 4628 

Označ.
vzorků 

Počet 
hodin 

v korozní 
komoře 

Vzorky bez řezu Vzorky s řezem 
Stupeň 

puchýřko-
vání 

Stupeň 
prorezavění 

Stupeň 
puchýřko-

vání 

Delaminace
/Koroze 

Inten-
zita 

změny 
SM2 

P
ře

d 
vl

ož
en

ím
 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SM4 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SM6 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SM8 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SM10 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 
SM2 

 8
 h

od
 

0(S2) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 1 

SM4 1(S1) Ri1(S1) 0(S0) 0/1 1 

SM6 1(S1) Ri1(S1) 0(S0) 0/1 1 

SM8 1(S1) Ri1(S1) 0(S0) 0/1 1 

SM10 1(S1) Ri1(S1) 0(S0) 0/1 1 
SM2 

16
 h

od
 

0(S2) Ri1(S0) 0(S0) 0/0 1 

SM4 1(S1) Ri5(S2) 1(S0) 0/1 2 

SM6 2(S2) Ri5(S2) 1(S0) 0/1 2 

SM8 2(S2) Ri5(S3) 1(S0) 0/1 2 

SM10 2(S2) Ri5(S3) 1(S0) 0/1 2 
SM2 

24
 h

od
 

2(S2) Ri4(S1) 1(S0) 1/1 1 

SM4 2(S2) Ri5(S2) 1(S1) 1/2 2 

SM6 2(S2) Ri5(S3) 1(S2) 1/2 2 

SM8 2(S3) Ri5(S3) 2(S3) 1/2 2 

SM10 2(S3) Ri5(S3) 2(S3) 1/2 2 
SM2 

48
 h

od
 

2(S2) Ri4(S2) 1(S0) 1/1 2 

SM4 3(S3) Ri5(S3) 2(S3) 1/2 3 

SM6 3(S3) Ri5(S4) 3(S3) 1/2 3 

SM8 3(S3) Ri5(S5) 3(S3) 1/2 3 

SM10 3(S3) Ri5(S5) 3(S3) 1/2 3 
SM2 

72
 h

od
 

2(S2) Ri4(S2) 1(S1) 1/1 3 

SM4 4(S4) Ri5(S4) 3(S3) 1/2 3 

SM6 4(S4) Ri5(S4) 3(S3) 1/2 3 

SM8 4(S4) Ri5(S5) 4(S4) 2/2 3 

SM10 4(S4) Ri5(S5) 4(S4) 2/2 3 
 

 Po 72 hod expozice v korozní komoře došlo k převážné až úplné degradaci 

nátěrových systémů obsahující částice pigmentu ZP 10 v mikro rozměru. Nátěrový systém 

SM2 vykazoval nejmenší korozní napadení podkorodováním nátěru po dobu expozice 48 

hodin, což odpovídá reálné době cca 6 měsíců v prostředí C5. 
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7.14.6 Výsledky korozní zkoušky 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34 Fotodokumentace nát

 

 

 

 

 

- 92 - 
 

Výsledky korozní zkoušky sady vzorků SN2 – SN10 

Fotodokumentace nátěrových systémů SN2-SN10 před vložením do korozní 

komory – 0 h expozice 

2013 

řed vložením do korozní 
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Obr. 35 Fotodokumentace nát
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Fotodokumentace nátěrových systémů SN2-SN10 po 72 hod expozice v

komoře 

2013 

SN10 po 72 hod expozice v korozní 
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Tab. 29 Vyhodnocení degradace nátěrových systémů dle ČSN EN ISO 4628 

Označ.
vzorků 

Počet 
hodin 

v korozní 
komoře 

Vzorky bez řezu Vzorky s řezem 
Stupeň 

puchýřko-
vání 

Stupeň 
prorezavění 

Stupeň 
puchýřko-

vání 

Delaminace
/Koroze 

Inten-
zita 

změny 
SN2 

P
ře

d 
vl

ož
en

ím
 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SN4 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SN6 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SN8 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SN10 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 
SN2 

8 
ho

d 

0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SN4 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SN6 0(S0) Ri1(S0) 0(S0) 0/0 1 

SN8 0(S0) Ri1(S0) 0(S0) 0/0 1 

SN10 0(S0) Ri1(S0) 0(S0) 0/0 1 
SN2 

16
 h

od
 

0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SN4 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SN6 1(S0) Ri5(S2) 1(S1) 1/1 1 

SN8 1(S0) Ri5(S2) 1(S1) 1/1 1 

SN10 1(S0) Ri5(S2) 1(S1) 1/1 1 
SN2 

24
 h

od
 

0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 1 

SN4 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 1 

SN6 1(S2) Ri5(S3) 1(S1) 1/1 2 

SN8 1(S2) Ri5(S3) 1(S1) 1/1 2 

SN10 1(S2) Ri5(S3) 1(S1) 1/1 2 
SN2 

48
 h

od
 

0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 1 

SN4 2(S3) Ri5(S2) 1(S1) 0/0 2 

SN6 2(S3) Ri5(S3) 2(S2) 1/1 3 

SN8 2(S3) Ri5(S3) 2(S2) 1/1 3 

SN10 2(S4) Ri5(S3) 2(S2) 1/1 3 
SN2 

72
 h

od
 

1(S2) Ri5(S2) 1(S2) 1/1 2 

SN4 3(S4) Ri5(S2) 2(S2) 1/2 2 

SN6 4( S4) Ri5(S3) 3(S3) 1/2 3 

SN8 4(S4) Ri5(S3) 3(S3 1/2 3 

SN10 5(S4) Ri5(S4) 3(S3) 1/2 3 
 

 Po 72 hod expozice v korozní komoře došlo opět k převážné až úplné degradaci 

nátěrových systémů obsahující částice pigmentu ZP 10 v nano rozměru. Podobný výsledek 

vykazoval nátěrový systém SN2, kdy podkorodování podkladového materiálu nebylo tak 

výrazné jako u ostatních nátěrových systémů po 48 hodinách expozice v korozní komoře 

v prostředí C5. 
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7.15 ZRYCHLENÁ PONOROVÁ ZKOUŠKA DLE ČSN 67 3087 

 

 Zrychlená ponorová zkouška odolnosti nátěrů proti podkorodování byla provedena 

dle ČSN 673087 – Postup dle Machu a Schiffmana – Laboratorní zkoušky ochranné 

účinnosti nátěrů na kovech. 

Dle normy byl použit pro zkoušku ponorem postup A, který je určen pro nátěry  

na oceli. Zkušební vzorky jsou vystaveny působení okyseleného roztoku chloridu sodného 

NaCl za přídavku peroxidu vodíku H2O2. Zkouška se provádí ve 3 cyklech, přičemž jeden 

cyklus odpovídá době pro postup A 16 hod. Pro každý cyklus se vždy použije nový roztok. 

Připravené vzorky se ponoří do roztoku tak, aby mezi nimi byla zachována vzdálenost 

nejméně 15 mm a aby na každých 1000 ml zkušebního roztoku připadaly nejvýše 4 

vzorky. Zkušební roztoky se udržují během zkoušky pro postup A při teplotě 37 ± 0,5°C. 

Mezi jednotlivými cykly jsou vzorky po oplachu destilovanou vodou ponechány mimo 

zkušební zařízení, zavěšeny volně na vzduchu, při teplotě místnosti 23 ± 2°C po dobu 8 

hod. [35] 

Pro zrychlenou ponorovou zkoušku byly použity vzorky s nátěrovými systémy bez 

řezu a s řezem. Po každém cyklu byly vzorky kontrolovány vizuálně a byla pořízena jejich 

fotodokumentace. Kompletní fotodokumentace je uvedena v příloze č. 7. 
 

Příprava roztoku pro postup A: 

• Chlorid sodný 50 g, 

• Kyselina octová (100%) 10 ml, 

• Peroxid vodíku (30%) 5 ml, 

• Destilovaná voda do 1000 ml, 

• pH = 2,6 až 3,0. 

Použité pomůcky a měřidla: 

• Digitální teploměr, 

• pH metr Eutech, 

• Sušící pec typ KBC G-100/250, 

• Termostat typ MLW ME.

Tab. 30 Hodnoty pH roztoků pro zrychlenou ponorovou zkoušku 

Označ. 
vzorku 

Cyklus pH 

SM2 – 
SM10 

1. Cyklus 2,79 
2. Cyklus 2,84 
3. Cyklus 2,69 

SN2 – 
SN10 

1. Cyklus 2,66 

2. Cyklus 2,74 

3. Cyklus 2,78 
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7.15.1 Výsledky zrychlené ponorové zkoušky sady vzorků SM2 – SM10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 36 Fotodokumentace nátěrových systémů SM2 – SM10 před zkouškou ponorem –  

0. cyklus 
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Obr. 37 Fotodokumentace 
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Fotodokumentace nátěrových systémů SM2 – SM10 – 3. cyklus ponorové zkoušky

2013 

3. cyklus ponorové zkoušky 
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Tab. 31 Vyhodnocení degradace nátěrových systémů dle ČSN EN ISO 4628 

Označ.
vzorků 

Počet 
cyklů 

Vzorky bez řezu Vzorky s řezem 
Stupeň 

puchýřko-
vání 

Stupeň 
prorezavění 

Stupeň 
puchýřko-

vání 

Delaminace/
Koroze 

Inten-
zita 

změny 
SM2 

P
ře

d 
vl

ož
en

ím
 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SM4 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SM6 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SM8 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SM10 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 
SM2 

1.
 C

yk
lu

s 
 4(S3) Ri4(S2) 4(S3) 1/1 0 

SM4 4(S3) Ri4(S3) 4(S3) 1/1 0 

SM6 4(S3) Ri4(S3) 4(S3) 1/1 0 

SM8 4(S3) Ri4(S3) 4(S3) 1/1 0 

SM10 4(S3) Ri4(S3) 4(S3) 1/1 0 
SM2 

2.
 C

yk
lu

s 

4(S4) Ri4(S3) 4(S4) 1/1 1 

SM4 4(S3) Ri4(S3) 4(S3) 1/1 1 

SM6 4(S3) Ri4(S3) 4(S4) 1/2 1 

SM8 4(S4) Ri4(S3) 4(S4) 3/3 2 

SM10 4(S4) Ri4(S3) 5(S4) 4/3 2 
SM2 

3.
 C

yk
lu

s 

5(S4) Ri5(S3) 5(S3) 3/2 1 

SM4 5(S3) Ri5(S3) 5(S3) 2/2 1 

SM6 5(S3) Ri5(S3) 5(S3) 3/2 1 

SM8 5(S5) Ri5(S4) 5(S5) 5/5 2 

SM10 5(S5) Ri5(S4) 5(S5) 5/5 2 
 

 

 Po prvním cyklu ponorové zkoušky se projevilo u všech vzorků  puchýřkování  

po celé ploše a částečné podkorodování.  V oblasti řezů jsou viditelné puchýře. Po druhém 

cyklu došlo u všech vzorků ke zvětšení podkorodování a zvětšení puchýřů, u vzorků SM8 

a SM10 došlo k větší delaminaci řezu. Po třetím cyklu došlo ke zvětšení puchýřů  

na nejvyšší stupeň a u vzorků SM8 a SM10 k delaminaci řezů klasifikovaných nejvyšším 

stupněm 5. V porovnání nejlépe obstály vzorky SM4 a SM6.  
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7.15.2 Výsledky zrychlené ponorové zkoušky sady vzorků SN2 – SN10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 38 Fotodokumentace nátěrových systémů SN2 – SN10 před zkouškou ponorem –  

0. cyklus 
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Obr. 39 Fotodokumentace 
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Fotodokumentace nátěrových systémů SN2 – SN10 – 3. cyklus ponorové zkoušky

2013 

cyklus ponorové zkoušky 
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Tab. 32 Vyhodnocení degradace nátěrových systémů dle ČSN EN ISO 4628 

 

Označ.
vzorků 

Počet 
cyklů 

Vzorky bez řezu Vzorky s řezem 
Stupeň 

puchýřko-
vání 

Stupeň 
prorezavění 

Stupeň 
puchýřko-

vání 

Delaminace/
Koroze 

Inten-
zita 

změny 
SN2 

P
ře

d 
vl

ož
en

ím
 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SN4 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SN6 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SN8 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 

SN10 0(S0) Ri0(S0) 0(S0) 0/0 0 
SN2 

1.
 C

yk
lu

s 
 4(S2) Ri4(S3) 4(S3) 3/2 0 

SN4 4(S2) Ri4(S3) 4(S3) 2/2 0 

SN6 4(S3) Ri4(S4) 4(S3) 1/1 0 

SN8 4(S3) Ri4(S4) 4(S3) 1/1 0 

SN10 4(S4) Ri4(S4) 4(S3) 1/1 0 
SN2 

2.
 C

yk
lu

s 

5(S4) Ri4(S3) 4(S4) 4/4 1 

SN4 5(S4) Ri4(S3) 4(S4) 4/4 1 

SN6 5(S4) Ri5(S4) 4(S4) 5/5 1 

SN8 5(S4) Ri5(S3) 4(S4) 4/4 1 

SN10 5(S4) Ri5(S3) 4(S5) 3/3 1 
SN2 

3.
 C

yk
lu

s 

5(S4) Ri4(S3) 5(S4) 5/5 2 

SN4 5(S4) Ri4(S4) 5(S4) 5/5 2 

SN6 5(S4) Ri5(S4) 5(S4) 5/5 2 

SN8 5(S4) Ri5(S4) 5(S5) 5/5 2 

SN10 5(S4) Ri5(S5) 5(S5) 5/5 2 
 

 

 Po prvním cyklu se na všech vzorcích vyskytovalo počáteční podkorodování  

a poměrně velké množství malých puchýřů. U vzorků SN2 a SN4 se projevila zvětšená 

delaminace řezu. Po druhém cyklu bylo podkorodování u všech vzorků patrné po skoro 

celé ploše. U vzorku SN6 došlo k celkové delaminaci řezu a „odtržení“ nátěru  

od podkladového materiálu.  Po třetím cyklu bylo u všech vzorků patrné zvětšení puchýřů 

a podkorodování plochy. Na vzorku SN2 bez řezu byl patrné nejmenší puchýře. 

Delaminace všech řezů byla hodnocena nejvyšším stupněm 5. V porovnání nejlépe obstál 

vzorky SN2.  
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8. SEM ANALÝZA NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ 

 
 Analýza nátěrových systémů s obsahem mikro částic SM2 – SM10 a s obsahem 

nano částic SN2 – SN10 byla provedena na mikroskopu Joel JSM – 649LV Scanning 

electron microscopy.  

 Joel JSM – 6490LV je vysoce výkonný rastrovací elektronový mikroskop 

s vysokým rozlišením 3,0 nm (30 kV) a s nízkým vakuem 4,0 nm (30 kV). Režim nízkého 

vakua (které je přístupné kliknutím myši), umožňuje pozorování vzorků, které nemohou 

být zobrazeny na vysokém vakuu v důsledku nadměrného obsahu vody nebo v důsledku 

nevodivého povrchu. Mikroskop má asynchronní pětiosý mechanický stupeň otáčení  

a naklánění a může se do něj umístit vzorek o velikosti až 8 cm v průměru. Standardní 

automatizované funkce zahrnují automatické ostření, kontrast a jas. Studium vzorků 

v řádkovacím elektronovém mikroskopu bylo provedeno v režimu zpětně odražených 

elektronů – materiálový kontrast (BEC). 

 

Mezi další vlastnosti patří: 

• Rychlý sběr dat bez dozoru, 

• Kompaktní rozměry, 

• Vlastní panely nástrojů pro opakované funkce, 

• Super kónická čočka, 

• Plně automatický vakuový systém, 

• Velká komora na vzorky, 

• Sekundární elektronový detektor. 

 

 

Obr. 40 Mikroskop Joel JSM – 6490LV 
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8.1. SEM ANALÝZA NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ SM2 – SM10 

 

Obr. 41 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SM2, zvětšení 1000x a 3000x 

 

 Na obrázku 41 při zvětšení 1000x lze vidět fázové rozhraní substrát – nátěrový 

systém s obsahem 1 – 3 hm. % mikro částic, nátěrový film byl rovnoměrný a jednotný přes 

celý průřez vzorku. U zvětšení 3000x jsou zřetelně vidět shluky mikročástic, které jsou 

rozptýleny v nátěrovém filmu a zůstávají ve vznosu.  

 

 

Graf 7 Chemická analýza z plochy – vzorek SM2 

 

Tab. 33 Váhové množství chemické analýzy z plochy - vzorek SM2 

Prvek C O Si P Ca Zn 

Wt (%) 64,32 32,41 0,17 0,27 1,36 1,48 

  

Chemický rozbor byl proveden z plochy na vzorku SM2, z grafu 5 je patrné,  

že výskyt prvků Zn a P značí přítomnost pigmentu fosforečnanu zinečnatého. Prvky C a O 

jsou běžnou součástí všech polymerů, tzn. jejich přítomnost je z alkydové nátěrové hmoty. 

 

ZnP CaSi
PZn Ca

O

Ca

C

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5

keVFull Scale 5857 cts Cursor: 0.000 

vzorek 1
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Obr. 42 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SM4, zvětšení 1000x a 3000x 

 

Na obrázku 42 při zvětšení 1000x lze vidět fázové rozhraní substrát – nátěrový 

systém s obsahem 3 – 5 hm. % mikro částic, nátěrový film byl rovnoměrný a jednotný přes 

celý průřez vzorku. U zvětšení 3000x jsou vidět shluky částic, vyskytovaly se i částice 

větších rozměrů. Částice v nátěrovém filmu byly ve vznosu. 

 

 

Obr. 43 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SM6, zvětšení 1000x a 3000x 

 

 Na obrázku 43 při zvětšení 1000x lze vidět fázové rozhraní substrát – nátěrový 

systém s obsahem 5 – 7 hm. % mikro částic, které byly v nátěrovém filmu ve vznosu  

a nesedimentovaly k povrchu podkladového materiálu. U zvětšení 3000x lze vidět větší 

částice i shluky částic.   
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Obr. 44 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SM8, zvětšení 1000x a 3000x 

 

 Na obrázku 44 při zvětšení 1000x lze vidět fázové rozhraní substrát – nátěrový 

systém s obsahem 7 – 9 hm. % mikro částic. Byl vidět výskyt většího obsahu mikro částic, 

které opět tvořily shluky a vyskytovaly se v nátěrovém filmu ve vznosu. 

 

 

 

Obr. 45 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SM10, zvětšení 1000x a 

3000x 

 

 Na obrázku 45 při zvětšení 1000x lze vidět fázové rozhraní substrát – nátěrový 

systém s obsahem 9 – 10 hm. % mikro částic. Byl vidět výskyt s největším obsahem 

přidaných mikro částic, které opět tvořily shluky a vyskytovaly se v nátěrovém filmu  

ve vznosu. Nátěrový film byl rovnoměrný a jednotný přes celý průřez vzorku. 
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Graf 8 Chemická analýza z částice – vzorek SM10 

 

Tab. 34 Váhové množství chemické analýzy z částice - vzorek SM10 

Prvek O P Zn 

Wt (%) 42,47 12,87 44,43 

 

 Chemický rozbor byl proveden z větší částice na vzorku SM10. Výskyt prvků Zn  

a P potvrdil přítomnost pigmentu fosforečnanu zinečnatého. 

 

 

8.2. SEM ANALÝZA NÁTĚROVÝCH SYSTÉMŮ SN2 – SN10 

 

Obr. 46 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SN2, zvětšení 1000x a 3000x 

 

Na obrázku 46 při zvětšení 1000x lze vidět fázové rozhraní substrát – nátěrový 

systém s obsahem 1 – 3 hm. % nano částic. V nátěrovém filmu se vyskytovaly i částice 

větších rozměrů, samotné částice vytvářely shluky, které byly rozptýleny v nátěrovém 

filmu a vyskytovaly se ve vznosu. 

ZnZn

P

O

Zn

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5

keVFull Scale 174 cts Cursor: 0.000 

vzorek 2 castice



Disertační práce  2013 
 

- 105 - 
 

Obr. 47 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SN4, zvětšení 1000x a 3000x 

 

 Na obrázku 47 při zvětšení 1000x lze vidět fázové rozhraní substrát – nátěrový 

systém s obsahem 3 – 5 hm. % nano částic. Nátěrový film byl rovnoměrný a jednotný přes 

celý průřez vzorku. V nátěrovém filmu se vyskytovaly i částice větších rozměrů, samotné 

částice vytvářely shluky, které byly rozptýleny v nátěrovém filmu a vyskytovaly  

se ve vznosu. 

 

 

 

Obr. 48 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SN6, zvětšení 1000x a 3000x 

 

Na obrázku 48 při zvětšení 1000x lze vidět fázové rozhraní substrát – nátěrový 

systém s obsahem 5 – 7 hm. % nano částic. Byl vidět výskyt většího obsahu přidaných 

nano částic, které tvořily shluky a byly v nátěrovém filmu rozptýleny a ve vznosu. 
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Obr. 49 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SN8, zvětšení 1000x a 3000x 

 

Na obrázku 49 při zvětšení 1000x lze vidět fázové rozhraní substrát – nátěrový 

systém s obsahem 7 – 9 hm. % nano částic. Nátěrový film byl rovnoměrný  

a jednotný přes celý průřez vzorku. Byl vidět výskyt většího obsahu přidaných nano částic, 

které tvořily shluky a byly v nátěrovém filmu rozptýleny a ve vznosu. V nátěrovém filmu 

se vyskytovaly i částice větších rozměrů. 

 

 

Obr. 50 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SN10, zvětšení 1000x a 

3000x 

 Na obrázku 50 při zvětšení 1000x lze vidět fázové rozhraní substrát – nátěrový 

systém s obsahem 9 – 10 hm. % nano částic. Byl patrně vidět výskyt s největším obsahem 

přidaných nano částic, které se opět shlukovaly a v nátěrovém filmu byly rozptýleny  

ve vznosu.  
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Graf 9 Chemická analýza z plochy – vzorek SN10 

Tab. 35 Váhové množství chemické analýzy z plochy - vzorek SN10 

Prvek C O Si P Ca Zn 

Wt (%) 63,83 29,70 0,11 1,24 3,20 1,92 

 

Chemický rozbor byl proveden z plochy na vzorku SN10, z grafu 5 je patrné,  

že výskyt prvků Zn a P značí přítomnost pigmentu fosforečnanu zinečnatého. Prvky C a O 

jsou běžnou součástí všech polymerů, tzn. jejich přítomnost je z alkydové nátěrové hmoty. 

 

 

 

Graf 10 Chemická analýza z částice – vzorek SN10 

Tab. 36 Váhové množství chemické analýzy z částice - vzorek SN10 

Prvek C O Ca 

Wt (%) 19,89 57,94 22,18 

 

Chemický rozbor byl proveden z větší částice na vzorku SN10 k zjištění, zda  

se jedná o částici pigmentu o větším rozměru. Chemický rozbor zjistil, že částice obsahuje 

určité množství vápníku. Tato částice se do nátěrové hmoty mohla dostat při přípravě 

vzorků, kdy z řezné kapaliny, která obsahuje vodu, došlo k jejímu zabroušení do povlaku 

nátěrového filmu. 
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9 ZÁVĚR 

 

 Disertační práce se zabývá studiem tolerantnosti povrchu substrátu k povlakovým 

systémům obsahující částice malých rozměrů. Předmětem zkoumání byl vliv adheze 

podkladového materiálu a korozní odolnosti nátěrové hmoty na bázi alkydové pryskyřice 

s příměsí různých hmotnostních obsahů antikorozního pigmentu fosforečnanu zinečnatého. 

Teoretická část se zaměřuje na přehled současných poznatků o charakteristice 

povrchu substrátu, korozi materiálu, předúpravou podkladového materiálu před aplikací 

ochranných povlaků a protikorozní ochranou materiálu nátěrovými systémy a jejich 

složením.  

Experimentální část práce se zabývá návrhem metodiky experimentálních prací, 

kdy bylo provedeno experimentální testování a následné vyhodnocení. Úvodní část 

experimentálních prací se zabývá základní charakteristikou podkladového materiálu 

„Standard“, vlastnostmi nátěrové hmoty na bázi alkydové pryskyřice s příměsí 

antikorozního pigmentu fosforečnanu zinečnatého a následnou aplikací takto připravených 

nátěrových systémů na podkladový materiál vzorků. Do nátěrové hmoty byly přimíchány 

částice fosforečnanu zinečnatého s obchodním označením ZP 10 v mikro (SM) a nano 

(SN) rozměru v různém váhovém poměru 1-3 hm. %, 3-5 hm. %, 5-7 hm. %, 7-9 hm. %  

a 9-10 hm. %. Ve druhé části jsou popsány zkoušky přilnavosti nátěrových systémů 

k podkladovému materiálu, měření pH nátěrové hmoty, viskozity nátěrové hmoty  

a zkoušky korozní odolnosti nátěrových systémů a SEM analýza nátěrových systémů.  

Měření drsnosti povrchu Standardu bylo provedeno na přístroji Mitutoyo Surftest 

SJ-301. Naměřené hodnoty parametrů drsnosti v podélném i příčném směru povrchu 

referenčního vzorku Standard vykazovaly typické hodnoty parametrů drsnosti  

pro broušený povrch.  

 Byly změřeny hodnoty pH nátěrových systémů obsahující mikro a nano částice 

pigmentu ZP 10. Hodnoty pH všech nátěrových systémů se pohybovaly kolem hodnoty 7, 

tato hodnota je v mírně kyselé oblasti a pro nátěrové hmoty je doporučená hodnota pH 

v zásadité oblasti hodnot. Vysoká hodnota pH může nepříznivě ovlivnit korozní odolnost 

nátěrových systémů.  

Byl také vypočítán obsah sušiny v nátěrové hmotě cca 51 hm. %, z této hodnoty lze 

určit hodnotu tloušťky mokré vrstvy potřebné k aplikaci nátěrových systémů. Tloušťka 

mokré vrstvy byla vzhledem k obsahu sušiny nátěrové hmoty zvolena 150 µm. Po aplikaci 



Disertační práce  2013 
 

- 109 - 
 

a vytvrzení všech nátěrových filmů byla tloušťka suché vrstvy zkontrolována pomocí 

tloušťkoměru Elcometer a pohybovala se v průměru okolo 60 µm. 

Dále byla vypočítána kinematická viskozita alkydové nátěrové hmoty 698 mm2/s. 

Hodnota kinematické viskozity není dostačující pro aplikaci nátěrové hmoty 

pneumatickým stříkáním, z tohoto důvodu vyplývá doporučení v úpravě ředění nátěrové 

hmoty. 

Jako zkoušky přilnavosti byly provedeny mřížková zkouška a křížový řez.   

Z výsledků mřížkové zkoušky přilnavosti, je patrné, že všechny druhy nátěrových systémů 

s obsahem mikro částic a nano částic dosahují podobných výsledků.  Nejlepší přilnavost 

vykazovaly nátěrové systémy obsahující 9 – 10 hm. % mikro částic a 9 – 10 hm. % nano 

částic hodnocené stupněm 0. U zkoušky křížovým řezem dosáhly lepších výsledků 

nátěrové systémy s obsahem mikro částic, vzorky SM4, SM8 a SM10 byly hodnoceny 

nejnižším stupněm 0.  Nátěrové systémy obsahující částice v nano rozměru byly 

hodnoceny do stupně 1. Z výsledků zkoušek přilnavosti lze celkově konstatovat,  

že přilnavost všech nátěrových systémů s příměsí mikro i nano částic byla velmi dobrá. 

Korozní odolnost nátěrových systémů byla prověřena korozní zkouškou v solné 

mlze a zrychlenou ponorovou zkouškou. U zkoušky solnou mlhou po 72 hod expozice 

v korozní komoře došlo k převážné až úplné degradaci nátěrových systémů obsahující 

částice pigmentu v mikro i nano rozměru. U nátěrových systémů SM2 a SN2 

podkorodování podkladového materiálu nebylo výrazné po 48 hodinách expozice 

v korozní komoře v prostředí C5, tak jako u ostatních nátěrových systémů při stejné době 

expozice. U nátěrových systémů s příměsí částic v mikro i nano rozměru docházelo 

k puchýřkování v okolí řezu, k výrazné delaminaci řezu však nedocházelo. Z průběžných 

výsledků korozní zkoušky solnou mlhou bylo pozorováno, že částice pigmentu ZP 10 

korodují přednostně a docházelo tak k rovnoměrnému výskytu počátečního podkorodování 

a vzniku puchýřků rovnoměrně po celé ploše zkoumaného vzorku. Korozní zkouška solnou 

mlhou prokázala částečné splnění krátkodobé protikorozní ochrany 48 hodin (cca 6 

měsíců) korozním prostředí C5 u nátěrových systémů s příměsí 1-3 hm. % mikro a 1-3 hm. 

% nano částic. 

U zrychlené ponorové zkoušky se po prvním cyklu u všech vzorků bez řezu 

s obsahem mikro i nano částic projevilo puchýřkování po celé ploše a částečné 

podkorodování podkladového materiálu. U vzorků s řezem SN2 a SN4 byla již po prvním 

cyklu zkoušky jasně viditelná delaminace řezu hodnocena stupni 2 a 3. Po třetím cyklu 

zkoušky došlo u všech vzorků s obsahem mikro i nano částic ke zvětšení již vzniklých 
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puchýřků a podkorodování podkladového materiálu skoro po celé ploše. U vzorků SM8  

a SM10 došlo k delaminaci řezů klasifikovaných nejvyšším stupněm 5. V porovnání 

nejlépe obstály vzorky s obsahem mikro částic SM4 a SM6 a s obsahem nano částic 

SN2.Celkově lze z výsledků ponorové zkoušky konstatovat, že ponorové zkoušce neobstál 

ani jeden typ nátěrového systému s obsahem mikro a nano částic. Tato zkouška je pro 

syntetické alkydové nátěrové hmoty velmi agresivní. Proto by výrobek krátkodobě 

chráněný těmito nátěrovými systémy při skladování a expedici neměl být vystaven 

přímému kontaktu s agresivními roztoky. 

 Bylo provedeno studium částic pigmentu v mirko a nano rozměru v nátěrovém 

filmu pomocí SEM analýzy na skenovacím elektronovém mikroskopu EDAX. 

Z fotodokumentace je vidět, že mikro i nano částice pigmentu jsou rozloženy v nátěrovém 

filmu ve vznosu a tvoří shluky aglomerátů. V nátěrových filmech, které obsahovaly mikro 

částice, se vyskytovaly částice pigmentů i větších rozměrů, tento jev byl pozorován také 

v případě nátěrových filmů s obsahem nano částic. U všech nátěrových systémů  

se neprokázalo, že by částice pigmentu sedimentovaly k povrchu podkladového materiálu 

nebo povrchu nátěrového filmu. Částice byly ve vznosu a netvořily ochrannou bariéru nad 

povrchem podkladového materiálu. Tento jev mohl zapříčinit zhoršenou korozní odolnost 

nátěrových systémů. Dále byl pozorován jev většího shlukování mikro i nano částic 

v nátěrovém filmu při zvyšování obsahů částic pigmentu.  

Závěrem lze říci, že tolerantnost nátěrové hmoty s různými obsahy antikorozního 

pigmentu ZP 10 k podkladovému materiálu Standard byla dobrá. Nátěrovou hmotu 

s příměsí různých obsahů mikro a nano částic pigmentu ZP 10 lze aplikovat pneumatickým 

stříkáním na podkladový materiál (broušený povrch) v tloušťce tenké vrstvy. Všechny 

nátěrové systémy s obsahem mikro i nano částic prokázaly velmi dobrou adhezi ke 

standardnímu testovacímu podkladovému materiálu. Krátkodobá korozní odolnost (cca 6 

měsíců) v korozním prostředí C5 byla částečně prokázána u nátěrových systémů s příměsí 

1-3 hm. % mikro a 1-3 hm. % nano částic, tento poměr plnění se jevil jako nejvhodnější. 

Z tohoto zjištění vyplývá doporučení modifikace nátěrové hmoty k zajištění úplného 

splnění protikorozní ochrany nátěrových systémů, zejména úprava pH příznivě ovlivní 

délku protikorozní ochrany materiálu. Modifikace se může také zaměřit na antikorozní 

pigment, tak aby se jeho částice v nátěrovém filmu neshlukovaly do aglomerátů. 

 

 

Disertační práce byla zpracována za podpory projektu MŠMT KONTAKT ME 08083 
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SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS 

 

 V dnešní době se pro ochranu většiny konstrukčních a stavebních materiálů používají 

ochranné povlaky nátěrových hmot. Tyto povlaky chrání podkladový materiál před jeho 

degradací vlivem korozního prostředí a podmínek, kterým je materiál vystaven. Důležitým 

faktorem je zajistit snadnou aplikaci těchto nátěrových systémů, jejich dobrou adhezi 

k podkladovému materiálu a dlouhodobou životnost a funkčnost povlaku. Důležité je také 

ekologické hledisko ve smyslu co nejmenšího odparu těkavých organických látek (VOC 

látek) z nátěrových hmot. Ke zvýšení korozní odolnosti nátěrových hmot se využívají 

antikorozní pigmenty.  

 

 

 Společenský přínos disertační práce spočívá ve: 

• vývoji nové transparentní nátěrové hmoty na bázi alkydové pryskyřice s minimálním 

         obsahem VOC látek, 

• snížení odparu VOC látek do ovzduší a dodržení ekologického hlediska, 

• stanovení postupu přípravy a technologie aplikace nátěrové hmoty s přidáním 

         částic antikorozního pigmentu ZP 10 v mikro a nano rozměru při zachování aplikace 

         tenké vrstvy, 

• v získání nových poznatků v oblasti aplikace mikro částic a nano částic v nátěrové 

  hmotě, 

• návrhu úpravy a modifikace nátěrové hmoty s obsahem antikorozního pigmentu 

         pro krátkodobou antikorozní odolnost výrobků hutní produkce, 

• doporučení následné modifikace nátěrové hmoty a tím zlepšení výsledných 

         funkčních vlastností povlaků, jejich životnosti a v neposlední řádě ve snížení 

         celkových nákladů. 
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CONCLUSION  

 

Today for the protection of most construction and building materials are used 

protective coatings of paint systems. These coatings are protecting the substrate material 

against the degradation due to corrosive environment and conditions to which the material 

is subjected. An important factor is to ensure easy application of these coating systems, 

their good adhesion to the substrate material and the long life and functionality of the 

coating. It is also important ecological aspect in terms of the minimum evaporation  

of volatile organic compounds (VOCs) from paint systems. To improve the corrosion 

resistance of the coatings systems are used anticorrosive pigments. 

 

 

The social contribution of the dissertation work consists of: 

• development of a new transparent coating based on alkyd resin with minimum of the 

  VOC substances, 

 
• reduce evaporation of VOC substances into the air and respect ecological aspect, 
 
• assessment process of the preparation and technology of application of coating 

  system with the addition of anti-corrosive pigment particles ZP 10 in micro and nano 

  dimensions while maintaining a thin application layer, 

 
• acquisition of new knowledge in the application of micro-particles and nano particles 

  in the coating system, 

 
• draft adjustments and modifications of coating system containing anticorrosive 

  pigment for short-term anticorrosion resistance products of steel production, 

 

• recommendations subsequent modification of coatings system and thereby improve 

  the functional properties of coatings, their lifetime and finally in reducing of the total 

  cost. 
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