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ANOTACE 
 

STUDIUM TOLERANTNOSTI POVRCHU SUBSTRÁTU K POVLAKOVÝM 
SYSTÉMŮM OBSAHUJÍCÍ ČÁSTICE MALÝCH ROZMĚRŮ 

 
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.  
 
 
 
ANNOTATION  
 
THE STUDY OF TOLERANCE OF THE SUBSTRATE SURFACE TO THE COATING 

SYSTEMS CONTAINING SMALL-SIZED PARTICLES 
 
 
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. 
 
 
 
 
 



4 
 

Obsah 
 
Seznam použitého značení ............................................................................................................ 5 

1. Úvod ........................................................................................................................................ 6 

2. Přehled současných poznatků o studiu povrchu ................................................................. 6 

2.1 Povrch kovového materiálu a jeho vlastnosti ................................................................... 6 

2.1.1 Mikrogeometrie povrchu ........................................................................................... 7 

3. Koroze ..................................................................................................................................... 8 

3.1 Rozdělení koroze .............................................................................................................. 8 

3.1.1 Rozdělení korozních prostředí .................................................................................. 8 

4. Úpravy povrchu materiálu před aplikací povlaku ............................................................. 9 

5. Ochrana povrchu nátěrovými systémy ................................................................................ 9 

5.1 Základní složky nátěrových hmot ................................................................................... 10 

5.1.1 Antikorozní pigmenty ............................................................................................. 10 

5.2 Nátěrové hmoty na bázi alkydových pryskyřic .............................................................. 11 

6. Cíle disertační práce ............................................................................................................ 12 

7. Návrh metodiky experimentálních prací ........................................................................... 12 

8. Charakteristika experimentálních materiálů .................................................................... 13 

8.1 Experimentální materiál ................................................................................................. 13 

8.2 Experimentální nátěrový systém .................................................................................... 13 

8.2.1 Označení vzorků ...................................................................................................... 14 

9. Výsledky experimentálních zkoušek .................................................................................. 14 

9.1 Hodnocení čistoty povrchu dle ČSN ISO 8502-3 .......................................................... 14 

9.2 Měření drsnosti podkladového materiálu dle ČSN EN ISO 4287 .................................. 15 

9.3 Aplikace nátěrových systémů ......................................................................................... 15 

9.4 Mřížková zkouška přilnavosti a křížový řez dle ČSN EN ISO 16276-2 ........................ 16 

9.5 Korozní zkouška solnou mlhou dle ČSN EN ISO 9227 ................................................. 16 

9.6 Zrychlená ponorová zkouška dle ČSN EN ISO 67 3087 ............................................... 19 

9.7 SEM analýza nátěrových systémů .................................................................................. 21 

10. Závěr ..................................................................................................................................... 27 

11. Společenský přínos ............................................................................................................... 29 

12. Conclusion ............................................................................................................................ 30 

Literatura ..................................................................................................................................... 31 

Publikace autora související s danou problematikou............................................................... 33 

 
 
 
 
 
 



5 
 

Seznam použitého značení 
 
Znak Veličina      Jednotka 
 
ČSN   Česká státní norma   [-] 
EN   Evropská norma   [-] 
ISO   Mezinárodní norma    [-] 
VOC  Volně těkavé organické látky                                             [-] 
SEM  Skenovací elektronová mikroskopie                 [-]  
BEC Zpětně odražené elektrony – materiálový kontrast  [-] 
ZP 10         Obchodní označení fosforečnanu zinečnatého  [-] 
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 [-] 
Pb  Olovo [-] 
Cr  Chrom [-] 
Zn  Zinek [-] 
P  Fosfor [-] 
C  Uhlík [-] 
Ca  Vápník [-] 
Si  Křemík [-] 
O  Kyslík [-] 
FeO  Oxid železnatý [-] 
Fe3O4  Oxid železnato - železitý [-] 
Fe2O3  Oxid železitý  [-] 
Pb2+  Ionty olova [-] 
Zn3(PO4)2  Fosforečnan zinečnatý  [-] 
NaCl Chlorid sodný [-] 
Wt Váhové množství [%] 
U Napětí [kV] 
T Teplota [°C]
  
t Čas [s]  
l Délka [mm] 
m Hmotnost [g] 
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1. 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 
prostředku jako například základních nátěrů, které se používají k protikorozní ochraně výrobků 
hutní produkce v tenké vrstvě povlaku.  
 
 
 
 
 
2. Přehled současných poznatků o studiu povrchu 
 
2.1 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 

Oblast Horní vrstva

Rozměr 0,1 nm

Funkční 
vlastnosti 

Adsorbce, 
chemická 
reaktivita

 
Povrch kovových materiálů

ke vzniku oxidických vrstev, které ovliv
způsobují jeho rozrušení. Oxidické vrstvy na kovových materiálech vznikají v
Wüsted FeO (80%), Magnetit Fe

 
 
2.1.1 Mikrogeometrie povrchu

Každý povrch kovových materiál
vlivem působení prostředí a vn
povrchu: 

 Mimořádné nerovnosti

nebo výkovků. 

 Vlnitost povrchu B

chvění stroje, nástroje nebo obráb

 Drsnost povrchu C

 Ultramikronerovnost

krystalického povrchu.
 
 Hodnocení kvality povrchu se provádí kvantitativní nebo kvalitativní metodou.
povrchu se obvykle hodnotí dle drsnosti povrchu. Drsnost povrchu je závislá na technologii 
obrábění daného tělesa a také na p
jednotlivé parametry drsnosti: 

• Ra - Průměrná aritmetická úchylka 
posuzovaného profilu [µm]

• Rz - Největší výška profilu 
• Rp - Největší výška výstupku profile
• Rv - Největší hloubka prohlubn

[µm] 
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lení oblastí povrchu [4] 

Horní vrstva 
Tenký film 

oxidace 
Vnější povrch. 

vrstva 

0,1 nm 0,1 – 100 nm 0,1 – 10 µm 

Adsorbce, 
chemická 
reaktivita 

Odrazivost, 
tření, koroze, 

tepelná vodivost 

Deformace 
struktury 

Povrch kovových materiálů po opracování v běžných provozních podmínkách je náchylný 
ke vzniku oxidických vrstev, které ovlivňují vlastnosti povrchu materiálů

sobují jeho rozrušení. Oxidické vrstvy na kovových materiálech vznikají v
gnetit Fe3O4 (18%), Hematit Fe2O3 (2%). 

Mikrogeometrie povrchu 

Každý povrch kovových materiálů není dokonale rovinný. Nerovnosti povrchu vznikají 
ředí a vnějších sil při přípravě povrchu. Rozlišujeme tyto nerovnosti 

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

B – periodicky se opakující nerovnost, vzniká p
ní stroje, nástroje nebo obráběné součásti. 

C (mikronerovnost) – je podmíněna technologickým procesem.

Ultramikronerovnost D – je dána snahou dosáhnout nejstabiln
krystalického povrchu. 

Hodnocení kvality povrchu se provádí kvantitativní nebo kvalitativní metodou.
hodnotí dle drsnosti povrchu. Drsnost povrchu je závislá na technologii 

lesa a také na předúpravě povrchu materiálu. Drsnost povrchu charakterizují 
 

rná aritmetická úchylka 
µm] 

 [µm] 
tší výška výstupku profile[µm] 
tší hloubka prohlubně profile 

• Rc - Průměrná hodnota výšek prvk
[µm] 

• Rt - Celková výška profilu 
• Rq - Průměrná kvadratická úchylka profilu 

[µm] 
• Rsk - Šikmost posuzovaného profilu 
• Rku - Špičatost posuzovaného profilu 

Obr. 1 Příklad profilu drsnosti [5] 

Celková 
vrstva 

> 100 µm 

Adheze, nátěry 

žných provozních podmínkách je náchylný 
í vlastnosti povrchu materiálů a postupem času 

sobují jeho rozrušení. Oxidické vrstvy na kovových materiálech vznikají v tomto pořadí: 

 není dokonale rovinný. Nerovnosti povrchu vznikají 
 povrchu. Rozlišujeme tyto nerovnosti 

jde o trhliny, rýhy, nerovnosti odlitků 

periodicky se opakující nerovnost, vzniká při obrábění vlivem 

na technologickým procesem. 

je dána snahou dosáhnout nejstabilnějšího stavu 

Hodnocení kvality povrchu se provádí kvantitativní nebo kvalitativní metodou. Jakost 
hodnotí dle drsnosti povrchu. Drsnost povrchu je závislá na technologii 

 povrchu materiálu. Drsnost povrchu charakterizují 

rná hodnota výšek prvků profilu 

Celková výška profilu [µm] 
rná kvadratická úchylka profilu 

Šikmost posuzovaného profilu [-] 
atost posuzovaného profilu [-] 
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3. 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. [8]  

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. [8] Nejrozšířenějším prostředím, ve kterém probíhá koroze je vnější 
atmosféra, ale probíhá i v dalších různých prostředích. 
 
 
3.1 Rozdělení koroze 

 
Druh korozního napadení závisí na 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. [8]   
 

Rozdělení koroze: 

 Podle mechanismu:chemická, elektrochemická, 
  Podle prostředí:v atmosféře, v plynech, ve vodách, v půdě, 
  Dle druhu korozního napadení: rovnoměrná, nerovnoměrná (bodová, selektivní, důlková, 

 lamelární, mezikrystalická, transkrystalická) 
 

 

 

3.1.1 Rozdělení korozních prostředí 
 

Dle normy ČSN EN ISO 12944-2 se vnější prostředí rozděluje šesti stupni korozní 
agresivity: [11]   
 

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: [11]   

• 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. 

 
  
 
4. Úpravy povrchu materiálu 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).  

Nečistoty ulpívající na povrchu 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).  

 
 Předúpravy povrchu materiálů se rozdělují na dvě základní skupiny – mechanické úpravy 
povrchu (otryskávání, omílání, broušení, kartáčování, leštění) a chemické úpravy povrchu 
(odmašťování a moření). 

 
 

5. 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.: [9] 

 



10 
 

• 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). 
 
 

5.1 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 (Jsou to netěkavé organické látky (pojiva), vytváří tenkou souvislou 
vrstvu a vážou dispergované částice pigmentu a plniv v zaschnutém filmunapř. 
vysýchavé oleje, pryskyřice přírodní i syntetické, deriváty celulózy, kaučuku, smoly, aj. 

 Těkavé organické látky (neboli VOC látky jsou organické sloučeniny nebo směsi 
organických sloučenin, např. rozpouštědla a ředidla). 

 Plniva a aditiva (Plniva jsou jemně rozemleté minerální látky nerozpustné v pojivech, 
např. těživec, mastek, křída, aj. Aditiva jsou přísady, které ovlivňují fyzikální  
a technologické vlastnosti nátěrových hmot, např. emulgátory, sušidla, stabilizátory, aj. 

 Pigmenty (Jde o velmi jemnozrnné materiály s velikostí částic od 0,2 do 10 µm, 
pigmenty jsou nerozpustné v pojivu, dávají nátěrovému filmu zabarvení, mají antikorozní 
vlastnosti a vytváří světlostálost, tzn. ochrana barevné stálosti nátěrů vlivem slunečního 
záření). 

 
 
 

5.1.1 Antikorozní pigmenty 
 

 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. [10] 
 
 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. [10] 
 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. [6] 
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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). 
 
 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. 
[7] 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                              a)                                                        b) 
Obr. 2 Schéma bariérového efektu dle tvaru pigmentových částic, 

a)Vločkovité částice, b)Kulovité částice 

 
 
5.2 Nátěrové hmoty na bázi alkydových pryskyřic 

 
Alkydové pryskyřice jsou označovány jako syntetické polyesterové pryskyřice, které 

vznikající polykondenzační reakcí mastných kyselin nebo olejů s alkoholy. Nejpoužívanějšími 
monomery pro přípravu alkydů jsou kyselina fialová, kyselina adipová, kyselina izoftalová nebo 
kyselina benzoová. Z používaných alkoholů jsou to například glycerol, trimethylpropan, 
diethylenglykol, aj. Typickým zdrojem zasychajících olejů pro alkydové nátěrové hmoty 
je například slunečnicový, lněný, ořechový, sójový nebo kukuřičný olej. 
 
Rozdělení alkydových pryskyřic: 

a) Podle obsahu (hmotnostního zlomku) mastných kyselin nebo olejů 
-  Krátké alkydy méně než 40% (používají se například s melaminovými pryskyřicemi 

pro vypalovací nátěrové hmoty), 
- Střední alkydy 40 až 60% (V  kombinaci s chlorkaučukem se používají pro 

průmyslové nátěrové hmoty schnoucí na vzduchu a využívají se pro vysoce lesklé laky 
a emaily), 

- Dlouhé alkydy nad 60% (používají se pro nátěry, u kterých je požadována zvýšená 
odolnost proti povětrnostním vlivům). 

b) Podle druhu mastných kyselin nebo olejů  
- Např. lněný, sójový 
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6. 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 
testovaných nátěrových systémů. Podkladový materiál byly standardní testovací panely 
(„Standardy“ – broušený povrch). Takto připravené nátěrové hmoty byly aplikovány  
na podkladový materiál vysokotlakým stříkáním. 

Dále byl řešen vliv drsnosti povrchu na adhezi povlaků plněných částicemi tohoto 
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 astanovitvliv 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. % částicpigmentu v mikro a nanorozměru, 
• 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. 

 
7. 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 takto připravených nátěrových hmot na povrchu vzorků, 
• Měření tloušťky mokrého a suchého nátěrového systému dle ČSN EN ISO2808, 
• Stanovení přilnavosti mřížkovou zkouškou a křížovým řezem dle ČSN EN ISO 16276-2, 
• Stanovení korozní odolnosti zkouškou v umělé atmosféře – zkouška solnoumlhou 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. 
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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. 
 

 
8. Charakteristika experimentálních materiálů 
 
8.1 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. 3 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. 4 Mechanické vlastnosti oceli CRS SAE 1008/1010 

Mez kluzu Re  173 MPa 

Mez pevnosti v tahu Rm 275 MPa 

Tažnost A5  30 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a)                                             b) 
Obr. 2 a)Fotodokumentace Standardu, b)Fotodokumentace detailu povrchu Standardu 

(zvětšeno120x, foceno na mikroskopu OlympusLext OL8 3100) 

 

 
 
8.2 Experimentální nátěrový systém 

Jako experimentální nátěrová hmota byla použita transparentní anorganická nátěrová hmota 
na bázi alkydové pryskyřice. Jedná se o vodouředitelný 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. 
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Do nátěrové hmoty byly přimíchány částice antikorozního pigmentu fosforečnanu 
zinečnatého Zn3PO4s obchodním označením ZP 10 v mikro rozměru a nano rozměru. 
Fosforečnan zinečnatý je antikorozní netoxický pigment na bázi pigmentového oxidu železitého, 
obsahující jako inhibiční složku fosforečnan zinečnatý. Vyznačuje se dobrými inhibičními 
vlastnostmi (v anodické oblasti) a vykazuje velmi dobrou kryvost, světlostálost a odolnost vůči 
povětrnostním vlivům. Používá se k výrobě antikorozních základních nátěrových hmot, tmelů  
a dispersních izolačních hmot. 

Antikorozní pigment ZP 10 byl přimíchán do nátěrové hmoty v různých poměrech (1-3 hm. 
%, 3-5 hm. %, 5-7 hm. %, 7-9 hm. % a 9-10 hm. %), vzniklo tak deset druhů nátěrových 
systémů. 

Průměrná velikost mikro částic ZP 10 byla dle materiálového listu výrobce 2 -3,5 µm. Mikro 
částice ZP 10 byly do nátěrové hmoty přimíchány ve formě vodní pasty, tzn., byly namíchány 
s destilovanou vodou v poměru 30% pigmentu a 70% destilované vody. 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. Poměr namíchání částic byl 24 % 
pigmentu a 76 % demineralizované vody. 
 

 

8.2.1 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. 
 
Příklad značení: 

     S     M     2 
  Množství pigmentu (hm. %) 

Nátěrový systém obsahující mikro částice ZP 10 
  Podkladový materiál (Standard) 
            
Podkladový materiál: S (Standard), 

Druh nátěrového systému: M(obsahující mikro částice ZP 10, N (obsahující nano částice ZP 10), 

Množství pigmentu ZP 10: 1-3 hm. %, 3-5 hm. %, 5-7 hm. %, 7-9 hm. % a 9-10 hm. %. 
 
 
 
 
9. Výsledky experimentálních zkoušek 

 
9.1 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). 
 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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9.2 Měření drsnosti podkladového materiálu 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. 

Měření drsnosti bylo provedeno na třech referenčních vzorcích podkladového materiálu 
Standard pomocí přístroje Mitutoyo Surftest SJ-301.  

 
 

Tab. 5 Naměřené hodnoty drsnosti povrchu podélně a příčně 

Naměřené hodnoty drsnosti povrchu podélně  

Měření č. 
Ra 

[µm] 
Rz 

[µm] 
Rq 

[µm] 
Rp 

[µm] 
Rv 

[µm] 
Rsk 
[-] 

Rku 
[-] 

Průměrné 
hodnoty 

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

Naměřené hodnoty drsnosti povrchu příčně 

Měření č. 
Ra 

[µm] 
Rz 

[µm] 
Rq 

[µm] 
Rp 

[µm] 
Rv 

[µm] 
Rsk 
[-] 

Rku 
[-] 

Průměrné 
hodnoty 

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

 
 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf 1 Grafický záznam profilů drsnosti měřené podélně a příčně přístrojem  

Mitutoyo Surftest SJ-301 
 
9.3 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. 



 

Tloušťka mokré vrstvy nátě
měrky (rozsah měření 25 až 2000 
kontrola tloušťky suchého nátě
až 1500 µm). Průměrné hodnoty tloušt
částic a nano částic byly podobné, hodnoty se pohybovaly kolem 60 µm.
 
 
9.4 Mřížková zkouška přilnavosti a k

 Mřížková zkouška a křížový 
Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nát
a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku 
a křížový řez. Níže jsou uvedeny grafy s
a zkoušky křížovým řezem. 

Graf 1 Grafické srovnání hodnot klasifikace m

 
Ze srovnaných výsledků mř

druhy nátěrových systémů s obsahem mikro 
Nejlepší přilnavost mají nátěrové systémy obsahující 9 
nano částic, které byly hodnoceny stupn
mřížky není poškozen). Ze zkoušky k
nátěrové systémy s obsahem mikro 
stupněm 0.  Nátěrové systémy obsahující 
1 (velmi malé odlupování podél ř

Z výsledků zkoušek přilnavosti lze celkov
systémů s příměsí mikro i nano č

 
 
 

9.5 Korozní zkouška solnou mlhou dle 
 

 Korozní zkouška solnou mlhou byla provedena dle normy 
vyhodnocena podle norem ČSN EN ISO 4628
provedena dle normy metodou NSS 
ve zkušební komoře, kde se pravideln
 Délka expozice vzorků v 
korozní ochrany podkladového materiálu v
v korozní komoře maximálně
dokumentace v intervalech 0 h, 24 h, 48 h, 72h.
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ka mokré vrstvy nátěrových systémů byla průběžně kontrolována pomocí h
ení 25 až 2000 µm). Po vytvrzení nátěru byla na všech vzorcích provedena 

ky suchého nátěrového filmu, pomocí přístroje Elcometer 456 (rozsah m
ěrné hodnoty tlouštěk suchých vrstev nátěrových systém

ic byly podobné, hodnoty se pohybovaly kolem 60 µm. 

řilnavosti a křížový řez dle ČSN EN ISO 16276

řížový řez byly provedeny dle normy ČSN EN ISO 16276
Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy 

ijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku – Část 2: M
Níže jsou uvedeny grafy s průměrnými hodnotami klasifikace m

srovnání hodnot klasifikace mřížkové zkoušky a zkoušky k

ů mřížkové zkoušky přilnavosti v grafu č.1 je patrné, že všechny 
obsahem mikro částic a nano částic dosahují podobných výsledk
ěrové systémy obsahující 9 – 10 hm. % mikro č

ástic, které byly hodnoceny stupněm 0 (hrany řezů jsou zcela hladké; žádný 
Ze zkoušky křížovým řezem je patrné, že lepších výsledk

obsahem mikro částic, vzorky SM4, SM8 a SM10 byly hodnoceny nejnižším 
rové systémy obsahující částice v nano rozměru byly hodnoceny do stupn

1 (velmi malé odlupování podél řezů nebo v jejich průsečíku). 
řilnavosti lze celkově konstatovat, že přilnavost všech nát

sí mikro i nano částic byla velmi dobrá. 

Korozní zkouška solnou mlhou dle ČSN EN ISO 9227 

Korozní zkouška solnou mlhou byla provedena dle normy ČSN EN ISO 92
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 a probíhala 

e, kde se pravidelně rozprašuje solná mlha při stálé teplotě
 korozní komoře byla zvolena s ohledem na požadavek krátkodobé 

korozní ochrany podkladového materiálu v délce 6 – 8 měsíců, tzn., vzorky byly exponovány 
e maximálně 72 hodin. V průběhu zkoušky byla provád

dokumentace v intervalech 0 h, 24 h, 48 h, 72h. 

 kontrolována pomocí hřebenové 
ru byla na všech vzorcích provedena 

ístroje Elcometer 456 (rozsah měření 0  
rových systémů s obsahem mirko 

SN EN ISO 16276-2 

ČSN EN ISO 16276-2 – 
rovými systémy – Hodnocení  

Část 2: Mřížková zkouška  
rnými hodnotami klasifikace mřížkové zkoušky  

zkoušky křížovým řezem 

č.1 je patrné, že všechny 
ástic dosahují podobných výsledků.  

10 hm. % mikro částic a 9 – 10 hm. % 
 jsou zcela hladké; žádný čtverec 

je patrné, že lepších výsledků dosáhly 
ástic, vzorky SM4, SM8 a SM10 byly hodnoceny nejnižším 

ěru byly hodnoceny do stupně  

řilnavost všech nátěrových 

ČSN EN ISO 9227 a poté 
1 až 8. Korozní zkouška solnou mlhou byla 

v mlze neutrálního roztoku chloridu sodného a probíhala 
otě.  

ohledem na požadavek krátkodobé 
, tzn., vzorky byly exponovány 

hu zkoušky byla prováděna fotografická 
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Tab. 6 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 3 Fotodokumentace nátěrových systémů SM2-SM10 po 72 hod expozice v korozní komoře 

 
 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. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 4 Fotodokumentace nátěrových systém

 
 Po 72 hod expozice v korozní komo
systémů obsahující částice pigmentu ZP 10 v
nátěrový systém SN2, kdy podkorodování podkladového materiálu nebylo tak výrazné ja
u ostatních nátěrových systémů
 

Z průběžných výsledků
pigmentu ZP 10 korodují přednostn
podkorodování a vzniku puchýř
zkouška solnou mlhou prokázala 
(cca 6 měsíců) v prostředí C5 u nát
nano částic.  
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Fotodokumentace nátěrových systémů SN2-SN10 po 72 hod expozice v

korozní komoře došlo opět k převážné až úplné degradaci nát
částice pigmentu ZP 10 v nano rozměru. Podobný výsledek vykazoval 

rový systém SN2, kdy podkorodování podkladového materiálu nebylo tak výrazné ja
rových systémů po 48 hodinách expozice v korozní komoře v

žných výsledků korozní zkoušky solnou mlhou bylo pozorováno, že 
pigmentu ZP 10 korodují přednostně a docházelo tak k rovnoměrnému výskytu po
podkorodování a vzniku puchýřků rovnoměrně po celé ploše zkoumaného vzorku. Korozní 
zkouška solnou mlhou prokázala částečné splnění krátkodobé protikorozní ochrany 48 hodiny 

ředí C5 u nátěrových systémů s příměsí 1-3 hm. % mikro a 1

SN10 po 72 hod expozice v korozní komoře 

evážné až úplné degradaci nátěrových 
ru. Podobný výsledek vykazoval 

rový systém SN2, kdy podkorodování podkladového materiálu nebylo tak výrazné jako  
ře v prostředí C5. 

 korozní zkoušky solnou mlhou bylo pozorováno, že částice 
ěrnému výskytu počátečního 

 po celé ploše zkoumaného vzorku. Korozní 
ní krátkodobé protikorozní ochrany 48 hodiny 

3 hm. % mikro a 1-3 hm. % 



 

9.6 Zrychlená ponorová zkouška dle 
 

 Zrychlená ponorová zkouška odolnosti nát
67 3087 – Postup dle Machu a Schiffmana 
na kovech. 
 Dle normy byl použit pro zkoušku ponorem postup A, který je ur
Zkušební vzorky jsou vystaveny p
za přídavku peroxidu vodíku H
odpovídá době pro postup A 16 hod. Pro každý cyklus se vždy použije nový roztok. 

Příprava roztoku pro postup A:

• Chlorid sodný 50 g, 
• Kyselina octová (100%) 10 ml,
• Peroxid vodíku (30%) 5 ml,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5 Fotodokumentace nát
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Zrychlená ponorová zkouška dle ČSN EN ISO 67 3087 

Zrychlená ponorová zkouška odolnosti nátěrů proti podkorodování byla provedena dle 
Postup dle Machu a Schiffmana – Laboratorní zkoušky ochranné ú

Dle normy byl použit pro zkoušku ponorem postup A, který je určen pro nát
Zkušební vzorky jsou vystaveny působení okyseleného roztoku chloridu sodného NaCl

ídavku peroxidu vodíku H2O2. Zkouška se provádí ve 3 cyklech, př
 pro postup A 16 hod. Pro každý cyklus se vždy použije nový roztok. 

íprava roztoku pro postup A: 
 

Kyselina octová (100%) 10 ml, 
Peroxid vodíku (30%) 5 ml, 

• Destilovaná voda do 1000 ml,
• pH = 2,6 až 3,0.

Fotodokumentace nátěrových systémů SM2 – SM10 – 3. cyklus ponorové zkoušky

 proti podkorodování byla provedena dle ČSN 
Laboratorní zkoušky ochranné účinnosti nátěrů  

čen pro nátěry na oceli. 
sobení okyseleného roztoku chloridu sodného NaCl 

. Zkouška se provádí ve 3 cyklech, přičemž jeden cyklus 
 pro postup A 16 hod. Pro každý cyklus se vždy použije nový roztok.  

stilovaná voda do 1000 ml, 
pH = 2,6 až 3,0. 

3. cyklus ponorové zkoušky 



 

 Po třetím cyklu ponorové zkoušky 
stupeň a u vzorků SM8 a SM10 k
V porovnání nejlépe obstály vzorky SM4 a SM6. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Fotodokumentace nát

 
 Po třetím cyklu ponorové zkoušky
a silné podkorodování plochy. Na vzorku SN2 bez 
Delaminace všech řezů byla hodnocena nejvyšším stupn
SN2.  

Celkově lze z výsledků ponorové zkoušky konstatovat, že ponorové zkoušce neobstál ani 
jeden typ nátěrového systému s
alkydové nátěrové hmoty velmi agresivní. 
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ponorové zkoušky došlo ke zvětšení již vzniklých 
 SM8 a SM10 k delaminaci řezů klasifikovaných nejvyšším stupn

porovnání nejlépe obstály vzorky SM4 a SM6.  

okumentace nátěrových systémů SN2 – SN10 – 3. cyklus ponorové zkoušky

ponorové zkoušky bylo u všech vzorků patrné zvětšení 
podkorodování plochy. Na vzorku SN2 bez řezu byl patrné nejmenší puchý

ů byla hodnocena nejvyšším stupněm 5. V porovnání nejlépe obstál vzo

ů ponorové zkoušky konstatovat, že ponorové zkoušce neobstál ani 
rového systému s obsahem mikro a nano částic. Tato zkouška je pro syntetické 

rové hmoty velmi agresivní.  

již vzniklých puchýřů na nejvyšší 
 klasifikovaných nejvyšším stupněm 5. 

3. cyklus ponorové zkoušky 

ětšení vzniklých puchýřů  
ezu byl patrné nejmenší puchýře. 

porovnání nejlépe obstál vzorky 

 ponorové zkoušky konstatovat, že ponorové zkoušce neobstál ani 
ástic. Tato zkouška je pro syntetické 
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9.7 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). Studium vzorků v řádkovacím elektronovém 
mikroskopu bylo provedeno v režimu zpětně odražených elektronů – materiálový kontrast 
(BEC). 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Obr. 7 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SM2, zvětšení 1000x a 3000x 

 
 Na obrázku 7 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 mikro částic, které jsou rozptýleny 
v nátěrovém filmu a zůstávají ve vznosu.  
 

 

Graf 7 Chemická analýza z plochy – vzorek SM2 

 

Tab. 7 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 7 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. 8 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SM4, zvětšení 1000x a 3000x 

 
Na obrázku 8 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. 9 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SM6, zvětšení 1000x a 3000x 

 
 Na obrázku 9 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 10 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SM8, zvětšení 1000x a 3000x 
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 Na obrázku 10 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. 11 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SM10, zvětšení 1000x a 3000x 

 

 Na obrázku 11 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. 
 
 

 
 

Graf 8 Chemická analýza z částice – vzorek SM10 

 

 
Tab. 8 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 Zna P potvrdil 
přítomnost pigmentu fosforečnanu zinečnatého. 
 
 
 
 
 

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 
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Obr. 12 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SN2, zvětšení 1000x a 3000x 

 
Na obrázku 12 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Obr. 13 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SN4, zvětšení 1000x a 3000x 

 
 Na obrázku 13 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. 14 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SN6, zvětšení 1000x a 3000x 

 



25 
 

Na obrázku 14 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Obr. 15 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SN8, zvětšení 1000x a 3000x 

 

Na obrázku 15 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. 16 Snímek fázového rozhraní substrát – nátěrový systém SN10, zvětšení 1000x a 3000x 

 

 Na obrázku 16 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.  
 

 
 

Graf 9 Chemická analýza z plochy – vzorek SN10 
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Tab. 9 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 9 je patrné, že výskyt 
prvků Zn a P značí přítomnost pigmentu fosforečnanu zinečnatého. Prvky C a O jsouběžnou 
součástí všech polymerů, tzn. jejich přítomnost je z alkydové nátěrové hmoty. 

 
 

 

 

Graf 10 Chemická analýza z částice – vzorek SN10 

 

Tab. 10 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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10. 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.  

Měření drsnosti povrchu Standardu bylo provedeno na přístroji MitutoyoSurftest SJ-301. 
Naměřené hodnoty parametrů drsnosti v podélném i příčném směru povrchu referenčního vzorku 
Standard vykazovaly typické hodnoty parametrů drsnosti pro broušený povrch.  
 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 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 hodiny 
(cca 6 měsíců) v 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 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 
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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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11. 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. Důležitým faktorem  
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 av neposlední řádě ve snížení celkových nákladů. 
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12. 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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