
 

 
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Estetické a funkční povlaky materiálu v automobilovém průmyslu 

Aesthetical and Functional Coatings in Automotive Industries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval:Jan Baroš 

Vedoucí práce:  Ing. Martin Kraus, Ph.D.   Akademický rok:2014/2015 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Tímto bych velice rád poděkoval mému vedoucímu bakalářské práce Ing. Martinu Krausovi, 

Ph.D. za poskytnutí materiálů, podkladů, cenných rad a připomínek při vypracování této 

práce. Dále bych rád poděkoval paní Miroslavě Subíkové, za pomoc při zpracování 

metalografických vzorků a jejich nafocení.  



 

 
 

Abstrakt 

V této bakalářské práci jsou popisovány funkční a estetické povlaky používané 

v automobilovém průmyslu. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy a popsány 

jednotlivé technologické procesy nanášení funkčních povlaků. Dále se v teoretické části 

bakalářské práce věnuji koloristice, technologii nanášení laků a kontrole kvality povlaků. 

Praktická část se zabývá tloušťkou, strukturou a rozsahem napadením pěti dílů. Jedná se o 

nášlapnou část dvou brzdových pedálů, každý s jiným povlakem, které byly vystaveny 

korozní zkoušce v solné mlze, dále o podlahový úchyt se svislým madlem používaný v 

provozu a o výplň plošiny z autobusu. 
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Abstract 

In this bachelor thesis functional and aesthetic coatings used in the automotive 

industry are described. The theoretical part explains the basic concepts, describes 

individual technological processes of applying functional coatings. Furthermore, in the 

theoretical part of the bachelor thesis I devoted coloristics, the technology of applying 

paints and quality control of coatings. The practical part examines the thickness, structure and 

scope attacks of five parts. It is the tread part of two brake pedals, each with a 

different coating, which were exposed to a corrosive salt spray test, further a holder with a 

vertical handle used in operation anda filling of a bus platform. 

 

Keywords 

Automotive, aesthetic coatings, functional coatings, coatings 

 

  



 

 
 

Obsah 

1. ÚVOD ..................................................................................................................................... 10 

2. STRUKTURA POVRCHU PEVNÝCH LÁTEK ............................................................................... 11 

3. POVLAKY ................................................................................................................................ 11 

4. CHEMICKÉ ÚPRAVY POVRCHU .............................................................................................. 11 

4.1. Odmašťování ........................................................................................................................ 12 

5. POVRCHOVÉ ÚPRAVY ............................................................................................................ 12 

6. FUNKČNÍ POVLAKY ................................................................................................................ 12 

6.1. Fosfátování........................................................................................................................... 12 

6.2. Chromátování ...................................................................................................................... 13 

6.3. Lamelové zinkové povlaky ................................................................................................... 14 

6.4. Žárové nástřiky..................................................................................................................... 17 

6.4.1. Vysokorychlostní nástřik HVOF ..................................................................................... 18 

6.4.2. Nástřik elektrickým obloukem ...................................................................................... 20 

6.4.3. Plazmový nástřik ........................................................................................................... 21 

6.4.4. Nástřik plamenem......................................................................................................... 23 

6.5. Sklovité a sklokeramické povlaky......................................................................................... 24 

6.6. Povlaky typu DLC.................................................................................................................. 25 

6.7. Teflonování .......................................................................................................................... 27 

7. ESTETICKÉ POVLAKY .............................................................................................................. 27 

7.1. Koloristika ............................................................................................................................ 27 

7.2. Nátěrové hmoty ................................................................................................................... 28 

7.2.1. Filmotvorné látky .......................................................................................................... 28 

7.2.2. Pigmenty, plniva a organická barviva ........................................................................... 28 

7.2.3. Těkavé složky ................................................................................................................ 29 

7.2.4. Ostatní přísady .............................................................................................................. 29 

7.2.5. Bezbarvé krycí laky........................................................................................................ 29 

7.3. Hodnocení a vyjadřování barevnosti ................................................................................... 29 



 

 
 

7.4. Kataforetické lakování ......................................................................................................... 30 

7.5. Komaxitování ....................................................................................................................... 34 

7.6. Lakování plastů .................................................................................................................... 35 

8. DEGRADAČNÍ PROCESY ......................................................................................................... 36 

8.1. Degradace ............................................................................................................................ 36 

8.2. Koroze a heterogenní reakce na povrchu kovů a slitin ........................................................ 36 

9. KONTROLA KVALITY POVLAKŮ .............................................................................................. 37 

9.1. Mřížková zkouška ................................................................................................................. 37 

9.2. Zkouška X řezem metoda A ................................................................................................. 37 

9.3. Zkouška X řezem metoda B .................................................................................................. 37 

9.4. Mřížková zkouška dle specifikace FORD FLTM BI metoda B ................................................ 38 

9.5. Mřížková zkouška dle specifikace FORD FLTM BI metoda D ............................................... 38 

9.6. Zkouška hloubením .............................................................................................................. 38 

9.7. Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu) ............................................................. 38 

9.8. Testování v solné mlze ......................................................................................................... 38 

10. PRAKTICKÁ ČÁST .................................................................................................................... 39 

10.1. Charakteristika brzdových pedálů ..................................................................................... 39 

10.1.1. Podmínky a parametry zkoušky .................................................................................. 39 

10.1.2. Výsledky kontrol během zkoušky ............................................................................... 40 

10.2. Charakteristika madla s držákem ....................................................................................... 40 

10.2.1. Podmínky a parametry během provozní doby ........................................................... 41 

10.3. Charakteristika plošiny....................................................................................................... 41 

10.4. Příprava vzorku pro metalografii ....................................................................................... 42 

10.5. Vyhodnocení metalografie a měření tloušťky pomocí Elcometru 456 .............................. 43 

10.5.1. Analýza vzorku 1 ............................................................................................................. 48 

10.5.2. Analýza vzorku 2 ............................................................................................................. 48 

10.5.3. Analýza vzorku 3 ............................................................................................................. 48 

10.5.4. Analýza vzorku 4 ............................................................................................................. 49 



 

 
 

10.5.5. Analýza vzorku 5 ............................................................................................................. 49 

11. ZÁVĚR .................................................................................................................................... 50 

12. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ............................................................................................. 51 

13. SEZNAM OBRÁZKŮ ................................................................................................................ 54 



Bakalářská práce_____________________________________________________Jan Baroš 
 

 

10 
 

 

1. ÚVOD 

Automobily se staly nedílnou součástí každodenního života lidí. Dnešní automobily jsou 

navrhovány tak, aby byly co nejvíc aerodynamické a módní. Vzhled automobilů je jeden 

z faktorů, který ovlivňuje zákazníka při jeho koupi. S tím souvisí lakýrnický průmysl. Dalším 

důležitým faktorem je, aby byly vozidla maximálně spolehlivé, jejich údržba nevyžadovala 

hodně času a aby měly vysokou korozní odolnost, neboť výrobci poskytují na vozidla 

několikaleté záruky na prorezavění karosérie. Důležitá je taky soudržnost a vysoká přilnavost 

laků na povrch. To ovšem není tak jednoduché, protože moderní karosérie se skládají 

z rozdílných druhů materiálů. Z důvodů zjednodušení výroby a odlehčení, se karosérie 

skládají z plastových či kompozitních dílů. Navíc některé díly mají daleko lepší vlastnosti než 

kovové díly. Všechny tyto stránky se snaží výrobci zahrnout při projektování nových modelů. 

Největším nepřítelem zkracování životnosti veškerých železných i neželezných kovů, ale i 

plastových a pryžových součástí je koroze. Tomuto nepříznivému jevu se již od prvního 

počátku, kdy byla koroze popsána, jako jev znehodnocující vlastnosti materiálu, snažíme 

zabránit. Způsobů jak bránit korozi máme hned několik jako různé nátěrové, sklovité, 

sklokeramické povlaky, termické nástřiky, zinkové povlaky, fosfátové anebo chromatové 

vrstvy. V dnešní době se kombinuje více druhů ochrany. Takto chráněný materiál může 

korozi odolávat řadu roků i v silně korozním prostředí. 

Bakalářská práce obsahuje dvě části. Cílem první - teoretické části bude podat stručný 

nástin technologií nanášení povlaků. Ve druhé - praktické části je kapitola zaměřena na 

tloušťku povlaků, struktur kovových části, rozsah napadení dílů vystavené koroznímu 

napadení a jejich výsledkům. 
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2. STRUKTURA POVRCHU PEVNÝCH LÁTEK 

Atomům, které jsou na povrchu pevné látky, schází polovina jejich nejbližších sousedů 

v porovnání se situací uvnitř látky. Následkem toho je silové působení na atomy, které jsou na 

povrchu odlišné, než je silové působení na atomy vevnitř. To přirozeně ovlivňuje vzájemnou 

konfiguraci atomů, takže struktura tenké povrchové vrstvy (povrchu) je odlišná od struktury 

objemové. Rozdílná samozřejmě není jen geometrie rozložení atomů, ale taky jejich 

dynamika. Struktura povrchu výrazně ovlivňuje vlastnosti látky, totiž její interakce s okolím, 

protože ty jsou zprostředkovány právě povrchem. Z tohoto důvodů se na povrchu materiálů 

vytvářejí povlaky.[1] 

 

3. POVLAKY 

Vytváření povlaků na základním materiálu patří mezi nejčastěji využívané prostředky 

protikorozní ochrany a taky jako prostředek, který mění povrchové vlastnosti produktu i jeho 

vzhled.[2] 

V Posledních letech se neustále zvyšují nároky spotřebitelů na kvalitu protikorozní 

ochrany automobilových dílů, protože je známo, že je tím ovlivněna i jejich životnost. Aby 

byly splněny nároky, které se na ochranné povlaky kladou tj. výborná protikorozní ochrana a 

zabezpečení dobrého vzhledu, je nutné, aby se povlaky nanášely na kovově čistý a náležitě 

upravený materiál. Životnost povlaku a jeho ochranná efektivita závisí především na dokonalé 

vazbě povlaku a základního materiálu. Řada výrobců se neustále snaží zdokonalit vlastnosti 

povlaků a metody jejich přípravy. V automobilovém průmyslu se nejvíce používají plechy 

s povlaky na bázi zinku. Zinek je vhodný hlavně díky své relativně nízké ceně, výborné 

korozní odolnosti a elektrochemickým vlastnostem, čímž poskytuje ocelovému podkladu 

katodickou ochranu. Na zhotovení karoserií se používají ocelové plechy s povlakem žárově 

zinkovaným (HDG), elektrolyticky zinkovaným (EG) a elektrolyticky zinkovaným a 

fosfátovaným (EG + PH).[3] 

 

4. CHEMICKÉ ÚPRAVY POVRCHU 

Chemické úpravy povrchu jsou takové způsoby úpravy, při kterých reagují chemická 

činidla s nečistotami na povrchu materiálu. Patří sem odmašťování, moření a leštění. Těmito 

operacemi se většinou upravují povrchy pro různé povlaky.[2] 
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4.1. Odmašťování 

Odmašťování je souhrnný název pro odstraňování veškerých druhů nečistot z povrchu 

materiálu, které jsou k němu vázány buď fyzikální adsorpcí (látky tukového charakteru) nebo 

adhezními silami (prach, anorganické nečistoty, kovové třísky atd.). Jejich energie vazby ke 

kovovému povrchu je daleko menší než u nečistot vázaných chemicky (koroze). Lze je tak 

odstranit snadněji a beze změny kovového povrchu. Cílem odmašťování je uvolnit tyto 

nečistoty z povrchu materiálu, jejich přesunutí do roztoků a zamezení jejich zpětnému 

vyloučení na povrchu. Odmašťovací procesy můžeme rozdělit do několika skupin: 

- alkalické odmašťování 

- odmašťování v organických rozpouštědlech 

- elektrolytické odmašťování 

[4] 

 

5. POVRCHOVÉ ÚPRAVY 

Povrchovými úpravami materiálu se rozumí technologické procesy, kterými se dosahuje 

zlepšení povrchu s cílem zvýšit odolnost proti korozi, zlepšit funkční vlastnosti nebo řešení 

designu. Povrchovými úpravami se dosahuje změna mikrogeometrie povrchu, změna 

struktury povrchových vrstev a umělé vytvořené povrchové vrstvy, které mají odlišné 

chemické složení a fyzikální vlastnosti než základní materiál.[2] 

 

 

6. FUNKČNÍ POVLAKY 

 

6.1. Fosfátování 

Fosfátování patří mezi oblíbené, velice jednoduché a relativně levné technologie 

předúpravy povrchů před lakováním. Tato technologie zajišťuje kvalitní předúprava povrchu 

železných kovů a dosahuje se s ní zvýšené odolnosti proti korozi a dobré přilnavosti lakované 

vrstvy. S rostoucí tloušťkou fosfátové vrstvy roste i korozní ochrana. Při fosfátování se 

využívá schopnosti některých kovů vytvářet primární, sekundární nebo terciární fosforečnany 

těchto kovu ve dvojmocné formě. Nejméně rozpustný je trojmocný fosforečnan železitý. 

Během fosfátování působí kyseliny fosforečné na kov, kde na očištěném povrchu vznikají 

nerozpustné fosforečnany, které jsou chemicky vázané do krystalické mřížky kovu. Chemické 

složení fosfátovácích lázní se liší podle upravovaného kovu. V průběhu procesu je velice 

důležité dodržovat koncentraci roztoku a teplotu lázně (±5÷8°C). Hlavním prvkem lázně je 
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roztok kyselého fosforečnanu vrstvotvorného kovu. Jako vrstvotvorný kov se používá zinek, 

vápník, mangan a železo. V automobilovém průmyslu se nejvíce využívá zinku, hlavně pro 

fosfátování karoserií automobilů. Při fosfátování dochází na povrchu součásti k úvodní 

korozní reakci, při níž volná kyselina rozpouští železo za současného vzniku vodíku. Tím 

dochází k poklesu volné kyseliny v lázni, což vede k porušení hydrolytické rovnováhy 

roztoku a to umožní rozklad kyselého fosforečnanu zinečnatého v lázni za vzniku terciálního 

fosfátu. Vznikem volné kyseliny fosforečné dochází k obnově rovnováhy roztoku. 

Fosforečnan zinečnatý je ukládán v krystalické podobě na povrchu oceli a tvoří tak ochranou 

konverzní vrstvu. Nerozpustné fosforečnany, které tvoří fosfátovou vrstvu, znemožňují 

přístup volné kyseliny k povrchu kovu, čímž zpomalují reakci, která se po určité době úplně 

zastaví. Chemická reakce může probíhat rychleji zvýšením teploty nebo přidáním oxidačních 

činidel. Jako činidla se nejčastěji používají dusičnany, dusitany, peroxidy vodíku, chlorečnany 

a jako urychlovač se používá sůl hadroxylamínu. Vlivem jejich působení oxiduje vodík, který 

vzniká při úvodní reakci. Díky urychlovačům se může snížit pracovní teplota z 90-98°C na 

30-70°C a také zkrátit expoziční doba z 20-30 minut na 5-10 minut při použití ponoru nebo 1-

3 minuty při aplikaci postřikem. Podle složení lázně mohou vznikat na upravovaných dílech 

různé typy fosfátových vrstev, které se liší četností a velikosti krystalků, krystalickou 

strukturou a tloušťkou vrstvy.[4,5] 

 

6.2. Chromátování 

Chromátování patří mezi nejrozšířenější způsob pasivace. Uplatňuje se hlavně pro úpravu 

zinku a hliníku, ale je možné ji aplikovat i na zinkové povlaky. Chromátování se používá pro 

zvýšení korozní odolnosti a taky pro zlepšení adhezních vlastnosti nátěrů.  

Lázeň pro chromátování obsahuje sloučeniny šestimocného chromu, kyseliny stabilizující 

hodnotu pH a aktivátory, které podporují tvorbu filmu na povrchu upravované součásti. 

Vrstva se vytváří na základě reakce kovového povlaku se složkami lázně za současné redukce 

šestimocného chromu. Vzniklá vrstva je gelovitého charakteru a její složení, zbarvení a 

tloušťka závisí na složení lázně. Tloušťka a složení vrstvy mají také vliv na ochranné 

vlastnosti vrstvy. Po vyloučení vrstvy následují dva oplachy, z nichž jeden je studený a jeden 

teplý. U teplého oplachu nesmí teplota přestoupit 60°C, protože by mohlo dojít k porušení 

vrstvy. 

Po oplachu přichází na řadu sušení, které musí být co nejkratší. Teplota povrchu nesmí 

překročit 60°C, jinak by došlo k popraskání vrstvy a následnému odlupování. 

Aplikací vodorozpustných akrylových laků můžeme zvýšit životnost chromátové vrstvy. 
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Kvůli velké toxicitě šestimocného chromu se od této varianty ustupuje. Dostupné jsou 

také bezchromátové přípravky, které sice mají srovnatelnou protikorozní ochranu, ale často 

jsou tyto náhražky omezovány jinak. V brzké době se pravděpodobně nepodaří najít náhradu, 

která by se vyrovnala vlastnostem šestimocného chromu. 

 Jedny z nejčastěji používaných technologií, které nahrazují chromátování jsou 

elektrolytické zinkové povlaky s konverzními povlaky na bázi trojmocného chromu, zinkové 

slitinové povlaky zejména pak ZnNi dále pak systém se zinkovými lamelami a 

neelektrolyticky vylučované povlaky.[5,6] 

 

6.3. Lamelové zinkové povlaky 

Tak jak klade automobilový průmysl vysoké požadavky na povrchové úpravy u jiných 

dílů, klade tyto požadavky i u spojovacích součástí. Protože na spojovacích součástech 

mnohdy závisí funkce celých zařízení a jejich selhání může přivodit ekonomické škody, ale 

především může ohrozit zdraví či životy lidí, jsou požadavky na ně do jisté míry specifické. 

 Mezi hlavní nároky patří především vysoká odolnost proti korozi při nízké tloušťce, 

odolnost proti zvýšeným teplotám, odolnost proti organickým provozním kapalinám jako jsou 

brzdové a chladicí kapaliny, oleje, pohonné hmoty a také odolnost proti konzervačním a 

čisticím přípravkům. Dále nesmí ovlivnit bezpečnost kritických dílů a vyžaduje se i 

nastavitelný, úzký a ovladatelný rozsah koeficientů tření, zachování předepsaných tolerancí a 

kompatibilita se závitovými adhezi. Taky je nezbytné zamezit kontaktní korozi spojů 

ocelových dílů s hliníkovými nebo hořčíkovými slitinami. V neposlední řádě, by měla mít 

spojovací součást určitý estetický vzhled, měla by být ekologicky nezávadná a recyklovatelná 

a taky mít nízké výrobní náklady.  

 Těmto podmínkám nejvíce vyhovuje systém povrchových úprav založený na 

anorganickém základním povlaku na bázi zinkových lamel jako je basecoatu v případě 

nutnosti obohacený orgranickou svrchní vrstvou tvořící topcoat. Společnost Aquacomp Hard 

zastupující v ČR firmu Kunz, která vyrábí přípravky pro povrchové úpravy a jedním 

z hlavních bodů výrobního programu je právě povlakový materiál pro zhotovování basecoatu 

na ocelovém podkladě Zintek a množství povlakových materiálů Techseal pro vyrábění 

topcoatů. 

Zintek a Techseal jsou určeny především pro povrchovou úpravu menších součástí 

například spojovacího materiálu, kde patří šrouby, matice, podložky, čepy (viz obr.1). Dále 

pro různé spojovací a upevňovací součástí jako jsou spony, svorky, třmeny, držáky a taky 

jsou vhodné pro úpravu tahových a tlakových per a pružin. Je možné je aplikovat i na velké 
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součásti a to brzdových a potrubních soustav, řetězy, vodicí lišty. Díly s touto povrchovou 

úpravou nacházejí v automobilech své uplatnění především v podvozkové části, motorovém 

prostoru, ale i v oblasti karoserie a v interiéru.  

 

Obr. 1 Typické dílce pro 

povlakování zinkovými  

lamelamipřevzato  

a upraveno z[8] 

 

Zintek ani Techseal neobsahují šestimocný chrom ani jiné problematické složky. 

Jejich aplikace se provádí bezproudově a při aplikaci nevzniká žádný vodík takže nezpůsobují 

vodíkovou křehkost ani nevznikají odpadní vody. Díky nízkým vypalovacím teplotám, které 

se pohybují maximálně do 200°C se zabraňuje nežádoucímu popouštění součásti a navíc jsou 

obě technologie celosvětově dosažitelné. 

Před nanášením povlaku je nezbytné provést obvyklé úpravy jako před každým 

povlakováním. Součásti musí být čisté, odmaštěné, zbavené okují a rzi i fostátovacích 

nečistot. Nejčastější způsob předúpravy je otryskání ocelovými kuličkami, protože se snadno 

používá a nemusí se řešit odpadní vody. 

Základové povlaky (Base coaty) Zintek obsahují kovové mikročástice zinku a hliníku, 

které s minerální pryskyřicí utvoří na ocelovém základním materiálu povlak. Ten se tepelně 

vytvrzuje 25 minut při teplotě 180°C nebo 15 minut při teplotě 200°C. Tím vznikne vodivý 

zinko-hliníkový povlak, který je netoxický a zajišťuje jak katodickou tak i bariérovou ochranu 

základního materiálu. Mimo to je povlak se základním materiálem spojen i chemickými 

vazbami a ne jen adhezními silami. Povlak je stříbřitě kovové barvy s více než 80% Zn a asi 

5% Al. Zintek se většinou nanáší ve dvou vrstvách, aby se dosáhlo dokonalého pokrytí. 

Tloušťka jedné vrstvy je 4 – 5 µm. Běžně dodávané typy jsou Silver a Black.  
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Svrchní povlaky (Top coaty) lze aplikovat na base coaty. Tím vznikne povlak, který zajistí 

největší možnou protikorozní ochranu, perfektní vzhled a požadovaný utahovací moment. 

Top coaty s integrovaným lubrikantem můžeme modifikací získat koeficientů tření povlaku 

v rozmezí 0,9 – 0,18 a není potřeba použití dalších maziv. Organické top coaty jsou 

utěsňovacími laky a kombinují se s base coaty z důvodu zlepšení vzhledu, chemické, UV a 

korozní odolnosti. Top coaty můžeme získat v mnoha barevných variantách. Povlak se nanáší 

v jedné nebo více vrstvách a tloušťka vrstvy je 2 – 3 µm. 

Povlaky je možno nanášet čtyřmi metodami. 

Ponor-odstředění (din-spin) je nejčastějším způsobem nanášení, které je vhodné 

především pro hromadnou výrobu menších dílů. Díly se dají do koše a ten se ponoří do 

povlakového materiálu. Po vytažení koše se přebytečný materiál odstředí a dosáhne se tak 

rovnoměrného pokrytí. Nanesení povlaku je nutné opakovat, aby se zakryla místa, kde se díly 

dotýkaly. Pro tvarově složité díly se využívají naklápěcí eventuálně planetární odstředivky. 

Výrobní kapacita menších linek je kolem 1,5 – 2 tun za hodinu a u velkokapacitních linek to 

je až deset tun za hodinu.  

Ponor-okapání (dip-drain)je málo používanou metodou. Užívá se hlavně pro duté díly, 

jako jsou trubky a nápravy. Princip nanášení spočívá v ponoření součásti do lázně a jeho 

pozvolným, řízeným vytažením a okapáním. 

Stříkání se používá pro větší díly. Stříkací box vidíme na obrázku 2. Je možno využít jak 

pneumatického tak elektrostatického stříkání. Doporučuje se elektrostatické stříkání, při 

kterém obvykle stačí nanést jednu vrstvu. 

 

 

Obr. 2Stříkací box s vodní 

clonou pro aplikaci postřikem 

převzato a upraveno z[8] 
 

Odstředění na závěsu (rack-spin) je metoda, kdy se díly upevní na otočný závěs, který se 

ponoří do povlakového materiálu a po vytažení se nadbytečný materiál odstředí. Tato metoda 

je vhodná především pro větší a tvarově složitější díly. 
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U všech čtyř způsobů po nanášení následuje vysoušení a vytvrzování povlaku 

v komorové nebo průběžné peci s pásovým dopravníkem. 

Korozní odolnost povlaku do červené koroze je obvykle 720 hodin v případě 

stříbrného base coatu a do 480 hodin u černého base coatu při testu v solné mlze. Odolnost 

povlaku Zintek při Kesternichově testu je 2 – 3 cykly. Kombinací s některým s top coatů se 

dosahuje korozní odolnosti více než 1000 hodin do červené koroze v solné mlze a více než 10 

cyklů při Kesternichově testu.[7,8] 

 

6.4. Žárové nástřiky 

Žárové nástřiky jsou perspektivní technologii, která umožňuje vytvářet funkčně efektivní 

povlaky, využívané v mnoha oblastech průmyslu. Tyto velice kvalitní, flexibilní 

a ekonomické technologie nám dávají možnost optimálně modifikovat povrchové vlastnosti 

součásti náročným provozním podmínkám, což vede k prodloužení životnosti, zvýšení 

spolehlivosti a bezpečnosti součásti. 

Žárově stříkané povlaky se z počátku používaly jako ochrana povrchu součástí. Dnes se 

žárově stříkané povlaky používají jako funkční povrchy, které nám poskytují alternativu 

k používání tenkých vrstev a objemových materiálů. 

Aplikace žárových nástřiků nám řeší zvyšování provozní spolehlivosti, technických 

parametrů a životnosti výrobků a snižuje nám náklady na výrobu a energetickou náročnost 

výroby. 

V dnešní době jsou žárově stříkané povlaky v podstatě nenahraditelné. Jejich praktický 

dopad se projevuje hlavně v technickém a ekonomickém zvyšování užitných vlastností jak 

v prvovýrobě, tak i při renovací součástí (viz obr. 3,4). 

 

 

Obr. 3 Renovace bloku motoru    Obr. 4 Renovace hřídele 

převzato a upraveno z[12]      převzato a upraveno z[12]   
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Žárově stříkané povlaky zajišťují speciální fyzikální, biokompatibilní, elektroizolační 

nebo elektrovodivé vlastnosti a také vynikající tribologické vlastnosti (samomazné, kluzné, 

těsnicí povlaky). Dále zajišťují odolnost proti mechanickému opotřebení (abraze, eroze, 

kavitace), odolnost proti kombinovanému namáhaní, oxidaci a korozi a odolnost proti 

extrémně vysokým teplotám. Slouží taky pro doplnění chybějícího materiálu na původní 

rozměry. 

 Žárový nástřik je částicový proces tvorby povlaků na součástí, kdy se nanášený materiál 

ve formě prášku popřípadě drátu přivádí do zařízení, kde dochází k jeho natavení a urychlení 

směrem k povlakované součásti.  Po dopadu na povrch dochází k rozprostření částic a velmi 

rychlému utuhnutí. Tím se vytváří povlak se specifickými vlastnostmi a typickou lamelární 

strukturou. Po dopadu částic dojde k jejich velmi rychlému utuhnutí a smrštění, čímž vznikne 

velice pevný spoj, který vykazuje poměrně velkou přilnavost. 

Technologie nanášení se dělí podle zdroje tepelné energie nutné k natavení přídavného 

materiálu.  

 V automobilovém průmyslu se žárově stříkané povlaky používají především jako povlaky 

tepelných bariér pro díly spalovacího motoru jako jsou písty, hlavy válců, vložky, ventily atd. 

Dále se používají jako povlaky odolné proti opotřebení (synchronní kroužky, čepy klikových 

hřídelí, váčky, čepy) a jako samomazné a kluzné povlaky. 

 Technologie nanášení se dělí podle zdroje tepelné energie nutné k natavení přídavného 

materiálu. Mezi tyto technologie patří: 

 

6.4.1. Vysokorychlostní nástřik HVOF 

 

 

Obr. 5 Zobrazení reálného vysokorychlostního 

nástřiku HVOF převzato a upraveno z [12] 
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Na obr. 5 vidíme reálné zobrazení plamen nástřiku HVOF a povlakovaného materiálu. 

Tato metoda patří mezi nejmodernější technologii v oblasti žárových nástřiků, kdy je zdrojem 

teplené energie směs kyslíku a kerosinu. Kyslík a kerosin jsou axiálně pouštěny do spalovací 

komory, kde dochází k jejich atomizaci a zažehnutí jiskrou zapalovací svíčky (viz obr. 6). 

Spaliny jsou v trysce urychlovány až na supersonické hodnoty výstupní rychlosti. Tlak ve 

spalovací komoře se monitoruje z důvodu zabezpečení stabilních podmínek hoření a 

reprodukovatelnosti procesu. Hořák je chlazen vodou, která koluje v mezi-plášti hořáku. 

Materiál ve formě prášku se pomoci nosného plynu dusíku radiálně přivádí z protilehlých 

stran do difuzoru, kde se natavuje a pak je přes trysku výrazně urychlován směrem 

k povlakované součásti. Termodynamické děje, které probíhají v proudu spalin proudících 

supersonickou rychlostí směřují ke vzniku expanzních a kompresních vln, tzv. šokových 

diamantů, které můžeme vidět v plameni vystupujícím z hořáku. 

 

 

Obr. 6 Schéma nástřiku HVOF 

1 – Přídavný materiál – prášek, 

2 – Přívod kerosinu, 3 – Přívod kyslíku, 

4 – Nástřik, 5 – Podklad, 6 – Zapalovací svíčka 

převzato a upraveno z [12] 

 

Díky vysoké rychlosti částic prášku se dosahuje rovnoměrného rozprostření a zakotvení 

částic na materiálu a tím vzniká vysoká hustota a přilnavost povlaků. Vysokorychlostní 

nástřik poskytuje na rozdíl od všech ostatních způsobů žárových nástřiků povlaky v tlakovém 

pnutí. Díky tlakovému pnutí v povlaku se výrazně zvyšuje přilnavost nástřiku k podkladu a je 

také příznivé z hlediska únavových vlastností povlakovaných součástí.  

Teplota plamene přibližně kolem 2600°C předurčuje tento způsob k nástřiku kovů a jejich 

slitin s malou a střední teplotou tání, na druhou stranu se tím omezuje oxidace, fázové 

přeměny a vyhořívaní některých prvků nanášeného materiálu během nástřiku. Nejčastěji se 

pro HVOF používají cermety na bázi karbidů chromu a wolframu.   
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Většinou se dělají povlaky odolné proti opotřebení a korozi v různých prostředích.  

Výhody vysokorychlostního nástřiku jsou vysoká hustota nástřiku, vysoka soudržnost, 

nízká pórovitost a obsah oxidů, nízká teplota podkladu do 150°C, tlakové napětí v nástřikové 

vrstvě a široký výběr prášků.  

Nevýhody této metody je vysoká hlučnost až 130 dB, omezení pro nástřik vnitřních ploch 

a nevhodnost k nanášení keramických povlaků.  

 

6.4.2. Nástřik elektrickým obloukem 

 

 

Obr. 7 Zobrazení reálného nástřiku elektrickým 

obloukem převzato a upraveno z [12] 
 

Na obr. 7 vidíme reálné zobrazení nástřiku elektrickým obloukem. Tato metoda je oproti 

vysokorychlostnímu nástřiku ekonomicky příznivější.  

Při nástřiku se přivádí přídavný materiál ve formě dvou drátů do nástřikové pistole, kde se 

pomocí elektrického oblouku taví a pomocí proudu tlakového vzduchu se roztavený materiál 

urychluje a rozprašuje na přichystaný povrch součásti (viz obr. 8). Jako přídavný materiál se 

používají dráty stejného nebo různého složení. Užitím argonu nebo dusíku jako 

rozprašovacího plynu můžeme omezit oxidaci stříkané vrstvy. 
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Obr. 8 Schéma nástřiku elektrickým obloukem 

1 – Přídavný materiál – drát 1, 2 – Přídavný  

materiál – drát 2 (stejný nebo rozdílný  

jako drát 1), 3 – Podklad, 4 – Nástřik 

převzato a upraveno z [12] 

 

Mezi výhody tohoto nástřiku patří nejnižší ceny a široka škála přídavných materiálů, 

jednoduchý nástřik velkých ploch a výkon metody nástřiku. 

Její nevýhody jsou, že přídavný materiál musí být elektricky vodivý, nástřiková vrstva má 

vyšší pórovitost přibližně 20% a má nižší soudržnost se základním materiálem. Nižší 

soudržnost však můžeme omezit použitím mezivrstvy. 

 

6.4.3. Plazmový nástřik 

 

 

Obr. 9 Zobrazení reálného plazmového hořáku s proudem 

plazmatu a povlakovaným materiálem 

převzato a upraveno z[12] 
 

Na obr. 9 vidíme reálné zobrazení plazmového hořáku. Plazmový nástřik se řadí mezi 

univerzální technologii tvorby vrstev pomocí žárového nanášení. Podstata nástřiku je založena 

na hoření elektrického oblouku mezi měděnou válcovou anodou tvořící trysku a wolframovou 

katodou. Elektrický oblouk hoří v plazmovém plynu, který se přivádí do hořáku. Z hořáku 
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pak vystupuje plazma o vysoké teplotě až 2000K. Pomocí nosného plynu se do hořáku přivádí 

přídavný materiál ve formě prášku (viz obr. 10). Plazmovým nástřikem lze nanášet různé 

druhy materiálu od kovových přes keramické až po jejich kovo-keramické směsi. Můžeme 

vytvářet i silnovrstvé povlaky s vynikajícími a často unikátními vlastnostmi. V praxi se 

nejvíce používají plazmové nástřiky keramiky, které vytvářejí efektivní tepelně izolační 

bariéru, odolávají proti působení kyselin a zásad a také chrání základní materiál proti 

elektrochemické korozi, případně proti korozi za zvýšených teplot. 

 

 

Obr. 10 Schéma plazmového hořáku 

1 – a) Vstup chladící kapaliny/DC přívod (-),  

b) Vstup plazmového plynu, c) Vstup chladící  

kapaliny/DC přívod (+), d) Vstup prášku, 2 – Plynový 

 injektor, 3 – Přidržovač katody, 4 – Katoda, 5 – Anoda, 

 6 – Otvor pro výstup prášku převzato a upraveno z[12] 
 

Výhodou plazmových nástřiku je jednoduchý nástřik velkých ploch, možnost nanášení 

keramických povlaků, nízká pórovitost povlaků a nízké náklady. 

Její nevýhodou je nižší soudržnost se základním materiálem, vyšší teplota v průběhu 

nástřiku a křehké chování. 
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6.4.4. Nástřik plamenem 

 

 

Obr. 11 Zobrazení reálného nástřiku plamenem 

převzato a upraveno z[12] 

 

Tato technologie je jedna z nejstarších nástřikových metod. Na obr. 11 vidíme reálné 

zobrazení nástřiku plamenem. Její podstatou je kyslíko-acetylénový plamen, do kterého se 

přisypává prášek potřebných vlastností (viz obr. 12). Proces vytváření povlaku se skládá ze 

dvou kroků. V prvním kroku se provádí nástřik prášku na povlakovaný materiál.  V druhém 

kroku pak dochází k natavení nástřiku pomocí plamene a tím dojde k metalurgickému spoji se 

základním materiálem.  

Touto technologii můžeme vytvářet velice tenké vrstvy od 0,2 mm až do tloušťky několik 

mm díky možnosti opakování procesu nástřiku. Díky malým rozměrům hořáku lze provádět 

nástřik i na hůře dostupných plochách. Nástřik větších ploch bez použití polohovadla se 

nedoporučuje z důvodu nerovnoměrnosti vrstvy. Nástřik plamenem můžeme použít i pro 

nástřik plastových prášků. Další výhody nástřiku plamenem jsou jednoduchost a operativnost 

zhotovování vrstvy, široká škála samostatných prášků, možnost navařovat hrany, malé a 

členité předměty, vysoká soudržnost se základním materiálem a nenáročná příprava podkladu. 
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Obr. 12 Schéma nástřiku plamenem 

  1 – Přídavný materiál – prášek, 2 – Přívod kyslíku,  

3 – Přívod acetylénu, 4 – Nástřik, 5 – Podklad 

převzato a upraveno z [12] 

 

Nevýhodou je vyšší prohřátí základního materiálu a tím vznik napětí a možné deformace. 

[9,10,11,12,13] 

 

6.5. Sklovité a sklokeramické povlaky 

V dnešní době roste zvýšení korozního namáhání průmyslových strojů, výrobků a 

zařízení.  Snižují se tradiční suroviny a možnosti zhotovení korozi odolávajících materiálů 

jsou omezené a drahé. V dnešní době zejména energetický, ekologický a automobilový 

průmysl potřebují materiál, který odolá koroznímu a eroznímu prostředí ve zvýšených a 

vysokých teplotách. Tady se uplatňují sklovité, sklokeramické a keramickometalické povlaky, 

které spadají mezi nejúčinnější antikorozní povrchové úpravy. 

Způsobem i podstatou výroby je smalt sklo docela složitého chemického složení, které je 

nanášeno na kovový podkladový materiál. 

Výroba smaltového povlaku se skládá z operací - tavení oxidických složek kmene, které 

se získávají ze surovin na bázi, živců, sklářských písků, uhličitanů, atd., fritování do vody, což 

je lití taveniny do vody, kdy se tvoří sklovité krystalky, potom sušení frity, mletí frity s 

přidáním jílu a vody na smaltovou břečku nebo mletí frity na suchý smaltový prášek, nanesení 

na podkladový kovový materiál, sušení, vypalování, ochlazování. Takto se získává smaltový 

povlak na kovovém materiálu 

Tvrdost smaltu je mezi 5. a 7. stupněm Mohasovy stupnice. Zvláště závisí na obsahu 

oxidu křemičitého. V porovnání s ocelí je smalt 5x tvrdší. Z toho plyne vysoká odolnost proti 

opotřebení. 
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Mechanické vlastnosti zlepšuje krystalická fáze, která má velikosti zrna několik µm a do 

30% obj. Především zlepšuje křehkolomové vlastnosti a odolnost proti nenadálým změnám 

teploty povlakového systému. 

Plastické vlastnosti kovů, které mají žáruvzdorné vlastnosti keramiky spojují cermety - 

keramickometalické povlaky. Dále obsahují sklovitou fázi, což působí jako pojivo. 

Primární vlastnosti sklovitých smaltů je vysoká chemická odolnost. Odolnost proti 

roztokům minerálních kyselin je závislá do určité míry na možnosti hydrolýzy a rozpustnosti 

součástí smaltů. Kyselinovzdornost zvyšuje SiO2, Al2O3, TiO2, ZrO2, LiO2 a snižují ji oxidy 

Na2O, PbO, CaO. Atmosférické korozi velice dobře odolává smaltový povlak. U smaltových 

povlaků obsahující ve sklovité fázi jistý podíl krystalické fáze lze docílit vyšší korozní 

odolnosti. 

Při teplotě 313 K je tepelná vodivost sklovitých smaltů v rozsahu 0,093 - 0,114 W.m
-1

. K
-1

 

a je velmi závislá na množství pórů v povlaku. Teplotní roztažnost, což je důležitá vlastnost 

smaltu, se musí přizpůsobit roztažnosti kovu tak, aby převládalo tlakové napětí ve smaltovém 

povlaku. 

Charakteristika pro sklovité a keramické materiály je nízká úroveň lomové houževnatosti. 

Pevnost tlaku je u sklovitých smaltů vyšší a dosahuje 700 - 130 MPa, kdežto pevnost v tahu je 

pouze 70 - 90 MPa. 

Sklokeramické povlaky se v automobilovém průmyslu využívají zejména na výfukové 

systémy a součásti motorů.[4] 

 

6.6. Povlaky typu DLC 

Stále vzrůstající požadavky na kvalitu, produktivitu a výrobní náklady vedou k velmi 

rychlému růstu poptávky po moderních povlacích, mezi které se řadí povlaky označené 

zkratkou DLC (z anglické zkratky „diamantu podobné vrstvy“). 

Zkratka DLC se v dnešní době používá pro označení metastabilního stavu amorfního 

uhlíku obsahující podíl sp3 vazeb. Struktura se skládá hlavně z grafitického uhlíku, 

diamantového uhlíku a z vodíku v různých poměrech, v závislosti na daném procesu. Povlaky 

typu DLC jsou chemicky inertní, jsou průsvitné, mají vysokou tvrdost, která dosahuje více 

než 80 GPa a mají velice nízký součinitel tření jak proti oceli tak i proti sobě samým. 

Všechny tyto fyzikální vlastnosti přispívají k zájmu průmyslu o takové povlaky pro oblast 

úspory energií stejně jako pro aplikace odolné proti opotřebení. Jejich použití výrazně 

prodlužuje životnost součástí a má také kladný vliv na ekonomiku finálních výrobků. 
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Vrstvy DLC jsou rovněž velmi slibným kandidátem pro aplikace v automobilovém 

průmyslu. Používají se pro snížení třecích ztrát v motorových částech, pro ochranu před 

korozí a opotřebením. Využívají se též pro zvýšení tvrdosti povrchu materiálů, které nahradily 

ocel z důvodu snižování hmotnosti vozidel. To vede kromě prodloužení životnosti součásti 

také ke snížení spotřeby pohonných hmot čímž se snižují emise CO2 vypouštěné do ovzduší, 

do čehož jsou v dnešní době evropské automobilky nuceny. Povlaky DLC se nejčastěji 

využívají na ventily, písty, pístní kroužky, váčkové hřídele nebo samotné váčky, části 

čerpadel a vstřikování apod. (viz obr. 13). 

 

 

Obr. 13 Povlakované díly DLC vrstvou 

převzato a upraveno z[15] 
 

 Pro vytváření DLC vrstev se užívá např. depozice iontovým svazkem. Právě touto 

metodou byly připraveny první DLC vrstvy. Vrstva DLC kondenzuje ze svazku uhlíkových 

iontů přibližně středních energiích 100eV a dopadající ionty vyvolávají fyzikální proces růstu 

vrstev s sp
3
 vazbami.  

Naprašování je jedna z nejvíce používaných metod pro přípravu DLC vrstev. Obvykle se 

používá DC (stejnosměrné) a RF (střídavé) naprašování z uhlíkového terče v argonové 

atmosféře. Aby se dosáhlo, vyšší depoziční rychlosti používá se magnetonové naprašování, 

které umožňuje prodloužit dráhy elektronů. Účinkem Lorentzovy síly se musí elektrony 

pohybovat po šroubovici podél siločar. Tím se značně prodlužuje jejich dráha v blízkosti 

terče, prodlužuje se i doba jejich setrvání v oblasti výboje a to zvyšuje pravděpodobnost 

ionizace dalších atomů pracovního plynu. Především nižší tlak a přímá dráha rozprašovaných 

atomů se kladně projevuje ve větší čistotě vytvářených vrstev.  
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Tribologické chování DLC vrstev se může lišit podle typu vrstvy, podmínkách a prostředí. 

Hodnoty DLC vrstev se pohybují mezi 0,001-0,7, což představuje pravděpodobně nejširší 

škálu koeficientu tření mezi dalšími materiály nebo povlaky. [14] 

 

6.7. Teflonování 

Fluoroplasty se často zjednodušeně nazývají jako teflon. Vytvoření vrstvy fluoroplastů na 

základním materiálu se tedy nazývá teflonování. 

Díky kombinaci unikátních vlastností jako nepřilnavost, teplotní a chemická odolnost, 

kluznost, jsou tyto materiály nenahraditelné a jsou používány v různých odvětvích 

průmyslové výroby.  

Existuje několik základních druhů fluoroplastů, které se označují zkratkami svých 

chemických názvů. Patří tam PTFE (Polytetrafluorethylen), PFA (perfluoralkoxy – 

kopolymer tetrafluoretylenu a perfluorovaného vinyléteru), FEP (fluorovaný etylen – 

propylen) a ETFE (kopolymer etylenu a tetrafluoretylenu).  

Nejčastěji se flouroplasty nanášejí pomocí disperzního nástřiku, elektrostatického nebo 

tribostatického nanesení prášku, nanesením prášku ve fluidním lůžku a nanesením prášku na 

horký povrch. 

Fluorplasotvé povlaky mají v automobilovém průmyslu dlouholetou tradici. Používají se 

pro povrchovou úpravu sériově vyráběných součástí. Využívá se především následujících 

vlastnosti: suché mazání, odolnost proti korozi a chemikáliím (např. palivu), elektrická 

nevodivost a zamezení nepříjemným zvukům (vrzání). 

Fluoroplasty se nejčastěji využívají na spojovací materiál (šrouby, matice), pružiny, 

součástí zámků, okenních a dveřních mechanismu, panty, závěsy, komponenty 

bezpečnostních pásů, sloupky řízení, drážkové hřídele, vodítka střešních oken, díly podvozku 

a sací potrubí. [16,17] 

 

 

7. ESTETICKÉ POVLAKY 

 

7.1. Koloristika 

Koloristika je obor, který se zabývá problematikou posuzování (např. užití a vlastností) 

barev a barevných odstínů nátěrových hmot pro lakování vozidel. Poslední dobou se 

koloristika stává jednou z nejdůležitějších součástí povrchových úprav vozidel.  
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Dnes je na výběr z nepřeberného množství barevných odstínů a pododstínů (okolo sto 

třiceti tisíc odstínů) a návrháři přicházejí stále s novými a novými. Často jsou návrhy 

barevných odstínů velice složité (perleťové metalízy, exkluzivní a extrémní perleti). Vedle 

tvaru karosérie a dalších vlastnosti rozhoduje při koupi nového vozidla často také vhodná 

volba odstínu. V současné době je také podstatné sloučit odstín vzhledem k vadám vzniklých 

lakováním. Stejnosti odstínu laku se věnuje kolometrie, což je nauka o měření barev a 

barevných odstínů světla a předmětů. 

Odstín vozidla může mít také zčásti vliv na bezpečnost provozu. Tmavé matné odstíny 

nejsou při snížené viditelnosti tak dobře viditelné jako laky se speciálním efektem, které díky 

tomu lépe odráží světlo. [18] 

 

7.2. Nátěrové hmoty 

Je to komplexní název všech výrobků, které je možno nanášet na podklad v těstovitém, 

tekutém nebo práškovém stavu při vytváření souvislé ochranné vrstvy (nátěrového filmu). 

Tvorba nátěrového filmu je závislá na přítomnosti filmotvorných látek v nátěrové hmotě. 

Suroviny pro výrobu nátěrových hmot dělíme do čtyř skupin. Jsou to filmotvorné látky 

(pojiva), pigmenty, plniva a organická barviva, těkavé složky (rozpouštědla a ředidla) a 

ostatní přísady (aditiva, sikativy, změkčovadla atd.).[18] 

 

7.2.1. Filmotvorné látky 

Jsou to makromolekulární látky, které po odtěkání rozpouštědel utvoří nátěrový 

transparentní film. Jejich funkcí je vytváření nátěrového filmu. Většinou jsou ve formě 

roztoků a ovlivňují vlastnosti nátěrového filmu jako lesk, pružnost, tvrdost, přilnavost, a 

chemickou odolnost.[18] 

 

7.2.2. Pigmenty, plniva a organická barviva 

Pigmenty tvoří vedle pojiv hlavní složku nátěrových hmot a to především u vrchních laků. 

Zneprůhledňují nátěrový film, vybarvují jej nebo mu poskytují speciální vlastnosti.  

Přírodní pigmenty jsou postupně nahrazovány umělými pigmenty. Jsou to práškové látky, 

které se rozptýlí v pojivu a díky tomu mají krycí nebo vybarvovací schopnosti. V dnešní době 

jsou většinou pigmenty na anorganické bázi.  

Blízké pigmentům jsou plniva, které jsou další důležitou složkou nátěrových hmot a 

zlepšují jejich vlastnosti. Jsou to práškové látky schopné dispergovat v různém prostředí, 

jehož funkci je „plnit“, čímž dosahují požadovaných vlastností. Nejsou to pigmenty v pravém 
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slova smyslu, protože mají velmi malé krycí a vybarvovací schopnosti. Existují v umělé i 

přírodní formě.  

Mezi pigmenty a plnivy je v některých případech minimální rozdíl.[18] 

 

7.2.3. Těkavé složky 

Těkavé složky dělíme na rozpouštědla, což jsou makromolekulární organické sloučeniny, 

které jsou schopné rozpouštět pojiva a na ředidla, a to jsou zase směsi organických 

rozpouštědel, které nám snižují viskozitu nátěrových hmot na požadovanou úroveň pro 

jednotlivé aplikace.[18] 

 

7.2.4. Ostatní přísady 

Mezi tyto přísady patří aditiva, sušidla neboli sikativy, změkčovadla atd. Aditiva jsou 

látky ovlivňující vlastnosti nátěrových hmot, jako vytváření nátěrového filmu, usnadňují nám 

nanášení a pochody při dispergaci. 

Jako sikativy se převážně používají organokovové katalyzátory. Ty se přidávají v malých 

dávkách do alkydových, epoxyesterových a olejových nátěrových hmot pro urychlení 

autooxidačních a polymeračních pochodů při zasýchaní nátěrového filmu. 

Změkčovadla jsou netěkavé látky zabezpečující pružnost, přilnavost a vláčnost nátěrového 

filmu.[18] 

 

7.2.5. Bezbarvé krycí laky 

Bezbarvé krycí laky neobsahují žádné pigmenty ani plniva. Je to roztok pojiv 

v rozpouštědlech s přísadou aditiv, změkčovadel popřípadě sušidel. Vyžaduje se od nich 

vysoký lesk, hladký a slitý povrch. Jsou finální technologickou vrstvou ( u systému BC) 

v celém postupu lakování v automobilovém průmyslu. Rovněž na jejich provedení závisí 

celkový konečný dojem.[18] 

 

7.3. Hodnocení a vyjadřování barevnosti 

Porovnání jednotlivých barevných odstínů můžeme provést vizuálně, porovnáním odstínu 

karosérie se standardem. Srovnání ovšem závisí na subjektivitě pozorovatele. Abychom mohli 

nalézt k určitému odstínu standard, byly vytvořeny soubory odstínů. Mezi nejznámější patří 

Munsellův atlas odstínu barev (viz obr. 14) pocházející z roku 1929 a 1943 obsahující čtyřicet 

map pro čtyřicet odstínů. Modernější byla Ostwaldova barevná soustava. Významný je také 

systém DIN 6164(viz obr. 15). Dnes už existuje značné množství vzorkovnic a systémů 
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norem. Barevný atlas reprezentuje celou škálu barev. Každá barva může být popsána třemi 

rysy a to odstínem, sytosti a jasem. [5,19,20] 

 

 

Obr. 14 Munsellův  Obr. 15 Systém DIN 

atlas odstínů barev   6164 převzato 

převzato a    a upraveno z[20] 

upraveno z[20] 

 

7.4. Kataforetické lakování 

Kataforetické lakování neboli kataforéz zkráceně pak KTL je jednou ze dvou metod 

elektroforetického lakování (elektroforéza, ETL). Druhou metodou je anaforetické (anaforéza, 

ATL) lakování.  

Kataforetické lakování je velice hospodárný a ekologický způsob lakování, který se řadí 

mezi nejmodernější technologie povrchových úprav kovových produktů. Užívá se hlavně pro 

ochranu ocelových, pozinkovaných a hliníkových součástek a to k základování anebo k tzv. 

jednovrstvému lakování jako jediné a konečné povrchové úpravě. V současné době nemá 

kataforéza pro řadu výrobních oblastí srovnatelnou konkurenci. 

Abychom dosáhli vysoké kvality povlakového systému je nutné provést kvalitní 

předúprava povrchu. Povrch musíme očistit od mastnot, korozních zplodin, mechanických 

nečistot a vytvořit konverzní vrstvy díky kterým se zajišťuje vysoká přilnavost 

kataforetického laku a zvýšené korozní odolnosti povlakového systému. Při chemické 

předúpravě se používají výlučně přípravky na vodné bázi. Technologie předúprav se volí 

podle toho v jakém stavu je povrch dílů a na požadované korozní odolnosti. Při větších 

nárocích, které vyžaduje automobilový průmysl se používá trikatonické (Zn, Ni, Mn) 

jemnozrnné fosfátování, mnohdy s následující bezchromovou pasivací. Obvyklý proces 

předúprav se skládá z chemického odmaštění, v případě nutnosti moření, aktivace, 

fosfátování, případně pasivace a také oplachových operací. Velmi důležitý je finální oplach, 
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který se musí provádět demineralizovanou vodou, aby se minimalizoval přenos iontů z lázní 

předúprav do kataforézní lázně.  

Při kataforetické lakování se využívá kationických ve vodě rozpustných nátěrových hmot 

na bázi epoxidových nebo akrylátových polymerů, které obsahují částice laku v podobě 

polymerních kationtů. Při lakování se výrobek ponoří do lakovací lázně, kde je zapojen jako 

katoda. Vložením stejnosměrného proudu mezi výrobek a anodu se vytvoří elektrické pole. 

Díky tomu se polykationty pohybují ke katodě, kde reagují s hydroxylovými ionty. 

Rozkladem vody klesá jejich rozpustnost a vylučují se na povrchu součásti. S rostoucí 

tloušťkou povlaku dochází k nárůstu odporu a tím klesá rychlost vylučování, která pak 

probíhá na místech s menší tloušťkou např. dutiny. Díky tomu se na povrchu výrobku vytvoří 

velmi rovnoměrná vrstva povlaku a to i v těžko dostupných místech. Na obr. 16 vidíme 

schéma vrstev při lakování. Po dosažení požadované tloušťky na celém povrchu se proces 

zastaví. Tloušťka vyloučené vrstvy závisí především na velikosti použitého napětí. Obvykle 

se tloušťka pohybuje mezi 15 a 30 µm. U silnovrstvé kataforézy je tloušťka vrstvy až okolo 

45 µm. Elektricky vyloučená vrstva pevně přiléhá k povrchu. Nadbytečný lak se opláchne. 

Nakonec je nutno vyloučený lak vypálit při teplotách kolem 160 až 180°C, kdy nastává 

polymerace a povlak získává finální vlastnosti.  

 

 

Obr. 16 Schéma kataforetického lakování 

převzato a upraveno z[22] 

 

Největší zásluhu na rozvoji KTL má automobilový průmysl, zejména pak neustále se 

zvyšující ekonomické a technické požadavky na lakování karoserií a odnímatelných dílů. 

V automobilovém průmyslu se kataforéze poprvé začala používat ve 2. polovině 70. let. 

Díky vysoké kvalitě a vlastnostem povlaku, ekologickým a ekonomickým aspektům se 
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kataforéza v dnešní době používá stále více v řadě dalších odvětví například u automobilů 

(karosérie, odnímatelné díly), motocyklů, traktorů, zemědělských a stavebních strojů, 

domácích spotřebičů, elektrických přístrojů a stavebních elementů. 

 

 

Mezi výhody KTL patří: 

- minimální zatížení životního prostředí (velmi nízký obsah rozpouštědel, emisí 

pevných odpadů a odpadních vod) 

- vysoká odolnost povlaku proti korozi 

- rovnoměrná tloušťka povlaku na celém povrchu i v těžko přístupných místech 

(možnost řízení tloušťky) 

- vysoká přilnavost a mechanická odolnost povlaku 

- vysoká hospodárnost – díky prakticky materiálově uzavřenému okruhu minimální 

ztráty (prakticky 100% výtěžnost barvy) 

- žádná tvorba kapek 

- snadná automatizace a kontrola procesu 

- bezpečnost 

- nízké zatížení pracovního prostředí 

Jako nevýhody kataforézy můžeme jmenovat v podstatě jenom dvě a to poměrně vysokou 

investiční náročnost a nesnadnost změny odstínu. 

Kataforetické linky můžeme rozdělit na dva typy. Prvním typem kataforetických linek 

jsou taktové s dopravními manipulátory, kde se výrobky přepravují v určitém taktu (viz obr. 

17). Tento typ linky je vhodný pro často se měnící spektrum součásti rozdílných velikostí, 

tvarů a materiálových forem a pro rozměrné součásti. Druhým typem jsou průběžné linky 

s řetězovým dopravníkem, kde výrobky prochází plynule (viz obr. 18). Hodí se pro velké série 

totožných či obdobných dílu a nejsou vhodná pro díly s velkými rozměry. Oba typy je možné 

kombinovat.  
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Obr. 17 Taktová linka pro výrobní závod  Obr. 18 Průběžná linka o výkonu 625m2/h 

 významného producenta disků kol    pro slovenskou zakázkovou lakovnu 

nákladních automobilů v Maďarsku     převzato a upraveno z [21] 

převzato a upraveno z [21] 

 

Kataforézní uzel se skládá z kataforézní vany, cirkulace, míchání a filtrace barvy, 

anolytového okruhu, chlazení barvy, zdroje a přívodu stejnosměrného proudu, dávkování 

komponent barvy, rezervní nádrže na barvu, ultrafiltrace, oplachového systému a okruhu 

ucpávkové kapaliny. 

Kataforetická vana je koncipována s přepadovým oddílem a vybavena míchacím 

systémem. Musí být napojena taky na odsávací systém, filtraci a chlazení barvy. Vnitřní 

povrch musí být opatřen speciální povrchovou úpravou. Velikost vany se řídí podle velikosti 

součástí, požadovaném výkonu, časem nanášení a velikosti zešikmení na vjezdu a výjezdu. U 

průběžných linek se vana z bezpečnostně technických důvodů umísťuje do uzavřené kabiny 

s odsáváním. Aby se zabránilo usazování pevných částic, musí se barva nepřetržitě míchat a 

být neustále filtrována. To se provádí pomocí cirkulačních čerpadel, ty nasávají lázeň 

z přepadu vany do soustavy míchacích trysek ve vaně. Mícháním se obstarává rovnoměrné 

proudění lázně kolem výrobku. 

Anolytový okruh slouží k odstraňování organických kyselin, které se tvoří při vylučování 

laku a udržuje tak hodnotu pH a koncentrační rovnováhu. K tomuto účelu slouží anodové 

boxy. Uvnitř boxu je anoda, která je oddělená od lakovací lázně semipermeabilní aniontovou 

membránou. Přes boxy koluje akolyt, což je kapalina o určité koncentraci a vodivosti a je 

čerpán ze zásobní nádrže, která je vybavena měřičem vodivosti. Dojde-li ke zvýšení vodivosti 

tak se do nádrže dopustí demivoda a nadbytečný anolyt odtéká do odpadních vod. Anodové 

boxy plní dvojí funkci. Tvoří protipól a taky odvádějí přebytečné kyseliny. Boxy jsou buď 

ploché s deskovými anodami, nebo turbulentní s trubkovými anodami. Ty se v poslední době 
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používají stále více díky nižšímu elektrickému odporu, snadné manipulaci, delší životnosti, 

menším rozměrům a rovnoměrnějšímu průtoku kapaliny. 

Při lakování je velice podstatné udržovat stálou teplotu barvy. Protože vlivem cirkulace a 

průchodu elektrického proudu se vytváří teplo je tedy nutné lázeň chladit. K tomu se využívá 

deskový tepelný výměník, který je napojen na chladicí jednotku. Regulace teploty musí být 

možná ve velice úzkém rozmezí (±1°C). 

Zdroj stejnosměrného proudu musí být řízen programem dostatečně dimenzován pro 

získaní potřebného napětí, tloušťky a proudové hustoty. 

Ultrafiltraci se získává potřebné množství oplachové kapaliny pro oplach. Na ultrafiltraci 

je neustále čerpán přes filtr lázeň z přepadu vany. Ultrafiltrací se tento proud rozděluje na 

retentát, která obsahuje částice laku a jde zpět do lázně a na permeát obsahující jen 

nízkomolekulární látky.  

Oplachový systém slouží k odstranění přebytečného laku. Jako oplachové médium se 

používá permeát z ultrafiltrace a v některých případech následuje po tomto oplachu ještě 

oplach demivodou. U taktových linek se oplach provádí ponorem, u průběžných pak  

 převážně postřikem. Někdy se obě oplachové metody kombinují. Oplachy ultrafiltrátem se 

řeší jako protiproudá kaskáda. Hned po vytažení z vany se provádí předoplach postřikem a 

pak oplach čistým permeátem. Oplachová kapalina společně s opláchnutým lakem se vrací 

zpět do kataforetické vany. Tím se zajišťuje v podstatě 100% recyklace laku. 

 Aby došlo k polymeraci je nezbytné lak vypálit při teplotě kolem 160 – 180°C. Za pecí je 

zařazena ochlazovací zóna, která slouží pro ochlazení dílů. [21] 

 

7.5. Komaxitování 

Komaxitováním se nazývá povrchová úprava kovů práškovým plastem a řadí se mezi 

moderní technologie povrchových úprav kovů. Komaxitování splňuje přísná kritéria pro 

ochranu životního prostředí a zaručuje kvalitní finální povrchovou úpravu práškovými plasty. 

Kovový povrch materiálu musí být před nanášením očištěn, odmaštěn a měl by být bez 

povrchových vad a koroze, aby se zajistilo kvalitní nanesení vrstvy plastu. Další možnosti 

přípravy kovového povrchu je fosfátováním nebo žárovým či galvanickým zinkováním. Tato 

příprava se využívá u prvků, které musí odolávat venkovnímu prostředí. 

Nanášení plastu na kovový povrch se provádí stříkáním v elektrostatickém poli, kde se 

částice prášku elektricky nabijí a přilnou k uzemněnému lakovanému předmětu. Po nanesení 

práškové barvy je lakovaná součást vložena do vypalovací pece, ve které je vystavena 

teplotám cca 160 – 220°C po dobu 15 – 20 minut. Při vypalování dochází k roztavení, 
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vytvrzení a přilnutí prášku k povrchu součásti. Po vypálení je součást vytažena z pece a po 

vychladnutí je připravena k použití. 

Hlavní výhody komaxitování je vysoká kvalita povrchové úpravy, šetrnost k životnímu 

prostředí, rovnoměrnost nánosu a vysoká životnost.  

Barvu prvku můžeme volit v různých odstínech barevného provedení. Nejvíce se využívá 

skupina odstínu barev podle RAL (viz obr. 26).[23,24,25] 

 

 

Obr. 19 Základná škála odstínu barev podle RAL 

převzato a upraveno z [24] 
 

7.6. Lakování plastů 

Problematikou lakování se zaobírá spousta výrobců nátěrových hmot. Plasty se vyrábí ve 

všech odstínech, ale i tak se musí lakovat. Jeden z důvodů je estetická vlastnost. Lakováním 

můžeme dosáhnout individuální barevnosti jednotlivých plastových dílů, když se jedná o jiný 

odstín nebo získat vyššího lesku. Dále se jedná také o odstranění výrobních vad. Další důvod 

je ochrana plastu před přírodními vlivy. Problém je, že některé plasty nejdou dobře lakovat. 

Vyskytují se díly, které výrobce neschválí pro lakování, aby zachoval správnou funkčnost. To 

je například polykarbonát, který je citlivý na rozpouštědla. Špatným čisticím prostředkem 

nebo nesprávným přípravkem k lakování použitý na tento plast může přispívat ke vzniku 

mikrotrhlin. Pórovitost povrchu a vysoký koeficient roztažnosti jsou dvě vlastnosti plastových 

dílů. Na povrchu jsou usazovány mastnoty, proto je důležité před jakým koliv lakování 

plastového dílu, dokonale očistit a odmastit vzhledem k dobré přilnavosti laku. Na tyto 

plastové části se používají tzv. separátory, jež pomáhají dobrému vyjmutí z formy lisu. 

Rozdělujeme je na externí a interní. Externí separátory bývají na bázi olejů nebo vosků a 

vhodným organickým rozpouštědlem se dají odstranit. Interní separátory se objevují v 

plastových granulích. Jde převážně o stearát zinku. Musí se zde temperovat, zahřát plastový 

díl, aby se na povrch dostaly separátory. Tím se odstraní pnutí a to zabraňuje vzniku trhlin. 

Někdy se objevují vzduchové vměstky, které vznikají při výrobě. Maximální teplota je 50 - 
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60°C. Vyšší teplota způsobuje deformaci či degradaci chemické struktury materiálu. Čistí se 

organickými rozpouštědly. Důležité je vícenásobné čištění s brusnou rohoží. Aby se 

odstranily všechny separátory, jednorázové setření nestačí. Počet opakování se odvíjí podle 

struktury dílu. Po čištění je nezbytné, aby se nejprve odpařil čisticí přípravek. U hladkých 

povrchů, jež mají sníženou schopnost adheze, je nezbytné, aby se povrchy mírně zdrsnily. 

Poté se může nanést adhezivní sealer. To je adhezivní nátěrová hmota, využívaná u hladkých 

plastových dílů karoserie.  Používají se na plasty na bázi polypropylenu.[5] 

 

8. DEGRADAČNÍ PROCESY 

8.1. Degradace 

Korozi kovů můžeme definovat jako znehodnocování (degradaci) materiálů, zapříčiněné 

chemickým nebo fyzikálním vlivem prostředí. Jde o souhrn fyzikálně-chemických procesů, 

jejichž finálním výsledkem je částečné nebo absolutní rozrušení materiálu. 

Při chemickém působení korozní atmosféry dojde k chemické reakci materiálu 

s atmosférou. Při fyzikálním působení dojde k fyzikálnímu vlivu prostředí. Narušování 

fyzikálními procesy označujeme jako eroze, abraze, opotřebení. 

 Korozi podléhají skoro všechny matriály, tedy jak kovy a jejich slitiny tak i plastické 

hmoty, keramické, sklovité slitinové a jiné materiály. 

Z definice koroze vyplývá, že koroze je vzájemné působení materiálu a prostředí. 

V oblasti odolnosti plastů a pryží mají pojmy degradace, stárnutí a koroze specifické 

obsahy. [26,27,28] 

 

8.2. Koroze a heterogenní reakce na povrchu kovů a slitin 

Jak už jsme si řekli výše, koroze je chemické nebo elektrochemické rozrušování, okolním 

prostředím, při níž materiál přechází v okysličený stav. Oxidací v širším slova smyslu je 

každý reakce, při které kov přichází o elektrony. 

Většina kovů a slitin je v podstatě nestálá a samovolně přechází do oxidovaného stavu 

s různou možností míry přechodu. Přechod popisujeme jako snížení volné entalpie soustavy 

∆𝐺. Změna volné entalpie, můžeme definovat jako rozdíl chemických potenciálů konečných a 

výchozích látek, představuje všechnu energii, jakou 1 mol sloučeniny přijme nebo odevzdá do 

okolí při svém vzniku z prvků za neměnné teploty a tlaku. [5] 
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9. KONTROLA KVALITY POVLAKŮ 

Tak jako u každého jiného výrobního procesu, tak i u vytvářených povlaků je velmi 

důležitá kontrola kvality povlaků. V současné době jsou zejména v akreditovaných 

laboratořích, ke stanovení přilnavosti používány zejména zkušební metody, které jsou 

specifikovány v technických normách. Do oblasti hodnocení adheze povlaků k podkladovému 

materiálu můžeme zařadit i zkoušky sledující odolnost nátěru při hloubení, ohybu nebo úderu. 

V praxi nalezly využití především ty metody, které svojí jednoduchostí a rychlostí provedení 

jsou využívány nejen ke kontrole kvality provedených povrchových úprav, ale i v laboratořích 

při vývoji nových kapalných a práškových nátěrových hmot.[29] 

 

9.1. Mřížková zkouška 

Princip metody spočívá ve vytvoření šesti rovnoběžných řezů a šesti dalších řezů, které 

jsou na první kolmé. Řezy musejí proniknout až na podkladový materiál. Rozestupy mezi 

řezy závisí na tloušťce nátěru a druhu podkladu. Zkouška je využitelná pro nátěry do 250µm. 

U této metody máme šest stupňů přilnavosti 0 až 5. [29] 

 

9.2. Zkouška X řezem metoda A 

Zkouška podle metody A je vhodná pro stanovení přilnavosti nátěru v terénu. Na suchém 

a čistém povrchu se provedou dva řezy nátěrem až k podkladu. Délka řezu je 40 mm a oba se 

vzájemně protínají poblíž jejich středů v úhlu 30 – 40°. Po odtržení lepicí pásky, která je 

přilepena v místě křížení řezů, se plocha řezu X hodnotí podle stupnice uvedené v normě od 

hodnoty stupně 5A do 0A.[29] 

 

9.3. Zkouška X řezem metoda B 

Podstatou této metody je provedení jedenácti rovnoběžných řezů a jedenácti dalších, které 

jsou na ty první kolmé v rozestupech 1 mm pro tloušťku nátěru do 50 µm. Do tloušťky 125 

µm jsou rozestupy mezi řezy do šíře 2 mm. Přilnavost se hodnotí až po odtrhu lepicí 

páskou.[29] 
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9.4. Mřížková zkouška dle specifikace FORD FLTM BI metoda B 

Provedení této zkoušky se využívá při hodnocení přilnavosti nátěrů automobilů. Mřížku 

tvoří 9 rovnoběžných řezů a 9 na ně kolmých v rozestupech 3 mm a provedení řezů vedených 

v jednom směru úhlopříček vytvořených čtverců. Míra odlupování povlaku se hodnotí po 

odtržení specifikované samolepicí pásky přilepené na povrch s proříznutými řezy a výsledné 

hodnocení je dáno výrokem vyhovuje/nevyhovuje.[29] 

 

9.5. Mřížková zkouška dle specifikace FORD FLTM BI metoda D 

Provedení této zkoušky se využívá při hodnocení přilnavosti automobilových nátěrů 

zhotovenýchz dvousložkových polyuretanových nátěrových hmot. Mřížka se skládá z šesti 

řezů a šesti řezů provedených v úhlu 60° s rozestupy mezi řezy 5 mm. Velikost odloupávání 

povlaku se hodnotí po odtrhu lepicí pásky. Přilnavost nátěru je vyhovující pokud dojde 

k odloupnutí jednoho kosočtverce, při odloupnutí dvou a více kosočtverců mřížky je 

přilnavost nevyhovující.[29] 

 

9.6. Zkouška hloubením 

Provádí se podle ČSN EN ISO 1520. Pomocí této zkoušky se zjišťuje odolnost nátěru při 

plynulé a pozvolné deformaci podkladu hloubením v Erichsenově přístroji. V okamžiku kdy 

se objeví první trhlinky nebo odlupování, tak se začne na stupnici přístroje odečítat hodnota 

prohloubení. [29] 

 

9.7. Zkoušky rychlou deformací (odolnost proti úderu)  

ČSN EN ISO 6272 

Provádí se podle ČSN EN ISO 6272. Norma popisuje metodu hodnocení odolnosti nátěru 

proti odlupování nebo praskání nátěru deformací vyvolanou padajícím závažím. K porušení 

přilnavosti nátěru k podkladu může dojít při rychlé a prudké deformaci.[29] 

 

9.8. Testování v solné mlze 

Nejčastěji se používá pro měření korozní odolnosti povlaků a nátěrových hmot. 

Tato metoda se provádí v uzavřené solné komoře, kde je vzorek vystaven vlivu chloridu 

sodného nebo neutrální solné mlze. Doba expozice je určena materiálem, typem povlaku a 

standardem. Například norma ISO 9227 vyžaduje 720 hodin v NSS nebo neutrální solné 

mlze. Při testování lze nastavit různou úroveň korozní agresivity pro simulaci různých 

prostředí. [30]  
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10. PRAKTICKÁ ČÁST 

Tato část bakalářské práce se věnuje měření tloušťky nanášené vrstvy povlakovaných dílů. 

Pro zkoumání tloušťky vrstvy byly zvoleny dva totožné brzdové pedály, každý s odlišnou 

povrchovou úpravou, svislé madlo s podlahovým držákem a plošina z autobusu. Tloušťka 

byla zjišťována pomocí metalografického pozorování a měřena elcometrem 456. 

 

10.1. Charakteristika brzdových pedálů 

Na brzdový pedál číslo 1 bylo užito kataforézní lakování. Brzdový pedál číslo 2 byl taktéž 

ošetřen kataforézním lakováním. U tohoto pedálu byl odstraněn ovšem lak narušením v cca 

25% roztoku NaOH a stažením. Poté byl pedál okartáčován mosazným drátěným kotoučem. 

Následovalo 2 minutové chemické odmaštění a 15 minutové moření v HCl. Pak byl pedál 

vložen na 35 minut do zinkovací, slabě kyselé, chloridové lázně společnosti Enthone a 

vyjasněn v kyselině dusičné. Po vyjasnění bylo jako finální úprava pedálu použito modré 

chromatování s obsahem trojmocného chromu.  

Nášlapná část obou pedálů byla zhruba do poloviny lehce zbroušena brusným papírem, 

jehož hrubost byla 1200. Obroušením pedálů bylo simulováno jejich opotřebení v provozu. 

Rozměry pedálu jsou 46x57 mm.  

 

10.1.1. Podmínky a parametry zkoušky 

Oba pedály byly vystaveny korozní zkoušce v umělých atmosférách – zkoušení proběhlo 

podle ČSN ISO 9227. Korozní zkoušce byly vystaveny celé pedály, ale my se budeme 

zabývat pouze nášlapnými částmi pedálů.  

Zkoušení solnou mlhou – 1994 

 Popis použitých chemikálií: při zkoušce byl použit chlorid sodný, demineralizovaná 

voda s vodivosti pod 1μS/cm, filtrovaný očištěný vzduch pro rozprašování solné mlhy. 

 Popis zkušebního vzorku: jako zkušební vzorky byly použity ocelové svařované 

brzdové pedály, které byly vyrobeny z ohnutých částí plechů a tyčí. Povrchová 

ochrana pedálu číslo 1 – kataforézní lakování, černá barva – pololesk.Povrchová 

ochrana pedálu číslo 2 – zinková vrstva chromatickou úpravou, stříbrná barva – lesklá. 

 Známé charakteristiky povlaku: pedál číslo 1 byl kataforetický lakován po celém 

povrchu pedálu a tloušťka vrstvy byla 25 – 30 μm. Pedál číslo 2 měl zinkový povlak 

s chromatovou vrstvou a tloušťka vrstvy byla 5 – 10 μm.  
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 Doba a teplota zkoušky: doba zkoušky byla 84 hodin, během nichž byly provedeny 

dvě kontroly a to po 12 a 36 hodinách. Teplota v korozní komoře byla 35°C. Po té 

byly vzorky ponechány 2 roky v místnosti na vzduchu.  

 

10.1.2. Výsledky kontrol během zkoušky 

 Při kontrole po 12 hodinách v solné mlze: sena pedálu číslo 1 začala objevovatkoroze 

v místě svaru, na hranách a na nášlapné části kde jsme simulovali opotřebení. U 

pedálu číslo 2 jsme neobjevili žádné známky rzi, objevila se pouze bílá rez, což jsou 

korozní zplodiny zinku, které zmírňují účinky koroze a tím dochází i k ochraně oceli 

před korozí. 

 Při kontrole po 36 hodinách v solné mlze: se na pedálu číslo 1 zvýšila intenzita 

korozního napadení na všech výše jmenovaných místech. Na pedálu číslo 2 se v místě 

simulovaného opotřebení zvýšila vrstva korozních zplodin zinku.  

 Při kontrole po 84 hodinách v solné mlze: na pedálu číslo 1 nebylo zpozorováno žádné 

markantní zhoršení, přibylo pouze několik korozních bodů již v napadených místech. 

Kataforetický lak ani po 84 hodinách v solné mlze nepodlehl podkorodování v místech 

korozních bodů. Na horní nášlapné části pedálu čísla 2 jsme nepozorovali žádné 

zjevné korozní napadení. Mírné napadení bylo pouze na okrajích na spodní straně 

nášlapné části. 

 

10.2. Charakteristika madla s držákem 

Svisle madlo s podlahovým držákem (viz obr. 21) pochází z autobusu KAROSA B 932 E (viz 

obr.), který byl v provozu od roku 2001 do roku 2015 ve firmě ČSAD Frýdek-Místek. Madlo 

s držákem bylo tedy vystaveno skoro 14 let v provozní době. Průměr madla je 32 mm. 

 

 

Obr. 20 Madlo s držákem 
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Obr. 21 KAROSA B 932 E převzato a upraveno z[31] 

 

10.2.1. Podmínky a parametry během provozní doby 

 Díl se při používání dostal do styku s dešťovou vodou, sněhem s posypovou soli a 

čisticími přípravky. 

 Popis zkušebního vzorku: bylo použito svislé madlo s držákem pro úchyt k podlaze. 

Madlo i držák byl povlakován pro nás neznámou technologií. 

 Doba a teplota během provozu: madlo s držákem bylo používáno 14 let a bylo 

vystaveno vnitrozemským klimatickým podmínkám. Teplota se pohybovala od cca -

25°C do cca +35°C dle ročního období. 

 

10.3. Charakteristika plošiny 

Tato součást byla nová a nebyla využívána nikdy v provozu.  

Rozměry plošiny jsou 113x52 mm. 

 

 

Obr. 22 Plošina 
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10.4. Příprava vzorku pro metalografii 

Postup přípravy vzorku pro pozorování se skládá z několika na sebe navazujících kroků (viz 

obr. 23): 

 Odběr vzorků a zmenšení na vhodnou velikost k zalisování 

 Zalisování do bakelitu 

 Broušení pomocí vhodných brusných kotoučů 

 Leštění na lešticím kotouči s vhodnou emulzi 

 Leptání v hodným leptacím činidlem. Pro naše účely jsme zvolili leptání Nitalem 

což je 4% roztok HNO3 

 

 

Obr. 23 Schéma přípravy metalografického výbrusu 

převzato a upraveno z[32] 
 

Z každé součásti byl odebrán jeden vzorek pro metalografické pozorování. Tyto vzorky byly 

pro metalografické pozorování připraveny dle postupu popsaného výše. 

 

Obr. 24 Vzorky připravené k metalografickému pozorování 

Zleva: plošina, pedál č. 1, pedál č. 2, trubka, držák 
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Obr. 25 Místa odběrů vzorků 

1. Místo odběru vzorku 1 z pedálu č. 1, 2. Místo odběru vzorku 2 z pedálu č. 2,  

3. Místo odběru vzorku 3 z trubky, 4. Místo odběru vzorku 4 z držáku, 

 5. Místo odběru vzorku 5 z plošiny 
 

 

10.5. Vyhodnocení metalografie a měření tloušťky pomocí Elcometru 456 

Pozorované parametry při metalografii: 

 Tloušťka povrchové vrstvy 

 

 

 

 

Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 Vzorek č. 3 

Vzorek č. 4 Vzorek č. 5 
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Obr. 26 Vzorek 1, horní vrstva, vlevo zvětšeno 200x, vpravo 1000x 

 

Obr. 27 Vzorek 1, spodní vrstva, vlevo zvětšeno 200x, vpravo 1000x 

 

 

Obr. 28 vzorek 1 naleptán, zvětšeno 200x 
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Obr. 29 Vzorek 2, vrchní vrstva, zvětšeno vlevo 200x, vpravo 1000x 

 

Obr. 30 Vzorek 2, spodní vrstva, zvětšeno vlevo 200x, vpravo 1000x 

 

 

Obr. 31 Vzorek 2 naleptán, zvětšeno 200x 
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Obr. 32 Vzorek 3, zvětšeno 25x 

 

 

Obr. 33 Vzorek 3, zvětšeno 100x, vlevo vnější vrstva, vpravo vnitřní vrstva 

 

 

Obr. 34 Vzorek 3 naleptán, zvětšeno 200x 
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Obr. 35 Vzorek 4, vlevo zvětšeno 12,5x, vpravo zvětšeno 25x 

 

 

 

Obr. 36 Vzorek 4 naleptán, zvětšeno 200x 

 

 

 

Obr. 37 Vzorek 4 naleptán, zvětšeno 200x 
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Obr.38 Vzorek 5 naleptán, zvětšeno 1000x vlevo horní vrstva, vpravo spodní vrstva 

 

10.5.1. Analýza vzorku 1 

Na obr. 26 a 27 vidíme kataforézní vrstvu, u které při zkoušce v solné mlze nedošlo 

k žádnému podkorodování ani jinému porušení. Na tomto vzorku bylo provedeno pět měření 

na spodní straně a pět měření na horní straně brzdového pedálu při 1000x zvětšení. Tloušťka 

spodní vrstvy byla 32,6μm a tloušťka horní vrstvy 33,2μm. Na obr. 28 vidíme feriticko-

perlitickou strukturu nelegované nízkouhlíkové oceli.Elcometr naměřil hodnoty tloušťky v 

rozmezí od 32,7 do 33,9 μm. 

 

10.5.2. Analýza vzorku 2 

Na obr. 29 vidíme napadení spodního okraje nášlapné části. Na obr. 30 vidíme zinkovou 

vrstvu a defekt, který pravděpodobně vznikl odebírání vzorku broušením. Měřilo se celkem X 

a průměrná tloušťka měřené vrstvy byla 7,5μm při 1000x zvětšení. Na obr. 31 vidíme 

feriticko-perlitickou strukturu jako na obr. 28. Měřením pomocí Elcometru bylo naměřeno 

rozdílných hodnot tloušťky než při metalografii, což mohlo být způsobeno tvorbou korozních 

zplodin zinku na povrchu pedálu č. 2.  

 

10.5.3. Analýza vzorku 3 

Na obr. 32 vidíme korozní napadení na vnější straně madla, které bylo zasunuto v úchytu. 

Vznik koroze mohl být zapříčiněn vlivem zatékající vody, sněhem s posypovou solí či 

čistícími prostředky, které se dostaly do styku s povlakem. Na obr. 33 vidíme vnější a vnitřní 

tloušťku vrstvy. Při metalografii bylo provedeno 5 měření při 25x zvětšení na vnějším a 

vnitřním povrchu a 9 měření při 100x zvětšení rovněž na vnější a vnitřní vrstvě. Při 25x 

zvětšení byla naměřena tloušťka vnější vrstvy 160,2μm a tloušťka vnitřní vrstvy byla 
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110,2μm. Při 100x zvětšení byla tloušťka vnější vrstvy 190,3μm a tloušťka vnitřní vrstvy 

80,4μm. Rozdílná velikost tloušťek je patrná i z obr. 33. Odchylka v naměřených hodnotách 

při 25x a 100x zvětšení byla způsobena rozdílným zvětšením. Na obr. 34 vidíme 

hrubozrnnější feriticko-perlitickou strukturu než na obr. 31 a 28. Přístroj Elcometr naměřil 

podobné hodnoty jako při 100x zvětšení. 

 

10.5.4. Analýza vzorku 4 

Na obr. 35 vidíme vzniklou korozi na spodní straně úchytu. Nanesená vrstva se vlivem 

koroze zcela vytratila. Koroze byla patrná po celé spodní ploše úchytu a v místech, kde se 

nacházely úchytné šrouby. Jedním z důvodů vzniku  koroze mohlo být zatečení vodymezi 

úchyt a podlahu. Na obr. 36 pozorujeme rozpraskanou vrstvu a na obr. 37 vidíme 

nerovnoměrnou tloušťku nanesené vrstvy. Při metalografii bylo provedeno šest měření na 

spodní straně při 200x zvětšení. Tloušťka vrstvy byla průměrně 43,8μm. Na horní straně bylo 

realizováno šest měření na viditelně tenčí vrstvě a šest měření na vrstvě o větší tloušťce, 

taktéž při 200x zvětšení. Tloušťka nerovnoměrně nanesené vrstvy se pohybovala od 39,3 μm 

po 68,8μm. Měřením pomocí Elcometru se tloušťka pohybovala ve stejném rozmezí jako při 

metalografii. 

 

10.5.5. Analýza vzorku 5 

Na obr. 38 vidíme plošinu, která je vyrobena ze slitiny hliníku. Na tomto vzorku bylo při 

metalografii na horní i spodní vrstvě provedeno devět měření při 1000x zvětšení. Tloušťka 

horní vrstvy byla v průměru 9μm a tloušťka spodní vrstvy byla 9,8 μm. Při měření vrstvy 

pomocí Elcometru bylo provedeno taktéž devět měření. Tloušťka vrstvy se pohybovala v 

rozpětí 8,4-9μm.  
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11. ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce se zabývá základními pojmy z oblasti technologie povlakování. Je 

členěna do dvou částí, teoretické a praktické.  

V teoretické části jsou popsány pochody předúprav před povlakováním, význam 

funkčních a estetických povlaků používaných v automobilovém průmyslu a technologie jejich 

nanášení. Dále jsou zde uvedeny degradační procesy povlaků a jejich metody zkoušení 

odolnosti a přilnavosti k základnímu materiálu. 

Z výsledků praktické části vidíme, že kataforézní lak je velice odolný proti korozi jak na 

rovných plochách, tak i na hranách a je odolný také proti podkorodování.  

Menší ochranné účinky vykazovala zinková vrstva na spodní straně nášlapné části 

brzdového pedálu. Na vrchní straně nášlapné části brzdového pedálu zinková vrstva odolávala 

koroznímu napadení vytvořením bílé rzi. 

Ochranné účinky úchytu byly nejslabší na spodní straně, kde docházelo ke styku mezi 

podlahou a úchytem. Vibrace autobusu mohly zapříčinit narušení ochranné vrstvy nebo její 

ztenčení, čímž mohlo dojít k rychlejšímu narušení povlakované vrstvy. Vlivem zatékaní vody 

do spár mezi podlahou a úchytem došlo k napadení úchytu i madla do něho zasunutého.  

Výsledky tloušťky vrstvy plošiny nám říkají, že zde byla použita velice kvalitní 

technologie povlakování, díky velmi malé odchylce v naměřených hodnotách tloušťky 

nanesené vrstvy. 

Na základě těchto poznatků můžeme doporučit na méně namáhaných místech jednovrstvé 

kataforetické lakování. Na místech, kde může docházet k poškození, je vhodné volit 

kombinaci různých nanášecích technologií s vyšším ochranným stupněm než u méně 

namáhaných dílů. 

Z mého pohledu podle výsledků z praktické části, bych doporučil výrobcům, aby na více 

namáhané díly z ocelových, pozinkovaných a hliníkových součástek volili kataforetické 

lakování z důvodů vyšší korozní odolnosti, úspornosti a ekologické šetrnosti. U úchytů bych 

volil technologii s vyšší korozní odolnosti a odolnosti proti opotřebení neboť povlak použitý 

na těchto dílech je vystaven velkému namáhání. 

Vzhledem k širokému spektru materiálů vhodných pro povlakování a limitnímu obsahu 

této bakalářské práce, se zde zabývám pouze technologiemi povlakováním na kovové 

materiály a ne na nekovové.  
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