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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

Znak Veličina Jednotka 

ČSN Česká státní norma 

EN Evropská norma 

ISO Mezinárodní norma 

Ra Střední aritmetická odchylka profilu [µm] 

Rz Výška nerovnosti profilu určena z 10 bodu [µm] 

Rp Největší výška výstupku profilu [µm] 

Rq Kořenová průměrná čtvereční odchylka [µm] 

Ry Největší výška nerovnosti profilu [µm] 

Rsk Šikmost posuzovaného profilu [-] 

Rku Špičatost posuzovaného profilu [-] 

Sa Normalizovaný stupeň přípravy povrchu otryskávání 

St Ruční nebo mechanizované čištění  
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ÚVOD 

V současnosti jsou kladeny čím dál větší nároky na povrchovou úpravu kovů. 

S povrchovou úpravou se dnes setkáváme všude kolem nás hlavně ve strojní výrobě 

a jiných odvětvích. Povrchová úprava ve strojírenství se zabývá ochranou proti působení 

převážně povětrnostních a provozních vlivů na daný předmět, a tím i zvýšení jeho 

životnosti a stálosti. Důležitý vliv na kvalitní povrchovou úpravu má způsob 

předpovrchové přípravy. S tím zároveň souvisí i nároky kladené na předpovrchové úpravy 

povrchu před nanášením ochranného povlaku. Užitné vlastnosti povlaku jsou individuální, 

odvíjí se od kvalitní předpovrchové úpravy, která má rozhodující vliv na přilnavost 

a kvalitu nanesených povlaků. Do předpovrchové úpravy patří technologie, které zbavují 

povrch nečistot. K nečistotám patří např. oleje, mastnoty, okuje, rzi a staré povlaky. Tyto 

nečistoty musíme odstranit tak, abychom získali technicky nebo fyzikálně čistý povrch. 

Mezi nejpoužívanější metody můžeme přiřadit chemické a mechanické čištění. 

Bakalářská práce se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části 

je popsán současný stav mechanického a chemického čištění a moderní trendy čištění. 

V praktické části je proveden pokus čištění na vzorcích, které byly umístěny v provozu. 

Jsou zde uvedeny výsledky provozního zkoušení čištění včetně ekonomického zhodnocení. 
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1. ÚPRAVY POVRCHU KOVOVÉHO MATERIÁLU PŘED 

APLIKACÍ POVLAKŮ 

Před aplikací povlaků je nutné povrch kovových materiálů mechanicky nebo chemicky 

upravovat. Těmito úpravami odstraňujeme z povrchu materiálu různé nečistoty. 

Nečistoty lze rozdělit na: 

 Ulpělé cizí nečistoty, které jsou vázány k povrchu pouze adhezními silami. Jedná se 

o zbytky mastných látek, kovových nečistot a nerozpustných anorganických nečistot. 

Odstraňujeme je odmašťováním. 

 Vlastní nečistoty, které jsou vázány k povrchu kovu chemisorpcí, tzn. že jsou k povrchu 

materiálu připojeny určitou chemickou vazbou. Jedná se o korozní splodiny, tedy okuje 

a rez. Odstraňujeme je mechanicky (otryskáváním, broušením, kartáčováním nebo 

omíláním) nebo chemicky (odrezováním nebo mořením). 
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2. CHEMICKÉ ÚPRAVY POVRCHU 

Chemickými úpravami dosahujeme různé kvality různých povrchů. Každá z metod je 

vhodná na jiný druh materiálu a jinou požadovanou čistotu. Chemické úpravy jsou takové, 

při kterých reagují chemická činidla s nečistotami na povrchu materiálu. 

Mezi chemické úpravy povrchu patří moření a odmašťování. 

2.1. Odmašťování 

Odmašťování je jednou z metod chemických úprav kovů. Jedná se o souhrnnou úpravu 

povrchu pro odstranění všech druhů nečistot z povrchu kovu, které jsou k němu vázány. 

Odmašťováním se neodstraňuje pouze mastnota, ale i prach, kovové třísky, anorganické 

zbytky atd. 

Vlastností odmašťovacích prostředků je uvolnění nečistot z povrchu kovu, jejich 

převedení do roztoku a zabránění zpětnému navrácení na kov. Chemickými úpravami 

dosahujeme různé kvality různých povrchů, přičemž každá z metod je vhodná na jiný druh 

materiálů a jinou požadovanou čistotu povrchu.  

Způsoby odmašťování: 

 Odmašťování v alkalických roztocích 

 Odmašťovaní v organických rozpouštědlech      

 Elektrolytické odmašťování 

 Odmašťování v neutrálních roztocích 

 Odmašťování v emulzních roztocích 

 Odmašťování opalováním 

 Vysokotlaké kapalinné odmašťování 

 Odmašťování ultrazvukem 

 Odmašťování párou 

V oblastech výroby těžkých mechanických dílů je obecný problém s váhou a velikostí 

čištěných součástí. Pro odmašťování takových součástí nejsou všechny výše uvedené 

způsoby vhodné nebo rentabilní. 
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2.1.1. Odmašťování v alkalických roztocích 

Jedná se o jeden z nejrozšířenějších, ale zároveň z těch složitějších způsobů 

chemického čištění (galvanika). Mastné kyseliny (hlavně živočišných a rostlinných tuků) 

se neutralizují a přechází do roztoku jako rozpustná mýdla. Minerální mastnoty (oleje, 

vazelíny, vosky) se nezmýdelňují, a proto se odmašťují mnohem hůře. Odmašťovaní 

minerálních olejů probíhá pouze za zvýšené teploty, kdy mastnoty emulgují do formy 

drobných kapiček roztoku rozpouštědla. 

Alkalické odmašťovací prostředky obsahují louh, sodu, fosforečnany, uhličitany, 

křemičitany, povrchově aktivní látky a emulgátory. Přítomnost křemičitanu v roztoku 

potlačuje nebezpečí koroze. Teplota odmašťovacího prostředku při ponorném odmašťování 

musí být větší než 80 °C, při postřiku 60 °C, při čištění lehkých a barevných kovů by se 

teplota odmašťovacího prostředku měla pohybovat v rozmezí 70 až 80 °C. Čistíme-li 

ponorem, je ideální doba působení 5 až 10 minut podle míry znečištění. Alkalické roztoky 

účinkují především koloidně chemickými pochody, tedy tvorbou emulzí a disperzí nebo 

zmýdlováním nečistot, a zabraňují opětovnému usazení nečistot. Působením alkalického 

odmašťovače dochází k rozpouštění heteropolárních nečistot, které jsou ve vodě rozpustné 

(anorganické soli). Po odmaštění se musí z povrchu kovu zbytky alkálií příp. jiných 

nečistot opláchnout horkou vodou (ponorem nebo ostříkáním). Odmašťovací lázně se musí 

udržovat v čistotě, což znamená odstraňování mastnoty a nečistot z povrchů buď přes 

přepad, nebo vyčerpanou lázeň doplňovat chemikáliemi. Nevýhodou alkalického 

odmašťovaní je likvidace lázní v neutralizačních stanicích s velkými nároky na energii.  

Typy zařízení pro odmašťování: 

 Vanové pro ponorné odmašťování, vany a oplachy se zařazují do linek. 

 Postřikové, kde se postřikem dosahuje lepších výsledků, mohou to být ruční 

i automatizované linky. 

 Bubnové, které jsou vhodné především pro malé věci, bubny jsou zároveň ponořeny 

do lázně, otáčeny a posunovány šnekovým dopravníkem. 

Alkalické odmašťování se většinou provádí ponorem nebo postřikem a oproti 

organickým rozpouštědlům je lacinější a bezpečnější. Odpadní vody a vyčerpané lázně 

však musí být likvidovány (neutralizovány) v čistírnách odpadních vod. 
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Odmašťování pomocí detergentů 

Moderní odmašťovací prostředky obsahují povrchově aktivní látky, jako jsou tenzidy, 

původní alkalické složky odmašťovacích přípravků byly nahrazeny boritany a polyfosfáty. 

Zavedení povrchově aktivních látek (anionaktivní tenzidy, neionogenní tenzidy, 

amfolytické tenzidy) znamenalo zásadní obrat ve vývoji odmašťovacích přípravků, jelikož 

jejich použitím se zásadně zvyšuje kvalita odmašťovaní. Přitom lze pracovat při nižších 

teplotách, čímž se zásadně energeticky ušetří a celý proces se urychluje. Zároveň se 

podařilo snížit původní vysoké pH, což umožnilo přejít na roztoky slabě kyselé (alkalické) 

až téměř neutrální, nebo dokonce odmašťovat v kyselém prostředí. Detergenty lze 

aplikovat ručně, ponorem i postřikem včetně vysokotlakého postřiku. Pro každou aplikaci 

je nutné vybrat vhodný přípravek vyhovující zvolené odmašťovací technologii. Jejich 

velkou předností je skutečnost, že obsahují z více jak 90 % látky biologicky odbouratelné 

a tedy snadno likvidovatelné. 

2.1.2. Odmašťovaní v organických rozpouštědlech      

Je velmi rozšířeným způsobem odmašťovaní hlavně tam, kde není možné použít 

alkalických roztoků. V současnosti je ale trend jejich vytlačování, převážně z ekologických 

důvodů. Organická odmašťovadla rozpustí mastné látky na povrchu kovu a zároveň uvolní 

i ostatní ulpělé nečistoty. Organická rozpouštědla většinou nezpůsobují korozi. Pomocí 

organických rozpouštědel se mohou odstranit i silné vrstvy mastných nečistot (olejů, tuků). 

Jsou vhodné také na čištění velmi členitých součástí. Nevýhodou však je skutečnost, že 

organická rozpouštědla nevyhovují požadavkům bezpečné a zdravotně nezávadné práce. 

Ideální rozpouštědlo by mělo rozpouštět všechny druhy nečistot, mělo by být levné, 

bezpečné, zdravotně nezávadné, snadno regenerovatelné a univerzálně účinné. Nejvíce se 

používají ropné produkty (aromatické či lépe alifatické uhlovodíky). Tomu se však 

používaná rozpouštědla jen více či méně přibližují. Nejčastěji je však používán 

k odmašťování technický benzín. Při použití odmašťovacích prostředků jako je nafta nebo 

petrolej, musí následovat odmaštění v technickém benzínu. Při tomto druhu odmašťování 

je nutné klást zvýšený důraz na bezpečnostní předpisy. Technický benzín dnes můžeme 

nahradit trichloretylénem, který je nehořlavý, velmi dobře rozpouští mastnoty, vosky, 

živice, dehet i asfalt a rozloží se na přímém slunečním světle. Uplatnění nacházejí 

organická rozpouštědla zejména v menších závodech díky poměrně nízkým nákladům, 

technické jednoduchosti a vysoké účinnosti čištění. Mnohdy však zůstává nedořešena 

otázka likvidace vypotřebovaných rozpouštědel. 
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2.1.3. Elektrolytické odmašťování 

Elektrolytickým odmašťováním se získávají nejlepší odmašťovací výsledky, a proto se 

zařazují tam, kde je kladen velký důraz na odmašťovací výsledky (např. pro galvanické 

pokovování). Provádí se v ocelových vanách vyložených sklem. V principu jde 

o elektrolýzu, kde galvanickým proudem dochází  k disociaci látek alkalického roztoku. 

Na katodě se vylučuje vodík a alkalický kov, který je nestálý a slučuje se ihned s vodou 

na alkalický hydroxid (např. NaOH). Je-li předmět katoda, odmaštění můžeme zintenzivnit 

chemickým působením koncentrovaného hydroxidu a mechanickým odtrhováním mastnot 

bublinami vodíku. Difúze vodíku ale působí negativně na povrch kovu, způsobuje tzv. 

vodíková křehkost. Je-li předmět anoda, kov se rozpouští a vylučuje kyslík, který ještě více 

zintenzivní mechanické účinky. Nejúčinnější je katodicko-anodické odmašťování, při 

kterém se připojí odmašťující předmět nejprve určitou dobu na katodu, poté na kratší dobu 

na anodu (poměr 3:1). Toto odmašťovaní je vhodné pro výrobní linky, např. při výrobě 

drátů a plechových pásů. Výrobky procházejí v odmašťovacím roztoku mezi pásy elektrod. 

Lázně mohou být kyanidové nebo bezkyanidové. 

2.1.4. Odmašťování v neutrálních roztocích 

Jde o ruční odmašťování velkých součástí. Provádí se vodními roztoky (saponáty). 

Není vhodné pro ponorné a postřikové odmašťování, protože dochází k pěnění. 

V současnosti se objevují na trhu pěny s kapalným disperzním prostředím, těmito lze 

s použitím speciálního zařízení čistit postřikem. Tento způsob odmašťování zaručuje 

vysoké výkony při nízkých nákladech. 

2.1.5. Odmašťování v emulzních roztocích 

Emulzní roztoky jsou směsí organických rozpouštědel s emulgátory, smáčedly, 

alkáliemi, inhibitory a vodou. Emulzní roztoky jsou aplikovány natíráním, máčením nebo 

postřikem. Emulgační prostředky rozpustí mastnotu a emulgátor dovolí její odplavení 

vodou při oplachu. Jsou vhodné pro odstraňování hrubých vrstev mastnot. Jedná se např. 

o prostředky Arva a Retil. Nevýhodou je nákladné čištění odpadních vod. 

2.1.6. Odmašťování opalováním 

Předmět se ohřeje na 300 – 700 °C, při této teplotě dochází ke spálení mastnot 

na plynné zplodiny. Zbytky oxidických vrstev se poté odstraní mechanicky kartáčováním 

nebo otryskáváním nebo chemickým mořením. 
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2.1.7. Vysokotlaké kapalinné odmašťování 

Jde o čištění při působení vysokého tlaku vody (až 60 MPa). Používá se převážně čistá 

voda, někdy s použitím inhibitoru. Kapalinné odmašťování je vysoce účinné a zároveň 

ekonomické, neboť čištění odpadních vod je méně nákladné. Využívá se u velkých ploch. 

Nevýhodou je nákladná pořizovací cena. 

2.1.8. Odmašťování ultrazvukem 

Odmašťování pomocí ultrazvuku nachází využití zejména při čištění povrchů 

profilovaných součástí, u nichž se nedosahuje dobrých výsledků při použití běžných 

čistících prostředků a postupů, zvláště při odstraňování nečistot z různých záhybů nebo 

malých otvorů. Ultrazvukové zařízení dodává vysokofrekvenční energii z generátoru přes 

ultrazvukový budič do nádrže s čistící kapalinou, kde dochází k přeměně této energie na 

energii akustickou, ta rozkmitává kapalinu a spolu s kavitačními účinky se zúčastňuje 

čistícího procesu. Jako čistící kapalina se používají organická rozpouštědla i vodné 

odmašťovače. Odmašťování pomocí ultrazvuku je použitelné pouze u předmětů menších 

rozměrů, které mohou být umístěny do vyráběných velikostí odmašťovacích van. 

Nevýhodou jsou značné pořizovací náklady. 

2.1.9. Odmašťování párou 

Páru používáme při odmašťování a čištění povrchů rozměrných zařízení. Je to velmi 

účinná metoda na odstraňování i zaschlých, zapečených, připálených a jiných nečistot. 

Tepelný a tlakový účinek páry je možno kombinovat dávkováním odmašťovacího 

prostředku, případně i s oplachem horkou vodou. 

 

V současné době je snaha vytlačovat uhlovodíková (ředidlo C6000, aceton, benzín) 

a organická odmašťovadla a nahrazovat je vodou ředitelnými (NO1 STRONG, Simple 

Green, atd.). Organická odmašťovadla jsou dnes čím dál méně slučitelná s podmínkami 

kladenými na ekologii a pracovní podmínky na pracovišti. I proto byla vyhláškou EU 

zakázána. 
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2.2. Moření 

Moření je odstraňování oxidických nečistot (rzi a okují) z povrchu kovochemickým 

způsobem. Vlivem působení kyselin nebo louhu se oxidy převedou na rozpustné soli, které 

se smyjí z povrchu vodou. 

Nejpoužívanější kyseliny: 

 kyselina sírová – koncentrace 77 až 98 %, 

 kyselina solná – koncentrace nejméně 31 %, 

 kyselina fosforečná – koncentrace do 40%, 

 kyselina dusičná – koncentrace do 50 %, 

 kyselina fluorovodíková – koncentrace do 70 %. 
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3. MECHANICKÉ ČIŠTĚNÍ 

Mezi další způsoby odstraňování nečistot patří mechanické čištění. Tímto způsobem 

lze zajistit úpravu povrchu pro požadovanou potřebu. 

Úkoly mechanického čištění: 

 Čištění povrchu materiálu od nečistot (rzi, okují, písku, staré barvy). 

 Vytvoření podmínek pro zakotvení povlaku. 

 Zlepšení mechanických vlastností povrchu (pevnost, mez únavy). 

 Vzhledové požadavky. 

 Zvýšení protikorozní odolnosti. 

3.1. Otryskávání 

Je to metoda, při které se tryskací materiál vrhá velkou rychlostí proti povrchu 

součásti. Charakter je dán hlavně tvarem použitého zrna tryskacího materiálu. Krom tvaru 

hraje důležitou roli také tvrdost, zrnitost, druh vrhacího materiálu a váha zrna. Účinek 

otryskávání je dán režimem, rychlostí vrhu zrna, úhlem otryskávání, tvrdostí a jakostí 

substrátu. Otryskávání způsobí na povrchu plastickou deformaci povrchové vrstvy, tím 

vzniká na povrchu součásti vysoké tlakové napětí, které je v rovnováze s vnitřním tahovým 

napětím. Otryskáváním dojde i ke zpevnění povrchu materiálu a k topografickým změnám. 

Těchto vlivů se využívá ke zpevnění součástí, hlavně u ložisek, ozubených kol, lopatek 

atd. Otryskáváním se zbavíme i okují, rzi a starých nátěrů. Při otryskávání kulatým tvarem 

zrna dochází k zarážení nečistot do povrchu materiálu. Naopak ostrý tvar zrna se zařezává 

do povrchu materiálu. Po otryskávání je povrch drsný, pokrytý malými kráterky. Druh 

otryskávacího materiálu se volí podle druhu upravovaného povrchu, velikosti znečištění 

a tloušťky stěn tryskaného materiálu. Výkon se dá regulovat druhem zrna, velikostí zrna, 

tlakem, úhlem, vzdáleností a velikostí trysek. Podle typu otryskávacího materiálu 

(abraziva) může dojít k ulpění otěru abraziva na povrchu čistého materiálu, což může mít 

za následek zhoršení přilnavosti povlaku. Z tohoto důvodu je vhodné použít chemicky stálá 

abraziva. Otryskaný povrch má být bezprostředně ochráněn ochranným povlakem. 

Používané tryskací materiály (abraziva): 

Balotina, korund, ocelová drť, ocelový granulát, litinová drť, litinový granulát, zirblast, 

ferrosad, plastické abrazivo, křemičitý písek, brusiva, sekaný drát, skleněné kuličky 

a mnoho dalších.  
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3.1.1. Balotina 

Balotina jsou skleněné mikrokuličky. Používá se zvláště pro jemné otryskávání, leštění 

nerezových dílů a pro finální úpravy materiálu. Jako chemicky stálý a inertní materiál je 

z hlediska toxikologického a ekologického nezávadná. Materiál je nehořlavý, nevýbušný 

a z chemického hlediska neobsahuje žádné škodlivé látky. Balotinu lze skladovat 

neomezeně dlouhou dobu. Při volném přístupu vzduchu nabírají mikrokuličky vzdušnou 

vlhkost a materiál ztrácí sypkost. [7] 

Vlastnosti balotiny: 

 Specifická hmotnost: 2,45 kg/dm
3
 

 Index lomu: 1,50 

 Hydrolytická třída: IV 

 

Obr. 1   Balotina [7] 

3.1.2. Korund 

Umělý korund hnědý (Al2O3) je velmi agresivní a nejtvrdší materiál používaný pro 

otryskávání. S tímto materiálem se dosáhne v krátkém čase požadovaná čistota povrchu Sa 

2,5 nebo 3. Vyrábí se pálením bauxitu v indukčních pecích při teplotě 1600 
o
C. Jeho 

působení je závislé na velikosti jeho zrn. Používá se při čištění ocelolitiny nebo šedé litiny, 

při odstraňování otřepů u zušlechtěné oceli, při zpracování dřeva a plastické hmoty, 

k odrezování, zdrsnění, rytí, matování, strukturování. I přes jeho minerální charakter není 

korund silikogenní. [7] 

Chemické složení: 

Al2O3 min. 95,50 %, SiO2 max. 1,40 %, Fe2O3 max. 0,60 %, CaO max. 0,40 %, 

TiO2 1,80 % - 2,80 %. 
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Obr. 2   Korund [7] 

3.1.3. Ocelová drť 

Ocelová ostrohranná drť se vyrábí drcením speciálně tepelně upravených zrn granulátu 

o větším průměru. Používá se ve třech různých tvrdostech pro čištění a úpravu povrchů. 

Pro otryskávání se nejčastěji používá typ GH, která je nejtvrdší a v pracovní směsi zůstává 

stále v ostrohranné formě (opotřebovává se štěpením). [7] 

Hlavní použití drtí je ve vzduchových tryskačích. V tryskacích zařízeních s metacími 

koly se používá jen výjimečně z důvodů vysokého opotřebení metacích částí  (např. 

otryskávání válců pro válcovací stolice, požadovaná speciální povrchová úprava). [7] 

Chemické složení: 

C 0,75 - 1,20 %, Mn 0,60 - 1,10 %, Si 0,60 - 1,10 %, P max. 0,04 %, S max. 0,04 %. 

Tvrdost ocelové drtě GH: 

Průměr z 10 měření: 750 - 900 HV 1, směrodatná odchylka: max 60 HV 1. 

Obr. 3   Ocelová drť [7] 
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3.1.4. Ocelový granulát 

Kulatý ocelový granulát se vyrábí z nadeutektoidní speciálně tepelně upravené oceli. 

Má jemnou homogenní strukturu temperovaného martenzitu, která vykazuje optimální 

odrazovou pružnost a odolnost proti únavě materiálu. Tento materiál je optimální pro 

většinu aplikací využívajících otryskávání pomocí metacích kol. Vlastnosti materiálu, 

především jeho životnost a odolnost proti nárazům, umožňují maximální čistící účinek při 

optimálních nákladech. [7] 

Chemické složení: 

C 0,75 - 1,20 %, Mn 0,60 - 1,10 %, Si 0,60 - 1,10 %, P max. 0,04 %, S max. 0,04 %. 

Obr. 4   Ocelový granulát [7] 

3.1.5. Litinová drť 

Ostrohranné částice vyrobené drcením zrn litinového granulátu o větším průměru. 

Používá se pro otryskávání povrchů, při odstraňování koroze, starých nátěrů, čištění 

odlitků, hutních materiálů, na otryskávání kamene nebo při řezání kamene. [7] 

Chemické složení: 

C 3,00 - 3,40 %, Mn (nepředepsáno), Si 1,00 - 1,50 %, P max. 0,10 %, S max. 0,25 %. 

Obr. 5   Litinová drť [7] 
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3.1.6. Litinový granulát 

Kovová zrna převážně kulovitého tvaru vyrobená rozstřikem tekutého kovu. Používá 

se pro čištění kotlů, do lodních závaží pro rybářské sítě, nebo jako přísada do speciálních 

betonů, výplně trezorů. [7] 

Chemické složení: 

C 3,00 - 3,40 %, Mn (nepředepsáno), Si 1,00 - 1,50 %, P max. 0,10 %, S max. 0,25 %. 

Obr. 6   Litinový granulát [7] 

3.1.7. Zirblast 

Zirblast je keramické abrazivo. Tyto tavené keramické mikrokuličky mají větší hustotu 

než skleněné abrazivo, čímž mají větší účinnost, a zároveň nižší hustotu než ocelové 

abrazivo, takže nedochází k deformacím povrchu. Doporučené pro použití na čištění licích 

forem, shot peenig, vhodné k ošetření povrchů (očištění, konečná úprava hladkého 

povrchu, odstranění otřepů, omílání, leštění), odstranění barev, laků. [7] 

 

Obr. 7   Zirblast [7] 
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Chemické složení: 

ZrO2 67 %, SiO2 30 %, ostatní  3 %. 

Vlastnosti zirblastu: 

 Hustota: 3,85 g/cm
3
 

 Objemová hmotnost: 2,3 kg/l 

 Tvrdost: 700 HV 1 

Výhody zirblastu: 

 Redukuje spotřebu tryskacího média. 

 Nízká prašnost, tudíž zlepšení viditelnosti. 

 Vylepšená a konzistentní konečná úprava povrchu. 

 Redukovaná potřeba údržby. 

 Chemicky inertní, povrch tryskané součásti není kontaminován. [7] 

3.1.8. Ferrosad 

Ferrosad je nízkouhlíková litá ocel. Je to tryskací médium s dlouhou životností 

a využitelností. Tyto vlastnosti jsou dány kompaktností, neboť povrch je bez trhlinek. 

Na základě jedinečných technických vlastností materiálu Ferrosad bude použití 

spotřebovaného materiálu klesat až o více než 20%. [7] 

Chemické složení: 

C 0,10 %, Mn 1,15 %, Si 0,15 %, P 0,015 %, S 0,015 %. 

Obr. 8   Ferrosad [7] 
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3.1.9. Plastické abrazivo 

Tryskací materiál na bázi plastické hmoty je vhodný pro svou hospodárnost a svou 

přijatelnost a snesitelnost pro životní prostředí a pro zdraví. Používá se za účelem 

odstranění organických povlaků bez porušení předchozí povrchové úpravy (anorganických 

povlaků), ke zbavení laku, čištění, odstranění otřepů, zdrsnění, zušlechtění, matování. [7] 

Výhody plastických abraziv: 

 Možno aplikovat na všech materiálech. 

 Nedochází k porušení základní povrchové úpravy vytvořené elektrochemickým 

způsobem. 

 Nedochází k prohnutí či jiným deformacím samotného povrchu. 

 Dokonalé odmaštění povrchu. 

 Oproti tradičnímu mechanickému broušení snižují náklady až o 50%. 

 Tryskací materiál z plastické hmoty je ekologický (netoxický) a proto nepředstavuje 

žádné zdravotní zatížení. 

 Dlouhá životnost, vydrží použití až 30 tryskacích cyklů. [7] 

Využití plastických abraziv: 

 Letectví - odstraňování vnějších nátěrů dle MIL-P-85891. 

 Slévárenství - čištění forem, lopatek turbín. 

 Automobilový průmysl - motory, bez nutnosti rozebírání a nebezpečí zadření, díly 

motorů, lopatek. 

 Elektrotechnika - vyhlazování tištěných spojů. 

 Čištění laminátů, kompozitních materiálů, skelné vaty a dalších citlivějších materiálů. 

[7] 

Obr. 9   Plastické abrazivo 
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3.2. Principy otryskávání 

Otryskávání lze rozdělit: 

 Tlakovzdušné otryskávání abrazivního materiálu pod tlakem na čištěný povrch. 

 Otryskávání metáním - abrazivo je vrháno lopatkami metacích kol v uzavřené kabině. 

Obr. 10   Principy otryskávání [8] 

3.2.1. Tlakovzdušné otryskávání 

Dle způsobu použití se dělí na injektorový a tlakový. Rozdíl mezi nimi je cca 300%. 

Injektorové tlakovzdušné otryskávání 

Pracuje na jednoduchém principu přisávání abrazivního materiálu ve vzduchově 

uzavřené komoře. V tryskací pistoli je vsazená vzduchová tryska, do které je abrazivo 

vedeno pod tlakem hadicí, ze které je pak tryskáno na povrch. Tento způsob je 

nejrozšířenější v tryskacích kabinách, nebo jen tryskací pistole na volné otryskávání. 

Velikost trysky a tlak vzduchu rozhoduje o intenzitě otryskávání. Vhodnými abrazivy jsou 

korund nebo balotina. Dnes je otryskávání doplněno o odsávání, kdy odsávací tryska je 

pevně dotlačená na povrchu, aby abrazivo neunikalo do prostoru. V hadici se dělí na 

abrazivo, které se vrací zpět a prach, který putuje do zásobníku. Na tato zařízení lze říct, že 

s odsáváním snižují výkon otryskávání (i o 50%). Proto je doporučeno při nákupu 

odzkoušet tryskací výkon na daném povrchu. [8] 

Tlakové tlakovzdušné otryskávání 

Jedná se o systém užívaný u mobilních tlakových jednotek, ale i u tryskacích boxů 

nebo kabin. Abrazivo je v uzavřené tlakové nádobě a je pod tlakem přes regulační ventil 

vháněno do hadice s tryskou, kde je tok abraziva ještě urychlen tvarem trysky „Venturiho 

trubice“. Vše zajišťuje pneumatický systém s ovládáním z místa otryskávání. Rychlost 

abraziva je u ústí trysky 43 m.s
-1

. U tlakového systému se používají těžší abraziva, např. 

ocelová a litinová drť, korund, struska atd. [8] 
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3.2.2. Otryskávání metáním 

U mechanického otryskávání se využívá energie rotujícího metacího kola. Na vnitřní 

část rotujících lopatek se přivádí abrazivo, které je unášeno vlivem odstředivé síly 

k tryskanému předmětu. Používají se abraziva jako ocelový granulát, litinová drť (značné 

opotřebení lopatek). Jde o velice výkonná zařízení, hospodárnější oproti pneumatickým 

tryskáčům. Nelze dokonale řídit směr abraziva. Metací kola jsou konstruovaná na dvě či 

více lopatek. Pro složité tvary je vhodné použití více metacích kol s různorodým 

nastavením. [8] 

3.3. Stupně otryskávání 

Příprava povrchu otryskáváním se označuje písmeny „Sa“. Nejčastěji se volí stupeň 

otryskávání Sa 2,5. 

Tab. 1 Stupně otryskávání [2] 

Sa 1 Lehké otryskávání 

Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý 

viditelných olejů, mastnoty a nečistot, málo přilnavých 

okují, rzi, nátěrů a cizích látek. 

Sa 2 Důkladné otryskávání 

Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý 

viditelných olejů, mastnoty a nečistot, bez většiny okují, 

rzi, nátěrů a cizích látek. Všechny zbylé nečistoty musí 

být pevně přilnavé. 

Sa 2 ½ 
Velmi důkladné 

otryskávání 

Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý 

viditelných olejů, mastnoty a nečistot, okují, rzi, nátěrů a 

cizích látek. Všechny zbylé stopy nečistot musí 

vykazovat pouze lehké zabarvení ve formě skvrn nebo 

pruhů. 

Sa 3 
Otryskávání až na 

vizuálně čistý povrch 

Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý 

viditelných olejů, mastnoty a nečistot, okují, rzi, nátěrů a 

cizích látek. Povrch musí mít jednotný kovový vzhled. 

3.4. Omílání 

Metoda spočívající ve vzájemném omílaní (odírání) se v otáčejícím bubnu popřípadě 

zvonu. Mohou se přidat i brusiva nebo kapaliny, které omílání pomáhají. Metoda je vhodná 

pro malé součásti do váhy cca 1 kg. Větší předměty lze omílat pouze připevněné 
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v přípravku v omílacím zařízení. Omílání se používá především k odjehlování, leštění, 

odstranění tavidla po svařování, odstranění korozních rzí a ke zpevnění povrchu. Prvky 

ovlivňující omílání: průměr bubnu a jeho otáčky, čas omílaní, tvar a velikost součásti, druh 

a tvar omílacích těles, druh a množství omílací kapaliny a naplnění bubnu. 

3.5. Broušení 

Touto metodou se připravuje základní povrch pro kartáčování a leštění. Broušení se 

používá hlavně pro dosažení lesku nebo pro následující povlak. Brousit můžeme jak 

kotouči, tak pásy, na kterých jsou nalepeny brusné částice. Začíná se brousit kotouči nebo 

pásy s hrubými zrny brusiva a postupuje se k jemnější zrnitosti brusiva. Zrnitost poslední 

operace je závislá na následující operaci. 

Tab. 2 Stupně ručního a mechanizovaného čištění [2] 

St 2 
Důkladné ruční 

a mechanizované čištění 

Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý 

viditelných olejů, mastnoty a nečistot, málo přilnavých 

okují, rzi, nátěrů a cizích látek. 

St 3 
Velmi důkladné ruční 

a mechanizované čištění 

Jako u St 2, ale povrch musí být očištěn mnohem 

důkladněji, aby získal kovový odstín daný podkladem. 

3.6. Leštění 

Leští se základní materiál. Touto metodou se dosahuje konečná jakost povrchu. 

Kvalita leštění je závislá na kvalitě broušení. 

3.7. Kartáčování 

Lze rozdělit: 

 Pro odstranění hrubých nečistot (rzi, starých nátěrů), volí se kartáče s ocelovými dráty. 

Pro matový povrch se volí kartáče s jemnými dráty (mosazné). 

 Pro zjemnění povrchu před leštěním nebo k dosažení stejnoměrného vzhledu. Volí se 

kartáče s přírodními nebo umělými vlákny (fíbr, silon, žíně), které se mažou brusnými 

pastami. 
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4. SOUČASNÝ ZPŮSOB ODMAŠŤOVÁNÍ 

V současné době je obvyklým požadavkem zákazníka provést konečnou povrchovou 

úpravu až po dokončení veškerých obráběcích operací, až po kontrolách jak ultrazvukovou 

tak kapilární metodou pro zjištění trhlin a dutin a až po kontrole přesnosti výrobku dle 

výkresové dokumentace. V průběhu obrábění ale dochází k silnému zamašťování povrchu 

vlivem styku s chladící a mazací emulzí. Při výrobě velkých a těžkých součásti trvá 

obrábění dlouhou dobu. Předem otrýskaný povrch je tedy vystaven dlouhodobému styku 

s emulzemi, díky tomu dochází k průniku mastnoty do povrchu, který má vlivem obrábění 

a otryskávání různou drsnost a tedy i různou vstřebávací schopnost s následným 

usazováním v pórech povrchu. Díky této skutečnosti se musí provádět zdlouhavé a pracné 

odmašťování. To má vliv jak na zvyšování ceny povrchové úpravy základního materiálu, 

tak i na kvalitu přilnavosti ochranného povlaku k základnímu materiálu. Proto se snažíme 

zákazníka přimět k akceptaci provedení povrchové úpravy (nátěru) před začátkem 

obráběcích operací hlavně na neobráběných plochách. Provedeme-li totiž povrchovou 

úpravu, tj. aplikaci nátěru na právě otryskaném povrchu, máme zaručenu mnohem větší 

přilnavost nátěru, která ovlivňuje následnou životnost. Pokud dojde k znečištění povrchu 

ošetřeného nátěrem, není odmašťování natřeného povrchu příliš pracné ani nákladné. 

I když během obrábění dojde k místnímu poškození nátěru, opravení tohoto místa také není 

časově ani finančně náročné. Naproti tomu odmašťování součásti až po provedení všech 

obráběcích operací je velmi pracné, časově i finančně náročné. Vstřebanou mastnotu 

nejsme vždy schopni jednoduše a dokonale odstranit, a proto může dojít ke snížení 

přilnavost a životnosti nátěru na takto ošetřeném povrchu. 

Proto se snažíme přimět zákazníka, aby své veškeré kontroly či měření provedl nejlépe 

co nejdříve po otryskání, tedy před začátkem obrábění, tak aby se co nejvíce omezil styk 

emulzí s otrýskaným povrchem. 

Zákazník si myslí, že opětovným otryskáním se zbaví veškeré usazené mastnoty. 

U silně zamaštěných povrchů, kde je mastnota usazena v pórech, nemusí opětovným 

otryskáním dojít k úplnému odstranění mastnoty z povrchu. Zbylá mastnota postupně 

vystupuje z pórů, čímž snižuje přilnavost nátěru. Navíc se musí obrobené funkční plochy 

před otryskáním chránit, což je pracné a ekonomický nákladné. 

Díky tomuto požadavku zákazníka, který chce provádět veškerá měření a zkoušky 

až na obrobené součásti, se cena povrchové úpravy zvyšuje. 
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Obecně se při odmašťování velkých a těžkých dílů dnes nejběžněji používá ředidlo 

C6000 a  NO 1 STRONG. Ředidlo C6000 je levnější, ale nedosahuje takového 

požadovaného výsledku jako je tomu u NO 1 STRONG. Ten je mnohem dražší, ale kromě 

dokonalého odmašťovacího účinku splňuje současně i podmínku nižšího obsahu těkavých 

organických látek (VOC) oproti ředidlu C6000. Obě odmašťovadla můžeme nanášet více 

způsoby. Ředidlo C6000 můžeme aplikovat ručním nanášením textilií, válečkem nebo 

štětcem. NO 1 STRONG můžeme aplikovat jak ručně, tak pomocí metody vysokotlakého 

nanášení.  

Při ruční aplikaci je velká spotřeba textilií. Jejich likvidace není náročná, není třeba 

žádné drahé zařízení. Odmašťování je ale pracné a časově náročné. Je kladen důraz na 

kvalitu textilie. Metoda vysokotlakého nanášení je rychlejší, ale pořizovací náklady jsou 

značné. Navíc se musí čistit odpadní voda. V dnešní době se nejčastěji používá kombinace 

obou způsobů, která zaručuje nejefektivnější odmaštění při přijatelných nákladech. 

 

4.1. Vlastnosti nejběžnějších odmašťovadel 

4.1.1. Ředidlo C6000 

Je to bezbarvá kapalina obsahující směs uhlovodíků, alkoholů, esterů a aromatických 

uhlovodíků. Používá se k ředění nitrocelulózových nátěrových látek a k odmašťování 

a čištění povrchu kovových předmětů před jeho natíráním. Nesmí se používat k mytí 

pokožky. Jedná se o hořlavou kapalinu I. třídy nebezpečnosti, která je málo rozpustná ve 

vodě. 

Vlastnosti: 

 Hustota 0,82 – 0,88 g/cm
3
 

 Číslo odpařivosti 6 – 10 
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4.1.2. NO 1 STRONG 

Jedná se o bezezbytkový silný odmašťovač a ředidlo za studena bez agresivního 

zápachu s rychlým odparem. Používá se pro průmyslové čištění a odmašťování. Rozpouští 

čisté a emulzní oleje včetně silikonových, i konzervační oleje. Používá se k čistícím 

operacím na elektrických zařízeních, k čištění tiskařských barev a gelů v sítotisku, k ředění 

organických hmot, rozpouští lepidla, čistí brzdová obložení. Je vhodný i k přípravě 

povrchu před barvením a lepením. Používá se čistý, za studena, ponorem, oplachováním, 

štětcem, hadrem, nízkotlakým stříkáním. Povrch může být následně očištěn vodou pod 

nízkým nebo vysokým tlakem. 

Vlastnosti: 

 Obsah VOC 890 g/kg 

 Hustota 0,88 g/cm
3
 

 Teplota vznícení 230 °C 

 Bod vzplanutí 43 °C 

 

4.2. Vliv nátěrových hmot na životní prostředí 

Nátěrové hmoty obsahují těkavé organické látky (VOC), mezi ty patří např. ředidlo 

C6000, aceton, technický benzín, toluen atd. Tyto látky se uvolňují nejen v průběhu 

aplikace nátěrového systému do ovzduší, ale i v průběhu života do půdy a povrchových 

vod. Česká republika se připojila k úmluvě Evropské unie, kterou je dán trend snižování 

obsahu VOC látek v nátěrových systémech, a tím i trend snižování emisí těchto látek do 

ovzduší. Novelizace Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2004/42/ES 

ze dne 21. dubna 2004 určuje maximálně přípustné obsahy VOC látek v nátěrových 

hmotách. Výrobci nátěrových systému se podle výše uvedené směrnice řídí a snaží se 

vyvíjet takové nátěrové systémy, které budou obsahovat co nejmenší množství těchto látek. 

Zaměřují se na vývoj vodou ředitelných nátěrů, které mají podobné či lepší vlastnosti, než 

nátěrové systémy s organickými rozpouštědly. I vodou ředitelné nátěrové systémy obsahují 

VOC látky, jejich obsah je ale zhruba třetinový v porovnání s ostatními nátěrovými 

systémy.[6] 
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5. METODIKA EXPERIMENTÁLNÍCH PRACÍ  

Experimentální práce budou mít následující sled činností:  

1) Výběr, příprava a značení zkušebních vzorků 

2) Hodnocení povrchu vzorků 

a) stanovení čistoty povrchu dle ISO 8501-1 

b) hodnocení zaprášení povrchu dle ČSN ISO 8502-3 (samolepící páskou) 

c) stanovení drsnosti povrchu podkladového materiálu dle ČSN EN ISO 4287 

(drsnoměr Mitutoyo Surftest – 301) 

3) Stanovení povrchového napětí pomocí testovacích fixů a inkoustů. 
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6. UCELENÝ POSTUP EXPERIMENTÁLNÍCH PRÁCÍ 

1) Příprava 9 ks vzorků s rozměry 200 x 200 mm nastříháním z plechu o tloušťce 4 mm. 

2) Úprava povrchů vzorků: 

a) u 3 ks vzorků tryskáním korundem na stupeň otryskání Sa 2,5 (velmi důkladné 

otryskávání); 

b) u 3 ks vzorků tryskáním ocelovými broky na stupeň otryskání Sa 2,5 (velmi 

důkladné otryskávání); 

c) u 3 ks vzorků leštěním na drsnost Ra 1,6. 

3) Stanovení čistoty povrchu dle ISO 8501-1 u:  

a) 3 ks vzorků tryskáním korundem dle ČSN EN ISO 8501-1, stupeň otryskání 

Sa 2,5 (velmi důkladné otryskávání). Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch 

prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot, okují, rzi, nátěrů a cizích látek. 

Všechny zbylé stopy nečistot musí vykazovat pouze lehké zabarvení ve formě 

skvrn nebo pruhů. 

b) 3 ks vzorků tryskáním ocelovými broky dle ČSN EN ISO 8501-1, stupeň 

otryskání Sa 2,5 (velmi důkladné otryskávání). Při prohlížení bez zvětšení musí 

být povrch prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot, okují, rzi, nátěrů a cizích 

látek. Všechny zbylé stopy nečistot musí vykazovat pouze lehké zabarvení ve 

formě skvrn nebo pruhů. 

c) 3 ks vzorků leštěním, stupeň ručního a mechanizovaného čištění St3 (velmi 

důkladné ruční a mechanizované čištění). Při prohlížení bez zvětšení musí být 

povrch prostý viditelných olejů, mastnoty a nečistot, málo přilnavých okují, rzi, 

nátěrů a cizích látek. Povrch musí být očištěn důkladně tak, aby získal kovový 

odstín daný podkladem. 

4) Hodnocení zaprášení povrchu dle ČSN ISO 8502-3 (samolepící páskou). 

5) Hodnocení a ověření drsnosti všech vzorků drsnoměrem Mitutoyo Surftest – 301. 

6) Na upravené povrchy všech vzorků nalít chladící a mazací emulze a nechat působit: 

a) po dobu 3 dnů na 1 ks vzorku otryskaném korundem, na 1 ks vzorku otryskaném 

ocelovými broky a na 1 ks vzorku upraveném leštěním; 

b) po dobu 10 dnů na 1 ks vzorku otryskaném korundem, na 1 ks vzorku otryskaném 

ocelovými broky a na 1 ks vzorku upraveném leštěním; 
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c) po dobu 30 dnů na 1 ks vzorku otryskaném korundem, na 1 ks vzorku otryskaném 

ocelovými broky a na 1 ks vzorku upraveném leštěním. 

7) Po uplynutí příslušné doby působení zbylou emulzi lehce setřít a změřit povrchové 

napětí na neodmaštěném povrchu příslušného vzorku pomocí testovacího inkoustu 

o hodnotách 32 mN/m, 38 mN/m a 44 mN/m. 

8) Provést odmaštění povrchu vzorku ručně ředidlem C6000 a zjistit povrchové napětí 

na takto odmaštěném povrchu pomocí testovacího inkoustu o hodnotách 32 mN/m, 

38 mN/m a 44 mN/m. 

9) Provést odmaštění povrchu vzorku ručně přípravkem NO 1 STRONG a zjistit 

povrchové napětí na takto odmaštěném povrchu pomocí testovacího inkoustu 

o hodnotách 32 mN/m, 38 mN/m a 44 mN/m. 

10) 1 ks vzorku s povrchem otrýskaným korundem a dobou působení emulze 10 dnů 

po provedení obou odmaštění opětovně vystavit působení emulzí po dobu dalších 

10 dnů. Po uplynutí této doby provést opětovné otryskání korundem. Na takto 

upraveném povrchu zjistit povrchové napětí pomocí testovacího inkoustu 

o hodnotách 32 mN/m, 38 mN/m a 44 mN/m. 

11) 1 ks vzorku s povrchem otrýskaným ocelovými broky a dobou působení emulze 

10 dnů po provedení obou odmaštění opětovně vystavit působení emulzí po dobu 

dalších 10 dnů. Po uplynutí této doby provést opětovné otryskání ocelovými broky. 

Na takto upraveném povrchu zjistit povrchové napětí pomocí testovacího inkoustu 

o hodnotách 32 mN/m, 38 mN/m a 44 mN/m. 

12) V průběhu provádění experimentu pořizovat fotodokumentaci jednotlivých zkoušek. 

13) Provést zhodnocení experimentu. 

Použitá odmašťovadla, obráběcí kapaliny a testovací inkousty: 

 Ředidlo C6000 

 Odmašťovací přípravek NO 1 STRONG 

 Speciální řezný olej EJEKTOL HV PLUS 

 Chladící a mazací kapalina AVANTIN 3309 

 Testovací inkousty Arcotest 32 mN/m, 38 mN/m, 44 mN/m 
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7. POPIS POUŽITÝCH MĚŘENÍ A MĚŘENÝCH VELIČIN 

7.1. Měření drsnosti povrchu vzorků dle ČSN ISO 8503 

Měření drsnosti po otrýskávání a leštění jsem provedl pomocí metody MITUTOYO 

SURFTEST. Drsnost povrchu byla měřená pomocí senzoru nad testovacím povrchem. 

Měření bylo prováděno na přístroji MITUTOYO SJ 301. Měřili jsme dle normy ČSN EN 

ISO 4287 a dle standardu měření ISO 1997. 

Hlavní měřené parametry: Ra, Rz, Rp, Ry, Rq, Rsk, Rku. 

 

Obr. 11   Měřicí přístroj MITUTOYO SJ 301 [4] 

 

7.1.1. Ra – střední aritmetická úchylka profilu 

Střední aritmetická úchylka profilu je aritmetický průměr absolutních hodnot pořadnic 

Z(x) v rozsahu základní délky lr.[4] 

 

Obr. 12   Střední aritmetická úchylka Ra [4] 

 

7.1.2. Rz – největší výška profilu 

Největší výšku profilu dostaneme sečtením výšky Zp největšího výstupku a hloubky 

Zv nejnižší prohlubně v rozsahu základní délky lr. [4] 
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7.1.3. Rp – největší výška výstupku profilu 

Největší výškou výstupku profilu se rozumí výška Zp největšího výstupku profilu 

v rozsahu základní délky lr. [4] 

7.1.4. Rv – největší hloubka prohlubně profilu 

Největší hloubka prohlubně profilu je hloubka Zv nejnižší prohlubně profilu v rozsahu 

základní délky lr.[4] 

 

Obr. 13   Zobrazení parametrů Rz, Rp, Rv [4] 

 

7.1.5. Rq – průměrná kvadratická úchylka profilu 

Průměrnou kvadratickou úchylkou profilu se rozumí průměrná kvadratická hodnota 

pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky lr. Parametr Rq má význam při statistickém 

pozorování profilu povrchu, neboť zároveň odpovídá standardní odchylce z profilových 

souřadnic. [4] 

 

Obr. 14   Průměrná kvadratická úchylka profilu Rq [4] 

 

7.1.6. Rsk – šikmost posuzovaného profilu (součinitel asymetrie – skewness) 

Šikmost posuzovaného profilu představuje podíl průměrných hodnot třetích mocnin 

pořadnic Z(x) a třetí mocniny hodnoty Rq v rozsahu základní délky lr. Negativní hodnota 

Rsk odpovídá dobrým vlastnostem nosnosti profilu.[4] 
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Obr. 15   Šikmost posuzovaného profilu Rsk [4] 

 

7.1.7. Rku – špičatost posuzovaného profilu 

Špičatost posuzovaného profilu představuje podíl průměrných hodnot čtvrtých mocnin 

pořadnic Z(x) a čtvrté mocniny hodnoty Rq v rozsahu základní délky lr. Při normálním 

rozdělení souřadnic profilu je hodnota parametru Rku rovna 3, ostřejší výstupky a rýhy 

nabývají hodnot větších než 3 a naopak.[4] 

 

Obr. 16   Špičatost posuzovaného profilu Rku [4] 

 

7.2. Stanovení prachu na povrchu vzorků dle ČSN ISO 8502-3 

Stanovení prachu na povrchu vzorku se uskutečňuje pomoci snímání vysoce adhezní 

samolepicí pásky. Samolepící páska se lehce přiloží a třením palcem se přilepí. Přilepená 

část pásky na povrchu, který má být hodnocen, by měla být cca 150 mm dlouhá. Po 

odtržení pásky následuje její přilepení na kontrastní papír tak, aby bylo možné provést 

vizuální hodnocení porovnáním s obrazovou stupnicí uvedenou v normě ČSN ISO 8502-3. 

Zaznamenává se nejbližší odpovídající číselné hodnocení. Přesný postup je popsán 

v uvedené normě. Hlavním parametrem pro vyhodnocení je velikost a množství usazených 

částic na pásce. 
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Obr. 17   Obrazová stupnice odpovídajícího množství prachu dle ČSN ISO 8502-3 [3] 

 

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

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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7.3. Stanovení povrchového napětí pomocí testovacích inkoustů 

7.3.1. Povrchové napětí 

Povrch kapaliny si můžeme představit jako tenký pružný film, který se snaží zaujmout 

co nejmenší plochu s co nejmenší energií. Napětí, které v tomto filmu existuje, nazýváme 

povrchovým napětím. Je-li napětí vysoké, povrch kapaliny se snaží co nejvíce zakulatit, 

případně vznikne kapička kulového tvaru. Podle Youngovy rovnice se kapka kapaliny, 

kterou umístíme na vodorovný pevný povrch, zachová jedním ze dvou způsobů: buď utvoří 

kouli, nebo se rozprostře po povrchu. Povrch kapaliny je tvořen molekulami a atomy, které 

se vzájemně přitahují, tyto síly pak vytvoří povrchové napětí. Jsou-li tyto síly velké, 

kapalina má vysokou tendenci tvořit kapky, tedy je špatně smáčivá. Smáčivost zlepšuje 

použití tenzidů. Tohoto jevu si můžeme například všimnout při umývání zamaštěných 

rukou, kdy pro snadnější umytí použijeme mýdlo.[4] 

7.3.2. Měření povrchového napětí 

Smáčení povrchu je taková vlastnost povrchu materiálu, kdy je kapalina schopna celou 

plochu souvisle pokrýt. Pomocí této vlastnosti zjišťujeme stav odmaštění a očištění od 

nečistot zkoumaného povrchu. Je-li povrch čistý, neodpuzuje vodu, smáčivost je tedy 

výborná, povrchové napětí kapaliny je minimální, povrchové napětí materiálu vysoké. 

 

Obr. 18   Smáčivost povrchu [4] 

Povrchové napětí materiálu je rozhodujícím kritériem pro přilnavost nátěrových hmot. 

Měříme jej v mN/m, což je právě platná jednotka. Minimální hodnota povrchového napětí 

materiálu, kdy bude přilnavost nátěrové hmoty ještě uspokojivá, je 38 mN/m. Povrch 

materiálu znečištěný tuky a oleji a jinými nečistotami, má hodnotu povrchového napětí 

materiálu malou a přilnavost nátěrové hmoty je špatná. Čím vyšší hodnotu povrchového 

napětí má daný povrch, tím lépe na něj přilne nátěrová hmota.  

Pro hodnocení povrchového napětí testovacími inkousty jsem navrhl vlastní hodnotící 

tabulku – viz Tab. 4. 



Bakalářská práce 

39 

Tab. 4 Hodnotící tabulka povrchového napětí 

Ilustrativní zobrazení chování 

testovacího inkoustu 

Smáčivost 

povrchu 

v % 

Chování 

testovacího 

inkoustu 

Vhodnost aplikace 

nátěrových hmot 

 

0 – 20 
tvoří kapičky 

nebo pruhy 
naprosto nevhodný 

 

20 – 40 

začíná se 

shlukovat do 

kapiček a pruhů 

nevhodný 

 

40 – 60 

tvoří povlak, 

který se začíná 

trhat 

vhodný pro 

nenáročné aplikace 

ochranných povlaků 

 
60 – 80 

tvoří povlak 

rovnoměrně se 

rozpíjející 

standardní využití 

 

80 – 100 
tvoří souvislou 

linku 

vhodný pro náročné 

aplikace ochranných 

povlaků 

 

 

Obr. 19   Sada testovacích inkoustů 
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8. EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 

Experimentální práce probíhaly při teplotě 20,3°C a relativní vlhkosti 32,4%. 

 

Obr. 20   Měření teploty a vlhkosti při provádění experimentu 

 

8.1. Charakteristika vzorků 

Pro tuto experimentální práci bylo použito 9 ks vzorků nastříhaných ze za tepla 

válcovaného plechu tloušťky 4 mm podle ČSN EN 10051. Rozměry všech vzorků jsou 

200 x 200 mm. Označení materiálu plechu je S235JRG2 podle ČSN EN 10025-2.  

Chemické složení materiálu zkušebních vzorků: 

C 0,19 %; Mn 1,5 %; Si (nepředepsáno); P 0,045 %; S 0,045 %; N 0,014 %. 

 

8.2. Úprava povrchů vzorků 

8.2.1. Otryskáním korundem 

Tři vzorky jsem nechal otryskat korundem na požadovaný stupeň drsnosti Sa 2,5 

(velmi důkladné otryskávání). 

 

Obr. 21   Vzorky po otryskání korundem 
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8.2.2. Otryskáním ocelovými broky 

Tři vzorky jsem nechal otryskat ocelovými broky na požadovaný stupeň drsnosti 

Sa 2,5 (velmi důkladné otryskávání). 

 

Obr. 22   Vzorky po otryskání ocelovými broky 

8.2.3. Leštěním 

Tři vzorky jsem upravil broušením a poté leštěním na výslednou drsnost Ra 1,6. 

 

Obr. 23   Vzorky upravené broušením a leštěním 

 

8.3. Stanovení čistoty povrchu dle ISO 8501-1 

8.3.1. Vzorky otryskané korundem 

Provedl jsem vizuální zhodnocení čistoty povrchu podle normy ČSN EN ISO 8501-1. 

Povrch všech tří vzorku neobsahoval viditelné oleje, mastnoty, nečistoty, okuje, rzi, nátěr 

ani cizí látky. Vzhled povrchu odpovídal fotografii A Sa 2,5 z přílohy výše uvedené 

normy. Stupeň zarezavění všech tří vzorku odpovídá stupni Sa 2,5 uvedené normy. 

 



Bakalářská práce 

42 

8.3.2. Vzorky otryskané ocelovými broky 

Provedl jsem vizuální zhodnocení čistoty povrchu podle normy ČSN EN ISO 8501-1. 

Povrch všech tří vzorku neobsahoval viditelné oleje, mastnoty, nečistoty, okuje, rzi, nátěr 

ani cizí látky. Vzhled povrchu odpovídal fotografii A Sa 2,5 z přílohy výše uvedené 

normy. Stupeň zarezavění všech tří vzorku odpovídá stupni Sa 2,5 uvedené normy. 

8.3.3. Leštěné vzorky 

Provedl jsem vizuální zhodnocení čistoty povrchu podle normy ČSN EN ISO 8501-1. 

Povrch všech tří vzorku neobsahoval viditelné oleje, mastnoty, nečistoty, okuje, rzi, nátěr 

ani cizí látky. Vzhled povrchu odpovídal fotografii B St 3 z přílohy výše uvedené normy. 

Stupeň zarezavění všech tří vzorku odpovídá stupni St 3 uvedené normy. 

 

8.4. Hodnocení zaprášení povrchu dle ČSN ISO 8502-3 (samolepící páskou)  

Hodnocení prašnosti povrchu jsem provedl podle uvedené normy. Vybral jsem 1 ks 

vzorku s povrchem otryskaným korundem, 1 ks vzorku s povrchem otryskaným ocelovými 

broky a 1 ks vzorku s leštěným povrchem. Samolepící pásku jsem přilepil na povrchy 

vzorků, lehce přitisknul, poté sejmul a nalepil na bílý list papíru. Pak jsem srovnával 

množství usazených částic na páskách s obrazovou stupnicí uvedenou v normě. Dle Tab. 3 

jsem provedl hodnocení velikosti prachových částic. Výsledky uvádím v Tab. 5. 

Na měřených vzorcích byly nalezeny částečky prachu, které se však odstraní 

odprášením pomocí stlačeného vzduchu a nebrání aplikaci nátěrové hmoty. 

 

8.5. Měření drsnosti 

Měření drsnosti jsem provedl drsnoměrem MITUTOYO SJ 301. Pro každý typ úpravy 

povrchu jsem provedl 10 měření. Naměřené hodnoty včetně výsledného průměru jsou 

uvedeny v tabulkách níže. Parametry Λc a l byly nastaveny a to Λc = 2,5; l = 5 mm, krom 

lešťeného povrchu kdy Λc = 0,8; l = 5 mm. V  Tab. 9 jsou pak uvedeny průměrné hodnoty 

naměřených drsností jednotlivých typů povrchů pro porovnání. 
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Tab. 5 Výsledné hodnoty zaprášení vybraných vzorků 

Ocelový 

povrch 

Hodnocení 

množství 

prachových 

částic 

Hodnocení 

velikosti 

prachových 

částic 

Grafické znázornění 

otryskaný 

korundem 
1 1 

 

otryskaný 

ocelovými 

broky 

2 2 

 

leštěný 2 1 

 

 

Tab. 6 Výsledky měření drsnosti pro povrch otryskaný korundem 

Měření Ra (µm) Ry (µm) Rz (µm) Rq (µm) Rp (µm) Rsk Rku 

1 7,05 56,59 35,3 9,41 25,83 -0,2 4,56 

2 8,3 59,18 39,38 10,86 23,84 -0,64 3,8 

3 7,48 57,3 34,25 9,39 25,06 -0,33 3,91 

4 8,22 58,8 39,65 10,5 29,17 0,05 3,64 

5 8,15 59,21 39,57 9,99 28,62 -0,81 3,56 

6 8,36 57,61 40 11,06 23,5 -0,74 3,84 

7 8,2 57,48 40,16 10,82 27,92 -0,83 3,55 

8 8,33 59,01 37,79 10,64 23,92 -0,55 3,67 

9 8,38 58,12 39,26 9,87 24,71 -0,27 3,58 

10 7,55 55,2 37,48 10,13 25,68 -0,3 3,91 

Průměr 8 57,85 38,28 10,27 25,83 -0,46 3,8 
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Tab. 7 Výsledky měření drsnosti pro povrch otryskaný ocelovými broky 

Měření Ra (µm) Ry (µm) Rz (µm) Rq (µm) Rp (µm) Rsk Rku 

1 29,98 154,5 104,5 36,07 90,18 0,59 2,49 

2 33,08 186,4 115,1 40,75 100,4 0,35 2,43 

3 24,54 162,4 101,7 31,69 72,72 -0,39 3,17 

4 24,81 153,1 98,42 29,9 87,12 -0,2 2,57 

5 27,36 172,6 113,3 35,18 91,47 -0,3 2,28 

6 25,21 139,8 87,86 31,72 66,54 -0,18 2,57 

7 31,12 164,5 99,87 39,81 98,18 -0,34 2,62 

8 28,71 185,2 102,4 34,98 84,75 -0,49 2,95 

9 38,62 199,1 118 46,22 88,35 -0,22 2,39 

10 36,83 196,1 128,8 44,11 85,94 -0,31 2,42 

Průměr 30,03 171,4 106,8 37,04 86,57 -0,15 2,59 

 

Tab. 8 Výsledky měření drsnosti pro leštěný povrch 

Měření Ra (µm) Ry (µm) Rz (µm) Rq (µm) Rp (µm) Rsk Rku 

1 0,55 4,77 3,15 0,83 3,43 1,25 7,97 

2 1,76 15,4 12,04 2,81 10,76 1,37 7,45 

3 1,38 10,81 7,49 1,55 8,61 1,21 6,28 

4 1,29 10,02 7,24 1,86 6,75 1,03 5,74 

5 1,56 13,87 11,98 2,37 9,1 1,18 7,21 

6 1,24 9,14 5,85 1,63 5,62 0,21 3,88 

7 1,41 10,72 8,36 2,19 6,63 1,22 7,22 

8 1,48 11,53 6,78 2,11 7,8 1,01 6,56 

9 0,55 5,32 3 0,8 3,71 1,19 9,78 

10 1,57 12,49 8,14 2,86 8,52 1,26 5,27 

Průměr 1,28 10,41 7,4 1,9 7,1 1,1 6,74 
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Tab. 9 Porovnání průměrných výsledků drsnosti jednotlivých povrchů 

Povrch Ra (µm) Ry (µm) Rz (µm) Rq (µm) Rp (µm) Rsk Rku 

otryskaný 

korundem 
8 57,85 38,28 10,27 25,83 -0,46 3,8 

otryskaný 

ocelovými 

broky 

30,03 171,4 106,8 37,04 86,57 -0,15 2,59 

leštěný 1,28 10,41 7,4 1,9 7,1 1,1 6,74 

 

8.6. Znečištění vzorků 

Na upravené povrchy vzorku jsem nanesl používané kapaliny při obrábění, a to 

EJEKTOL HV PLUS (speciální řezný olej) a AVANTIN 3309 (chladící a mazací kapalina 

mísitelná s vodou). 

 

Obr. 24   Znečištěné vzorky 



Bakalářská práce 

46 

Vzorky jsem ponechal znečištěné po následovně dlouhé doby: 

a) po dobu 3 dnů u 1 ks vzorku otryskaném korundem, u 1 ks vzorku otryskaném 

ocelovými broky a u 1 ks vzorku upraveném leštěním; 

b) po dobu 10 dnů u 1 ks vzorku otryskaném korundem, u 1 ks vzorku otryskaném 

ocelovými broky a u 1 ks vzorku upraveném leštěním; 

c) po dobu 30 dnů u 1 ks vzorku otryskaném korundem, u 1 ks vzorku otryskaném 

ocelovými broky a u 1 ks vzorku upraveném leštěním. 

8.7. Hodnocení povrchového napětí na neodmaštěném povrchu 

Před vlastním hodnocením po uplynutí příslušné doby působení bylo nutné setřít 

stojatou vrstvu emulze. Pro hodnocení povrchového napětí jsem plochu vzorků pomyslně 

rozdělil na šest částí dle Obr. 25. První pole jsem použil pro testování neodmaštěného 

povrchu. Druhé pole jsem použil pro testování povrchu odmaštěného ředidlem C6000. 

Čtvrté pole jsem použil pro hodnocení povrchu očištěného pomocí NO 1 STRONG. 

Ostatní pole jsem si ponechal znečištěné pro případné provedení jiných experimentů. 

 

Obr. 25   Identifikace rozdělení povrchu vzorku 

 

8.7.1. Povrchové napětí na neodmaštěném povrchu po 3 dnech působení 

Po uplynutí 3 dnů jsem provedl měření na 1 ks vzorku otryskaném korundem, na 1 ks 

vzorku otryskaném ocelovými broky a na 1 ks vzorku upraveném leštěním. Po setření 

stojaté vrstvy emulze jsem provedl testování testovacími inkousty o hodnotách 32 mN/m, 

38 mN/m a 44 mN/m. Výsledky jsou patrné z následujících obrázků, zhodnocení uvádím 

v Tab. 10. 
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Obr. 26   Testování neodmaštěného povrchu otryskaného korundem 

 

Obr. 27   Testování neodmaštěného povrchu otryskaného ocelovými broky 

 

Obr. 28   Testování neodmaštěného leštěného povrchu 
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8.7.2. Povrchové napětí na neodmaštěném povrchu po 10 dnech působení 

Po uplynutí 10 dnů jsem provedl měření na 1 ks vzorku otryskaném korundem, na 1 ks 

vzorku otryskaném ocelovými broky a na 1 ks vzorku upraveném leštěním. Po setření 

stojaté vrstvy emulze jsem provedl testování testovacími inkousty o hodnotách 32 mN/m, 

38 mN/m a 44 mN/m. Výsledky jsou patrné z následujících obrázků, zhodnocení uvádím v 

Tab. 10. 

 

Obr. 29   Testování neodmaštěného povrchu otryskaného korundem 

 

Obr. 30   Testování neodmaštěného povrchu otryskaného ocelovými broky 

 

Obr. 31   Testování neodmaštěného leštěného povrchu 
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8.7.3. Povrchové napětí na neodmaštěném povrchu po 30 dnech působení 

Po uplynutí 30 dnů jsem provedl měření na 1 ks vzorku otryskaném korundem, na 1 ks 

vzorku otryskaném ocelovými broky a na 1 ks vzorku upraveném leštěním. Po setření 

stojaté vrstvy emulze jsem provedl testování testovacími inkousty o hodnotách 32 mN/m, 

38 mN/m a 44 mN/m. Výsledky jsou patrné z následujících obrázků, zhodnocení uvádím 

v Tab. 10. 

 

Obr. 32   Testování neodmaštěného povrchu otryskaného korundem 

 

Obr. 33   Testování neodmaštěného povrchu otryskaného ocelovými broky 

 

Obr. 34   Testování neodmaštěného leštěného povrchu 
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Tab. 10 Hodnocení smáčivosti v % na neodmaštěných površích 

Ocelový 

povrch 

po 3 dnech po 10 dnech po 30 dnech 

32  

mN/m 

38  

mN/m 

44 

 mN/m 

32 

 mN/m 

38  

mN/m 

44 

 mN/m 

32 

 mN/m 

38 

 mN/m 

44 

 mN/m 

otryskaný 

korundem 
10 5 0 5 5 5 5 5 5 

otryskaný 

ocelovými 

broky 

10 10 5 10 5 0 15 10 5 
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Obr. 35   Grafické znázornění smáčivosti na neodmaštěných površích 

 

8.8. Hodnocení povrchového napětí na povrchu odmaštěném ředidlem C6000 

Pro hodnocení jsem použil druhé pole z Obr. 25. Po uplynutí příslušné doby působení 

jsem namočil textilii do ředidla C6000 a testované vzorky na příslušné části povrchu 

očistil. Nejsnadnější bylo čištění leštěného povrchu, docela snadné bylo čištění povrchu 

otryskaného korundem, povrch otryskaný ocelovými broky se čistil nejpracněji. Po očištění 

jsem nechal vzorky chvilku oschnout.  
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8.8.1. Povrchové napětí na povrchu odmaštěném ředidlem C6000 po 3 dnech 

působení 

Po uplynutí 3 dnů jsem provedl měření na 1 ks vzorku otryskaném korundem, na 1 ks 

vzorku otryskaném ocelovými broky a na 1 ks vzorku upraveném leštěním. Po očištění 

a oschnutí jsem provedl testování testovacími inkousty o hodnotách 32 mN/m, 38 mN/m 

a 44 mN/m. Výsledky jsou patrné z následujících obrázků, zhodnocení uvádím v Tab. 11. 

 

Obr. 36   Povrch otryskaný korundem po očištění ředidlem C6000 

 

Obr. 37   Testování povrchu otryskaného korundem po očištění ředidlem C6000 

 

Obr. 38   Povrch otryskaný ocelovými broky po očištění ředidlem C6000 
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Obr. 39   Testování povrchu otryskaného ocelovými broky po očištění 

ředidlem C6000 

 

Obr. 40   Leštěný povrch po očištění ředidlem C6000 

 

Obr. 41   Testování leštěného povrchu po očištění ředidlem C6000 

 

8.8.2. Povrchové napětí na povrchu odmaštěném ředidlem C6000 po 10 dnech 

působení 

Po uplynutí 10 dnů jsem provedl měření na 1 ks vzorku otryskaném korundem, na 1 ks 

vzorku otryskaném ocelovými broky a na 1 ks vzorku upraveném leštěním. Po očištění 

a oschnutí jsem provedl testování testovacími inkousty o hodnotách 32 mN/m, 38 mN/m 

a 44 mN/m. Výsledky jsou patrné z následujících obrázků, zhodnocení uvádím v Tab. 11. 
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Obr. 42   Povrch otryskaný korundem po očištění ředidlem C6000 

 

Obr. 43   Testování povrchu otryskaného korundem po očištění ředidlem C6000 

 

Obr. 44   Povrch otryskaný ocelovými broky po očištění ředidlem C6000 

 

Obr. 45   Testování povrchu otryskaného ocelovými broky po očištění 

ředidlem C6000 



Bakalářská práce 

54 

 

Obr. 46   Leštěný povrch po očištění ředidlem C6000 

 

Obr. 47   Testování leštěného povrchu po očištění ředidlem C6000 

 

8.8.3. Povrchové napětí na povrchu odmaštěném ředidlem C6000 po 30 dnech 

působení 

Po uplynutí 30 dnů jsem provedl měření na 1 ks vzorku otryskaném korundem, na 1 ks 

vzorku otryskaném ocelovými broky a na 1 ks vzorku upraveném leštěním. Po očištění 

a oschnutí jsem provedl testování testovacími inkousty o hodnotách 32 mN/m, 38 mN/m 

a 44 mN/m. Výsledky jsou patrné z následujících obrázků, zhodnocení uvádím v Tab. 11. 

 

Obr. 48   Povrch otryskaný korundem po očištění ředidlem C6000 
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Obr. 49   Testování povrchu otryskaného korundem po očištění ředidlem C6000 

 

 

Obr. 50   Povrch otryskaný ocelovými broky po očištění ředidlem C6000 

 

 

Obr. 51   Testování povrchu otryskaného ocelovými broky po očištění 

ředidlem C6000 
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Obr. 52   Leštěný povrch po očištění ředidlem C6000 

 

Obr. 53   Testování leštěného povrchu po očištění ředidlem C6000 

 

Tab. 11 Hodnocení smáčivosti v % na površích odmaštěných ředidlem C6000 

Ocelový 

povrch 

po 3 dnech po 10 dnech po 30 dnech 

32  

mN/m 

38  

mN/m 
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 mN/m 
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mN/m 
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38 

 mN/m 
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 mN/m 

otryskaný 

korundem 
80 60 35 70 50 30 90 45 35 

otryskaný 

ocelovými 

broky 

50 30 20 85 50 30 90 55 35 

leštěný 20 10 5 85 30 20 90 60 30 
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Obr. 54   Grafické znázornění smáčivosti na površích odmaštěných ředidlem C6000 

 

8.9. Hodnocení povrchového napětí na povrchu odmaštěném NO 1 STRONG 

Pro hodnocení jsem použil čtvrté pole z Obr. 25. Po uplynutí příslušné doby působení 

jsem namočil textilii do NO 1 STRONG a testované vzorky na příslušné části povrchu 

očistil. Nejpracnější bylo odstraňovaní zbytků odmašťovadla z povrchu otrýskaného 

ocelovými broky, u povrchu upraveného leštěním a povrchu otrýskaného korundem bylo 

odstraňování zbytků odmašťovadla snadné. Po očištění jsem nechal vzorky chvilku 

oschnout.  

8.9.1. Povrchové napětí na povrchu odmaštěném NO 1 STRONG po 3 dnech 

působení 

Po uplynutí 3 dnů jsem provedl měření na 1 ks vzorku otryskaném korundem, na 1 ks 

vzorku otryskaném ocelovými broky a na 1 ks vzorku upraveném leštěním. Po očištění 

a oschnutí jsem provedl testování testovacími inkousty o hodnotách 32 mN/m, 38 mN/m 

a 44 mN/m. Výsledky jsou patrné z následujících obrázků, zhodnocení uvádím v Tab. 12. 

 

Obr. 55   Povrch otryskaný korundem po očištění NO 1 STRONG 
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Obr. 56   Testování povrchu otryskaného korundem po očištění NO 1 STRONG 

 

Obr. 57   Povrch otryskaný ocelovými broky po očištění NO 1 STRONG 

 

Obr. 58   Testování povrchu otryskaného ocelovými broky po očištění 

NO 1 STRONG 

 

Obr. 59   Leštěný povrch po očištění NO 1 STRONG 
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Obr. 60   Testování leštěného povrchu po očištění NO 1 STRONG 

 

8.9.2. Povrchové napětí na povrchu odmaštěném NO 1 STRONG po 10 dnech 

působení 

Po uplynutí 10 dnů jsem provedl měření na 1 ks vzorku otryskaném korundem, na 1 ks 

vzorku otryskaném ocelovými broky a na 1 ks vzorku upraveném leštěním. Po očištění 

a oschnutí jsem provedl testování testovacími inkousty o hodnotách 32 mN/m, 38 mN/m 

a 44 mN/m. Výsledky jsou patrné z následujících obrázků, zhodnocení uvádím v Tab. 12. 

 

 Obr. 61   Povrch otryskaný korundem po očištění NO 1 STRONG 

 

Obr. 62   Testování povrchu otryskaného korundem po očištění NO 1 STRONG 



Bakalářská práce 

60 

 

Obr. 63   Povrch otryskaný ocelovými broky po očištění NO 1 STRONG 

 

Obr. 64   Testování povrchu otryskaného ocelovými broky po očištění 

NO 1 STRONG  

 

Obr. 65   Leštěný povrch po očištění NO 1 STRONG 

 

Obr. 66   Testování leštěného povrchu po očištění NO 1 STRONG 
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8.9.3. Povrchové napětí na povrchu odmaštěném NO 1 STRONG po 30 dnech 

působení 

Po uplynutí 30 dnů jsem provedl měření na 1 ks vzorku otryskaném korundem, na 1 ks 

vzorku otryskaném ocelovými broky a na 1 ks vzorku upraveném leštěním. Po očištění 

a oschnutí jsem provedl testování testovacími inkousty o hodnotách 32 mN/m, 38 mN/m 

a 44 mN/m. Výsledky jsou patrné z následujících obrázků, zhodnocení uvádím v Tab. 12. 

 

Obr. 67   Povrch otryskaný korundem po očištění NO 1 STRONG 

 

Obr. 68   Testování povrchu otryskaného korundem po očištění NO 1 STRONG 

 

Obr. 69   Povrch otryskaný ocelovými broky po očištění NO 1 STRONG 
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Obr. 70   Testování povrchu otryskaného ocelovými broky po očištění 

NO 1 STRONG  

 

 

Obr. 71   Leštěný povrch po očištění NO 1 STRONG 

 

 

Obr. 72   Testování leštěného povrchu po očištění NO 1 STRONG 
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Tab. 12 Hodnocení smáčivosti v % na površích odmaštěných NO 1 STRONG 

Ocelový 

povrch 

po 3 dnech po 10 dnech po 30 dnech 

32  

mN/m 

38  

mN/m 

44 

 mN/m 

32 

 mN/m 

38  

mN/m 

44 

 mN/m 

32 

 mN/m 

38 

 mN/m 

44 

 mN/m 

otryskaný 

korundem 
95 85 75 95 90 80 100 90 75 

otryskaný 

ocelovými 

broky 

50 40 30 100 90 60 100 90 80 

leštěný 95 75 60 100 95 85 90 70 55 

 

 

Obr. 73   Grafické znázornění smáčivosti na površích odmaštěných NO 1 STRONG 

 

8.10. Odmašťování opětovným otryskáním korundem 

Vybraný 1 ks vzorku s povrchem otryskaným korundem a dobou působení emulze 

10 dnů jsem nechal opětovně vystavit působení emulzí po dobu 10 dnů. Po uplynutí této 

doby jsem co nejlépe setřel zbylou emulzi textilií a nechal jsem povrch opětovně otryskat 

korundem. Opětovným tryskáním se docílilo suchého povrchu díky schopnosti abraziva 

nasát mastnotu. Poté jsem provedl nové testování povrchového napětí pomocí testovacího 

inkoustu o hodnotách 32 mN/m, 38 mN/m a 44 mN/m. Výsledky jsou patrné 

z následujících obrázků. Číselné hodnocení je uvedeno v Tab. 13. 
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Obr. 74   Povrch otryskaný korundem po opětovném otryskání korundem 

 

Obr. 75   Testování povrchu otryskaného korundem po opětovném otryskání 

korundem 

 

Tab. 13 Hodnocení smáčivosti v % na povrchu opětovně otryskaném korundem 

Ocelový 

povrch 

32  

mN/m 

38  

mN/m 

44 

 mN/m 

otryskaný 

korundem 
100 90 70 
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8.11. Odmašťování opětovným otryskáním ocelovými broky 

Vybraný 1 ks vzorku s povrchem otryskaným ocelovými broky a dobou působení 

emulze 10 dnů jsem nechal opětovně vystavit působení emulzí po dobu 10 dnů. Po 

uplynutí této doby jsem co nejlépe setřel zbylou emulzi textilií a nechal jsem povrch 

opětovně otryskat ocelovými broky. Povrch vzorku po opětovném otryskání působil na 

dotek i pohled mastně, zřejmě díky neschopnosti abraziva nasát mastnotu. Nově provedené 

testování povrchového napětí pomocí testovacího inkoustu o hodnotách 32 mN/m, 

38 mN/m a 44 mN/m ale nedopovídalo prvnímu dojmu. Výsledky jsou patrné 

z následujících obrázků. Číselné hodnocení je uvedeno v Tab. 14. 

 

Obr. 76   Povrch otryskaný ocelovými broky po opětovném otryskání ocelovými 

broky 

 

Obr. 77   Testování povrchu otryskaného ocelovými broky po opětovném otryskání 

ocelovými broky 
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Tab. 14 Hodnocení smáčivosti v % na povrchu opětovně otryskaném ocelovými 

broky 

Ocelový 

povrch 

32  

mN/m 

38  

mN/m 

44 

 mN/m 

otryskaný 

ocelovými 

broky 

95 80 60 

 

8.12. Fotodokumentace zkoušek 

V průběhu celého experimentu jsem zhotovoval fotodokumentaci všech důležitých 

stavů zkoumaných povrchů. 

 

Obr. 78   Celkový pohled na vzorky při jejich testování po 3 dnech působení emulzí 

 

Obr. 79   Celkový pohled na vzorky při jejich testování po 10 dnech působení emulzí 

 

Obr. 80   Celkový pohled na vzorky při jejich testování po 30 dnech působení emulzí 
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8.13. Technicko-ekonomické zhodnocení experimentu 

Na základě výše uvedených výsledků experimentální práce jsem porovnal 

odmašťovací schopnost dvou nejběžněji používaných přípravků pro odmašťování, a to 

ředidla C6000 a NO1 STRONG, po různě dlouhých časech působení chladících 

a mazacích emulzí na dvou různě otryskaných površích a na mechanicky upraveném 

povrchu. Při použití ředidla C6000 jako odmašťovadla jsou procentuální hodnoty 

smáčivosti testovacích inkoustů nižší než při použití NO1 STRONG, při jehož aplikaci 

docházelo k mnohem lepším výsledkům. Zvlášť výrazných rozdílů jsem si všiml při 

porovnávání výsledků na mechanicky upraveném povrchu, kde účinnost přípravku NO1 

STRONG byla i mnohonásobně vyšší. 

Po opětovném otryskání korundem byl povrch suchý a čistý, což nemohu říci 

o povrchu znovu otryskaném ocelovými broky, kde byl povrch na oko lesklý a na hmat 

mastný. 

Zkoušky testovacích inkoustů na těchto površích potvrdili výbornou přilnavost na 

povrchu otryskaném korundem a zhoršené přilnavé vlastnosti na povrchu otryskaném 

ocelovými broky. Rozhodujícím faktorem kvalitního opětovného otryskání je použité 

abrazivo. Hlavní složka tohoto abraziva musí být schopna na sebe vázat mastnotu. 

 

Obr. 81   Grafické znázornění smáčivosti na různě odmaštěných površích po 10 dnech 

působení emulze 
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Tab. 15 Porovnání cen ředidla C6000 a NO1 STRONG 

Ředidlo C6000 NO1 STRONG 

Balení Cena bez DPH Balení Cena bez DPH 

200 l sud 7.800,- Kč 200 l sud 36.600,- Kč 

20 l kanystr 1.050,- Kč 30 l kanystr 5.490,- Kč 

9 l 420,- Kč 10 l 1.830,- Kč 

Cena za 1 l 47,- Kč Cena za 1 l 183,- Kč 

 

Porovnávám-li oba odmašťovací prostředky z ekonomického hlediska (viz Tab. 15), 

jeví se jako vhodné odmašťovadlo ředidlo C6000. Směrnice EU, kterou se Česká republika 

zavázala dodržovat, ale nařizuje omezovat používání VOC látek, jakou ředidlo C6000 je. 

Navíc jsou odmašťovací schopnosti ředidla C6000 mnohem horší, než odmašťovací 

schopnosti přípravku NO1 STRONG. Proto se jeví i přes značně vyšší cenu používat NO1 

STRONG. Díky ekologické politice České republiky by se dalo chápat, že je používání 

ředidla C6000 minimálně nedoporučeno, tedy by se měly používat jiné přípravky, jako je 

např. NO1 STRONG. 

Opětovné tryskání, které v současné době obvykle požaduje zákazník, je nákladnější, 

i v porovnání s čištěním pomocí přípravku NO1 STRONG. Navíc, jak jsem uvedl výše, 

výsledná čistota povrchu závisí na druhu abraziva. Pokud tedy nepřesvědčíme zákazníka 

o výhodách aplikace nátěrových hmot ihned po prvním otryskání, tedy před obráběním, 

jeví se i v tomto případě jako výhodnější používat pro čištění po obrábění přípravek 

NO1 STRONG. 
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ZÁVĚR 

Má bakalářská práce je na téma “Studium kvality odmašťování ocelového substrátu na 

vlastnosti nátěrového systému“. Skládá se z teoretické části a experimentální části. 

Úkolem teoretické části této práce bylo prostudovat metody úprav ocelového povrchu 

aplikované před nanášením nátěrových hmot. Popisuji zde metody mechanického 

a chemického čištění povrchu, jako je např. broušení, otryskávání, leštění, kartáčování, 

moření atd. Použitá metoda ovlivňuje čistotu povrchu před nanášením ochranného 

povlaku, a tím i přilnavost a životnost tohoto povlaku. Velká pozornost je věnována úpravě 

povrchu pomocí otryskávání a odmašťování, neboť ty se používají nejčastěji. 

Dále je pak popsán současný způsob odmašťování ve VÍTKOVICE HEAVY 

MACHINERY a.s. a jeho vliv na kvalitu povlaku a tím i na výslednou cenu výrobku. Tato 

problematika byla základem pro experimentální část této práce, jejíž výsledky by mohly 

pomoci změnit myšlení zákazníků, což by mohlo vést ke snížení ceny povrchové úpravy 

a zároveň zvýšení životnosti nátěru.  

V praktické části jsem zkoumal kvalitu odmaštění mechanicky upravených povrchů 

(povrch otrýskaný korundem, ocelovými broky a leštěný) po jejich styku s obráběcími 

emulzemi po různě dlouhé doby. Zjišťoval jsem čistotu povrchů po jejich odmaštění. 

Mastnotu jsem odstraňoval chemicky pomocí dvou nejběžněji používaných odmašťovačů 

(ředidlo C6000, NO1 STRONG) a mechanicky opětovným otryskáváním. Čistotu povrchu 

jsem hodnotil pomocí povrchového napětí, které se měří testovacími inkousty. Výsledné 

hodnoty jsou shrnuty v tabulkách a grafech. 

Výsledky experimentální práce nám dokázaly, že odmaštění ředidlem C6000 není tak 

kvalitní jako odmaštění přípravkem NO1 STRONG. Je třeba zohlednit i ekologický faktor, 

neboť směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 2004/42/ES ze dne 

21. dubna 2004 nařizuje omezovat používání těkavých organických látek, které ředidlo 

C6000 obsahuje ve velkém množství. Ředidlo C6000 lze aplikovat pouze ručně, přípravek 

NO1 STRONG je vodou ředitelný a lze jej použít jak ručně, tak pomocí vysokotlakého 

způsobu nanášení, což značně snižuje pracnost a zvyšuje odmašťovací účinek. 

Kvalita mechanického očištění opětovným otryskáváním, jež zákazník považuje za 

výhodnou, je dána složením použitého abraziva. Tato metoda mechanického čištění je 

velice pracná. 
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Na základě výsledků uvedených v této práci je dle mého názoru mnohem výhodnější 

(ekonomicky i kvalitativně) nanést ochranný povlak na mechanicky opracovaný povrch 

před zahájením obrábění funkčních ploch. Po skončení obráběcích operací opravuji pouze 

případné místní defekty ochranného nátěru. Obráběcí emulze se z nátěru snadno odstraňují, 

neboť nedochází k vsakování emulzí do nátěru. Pro odmaštění součásti mohu použít 

i tlakového čištění ředěným přípravkem NO1 STRONG, což není pracné, ani ekologicky 

závadné. Toto čištění zajišťuje dokonalou přilnavost další vrstvy ochranného nátěru. 

Cílem práce je také přimět zákazníka k provedení veškerých jím požadovaných kontrol 

a měření na neobráběných plochách před obráběním tak, aby bylo možné v co nejkratší 

době po otryskání aplikovat ochranný nátěr. Tím by se podařilo zamezit usazování 

mastnoty na povrchu ocelového substrátu a odpadlo by následné pracné odmašťování, což 

by vedlo k ekonomickým i časovým úsporám. 
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