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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Páleník, J. Studium vlivu povrchu zinkového povlaku na aplikaci práškového povlaku: 

bakalářská práce. Ostrava: VŠB- Technická universita Ostrava: Fakulta strojní, Katedra 

mechanické technologie, 2016, 50 s. Vedoucí práce: Podjuklová, J. 

 

Bakalářská práce se zabývá současným stavem použití zinkového povlaku v praxi a 

aplikací práškového povlaku na zinkovaný povrch očištěn různými způsoby. Každý ze 

způsobů čištění má vliv na drsnost zinkového povlaku. V úvodu jsou popsány aplikace 

zinkových povlaků a následně povlaků z práškového laku. Praktická část se zabývá 

metodami hodnocení povlaků z nátěrových hmot, které byly aplikovány na neočištěný a 

různě odmaštěný zinkový podklad. Na závěr jsou uvedeny výsledky zkoušek. 

 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

 

Páleník, J. Study of Influence Surface Zinc Coating on Applicationof Powdery Paint 

: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB-Technical Universisty of Ostrava, Faculty of Mechanical 

Engineering, Department of Mechanical Technology, 2016, 50 p. Thesis head: Podjuklová, 

J. 

This bachelor´s work occupies with the current situation about using zinc film in practice. 

And application of powder film on the zinc surface which is cleaned in various ways. Each 

of the ways of cleaning has the influence for the roughness of zinc film. At the beginning 

the applications of zinc films and afterwards the applications of powder varnish films are 

described. The practical part occupies with methods of evaluation the films from coating 

matter. They were used on not cleaned and diversely degreased zinc base. At the end the 

outcomes of testing are shown. 
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Seznam použitých zkratek 
 

A kohezní poškození podkladu                   [-] 

A/B adhezní poškození mezi podkladem a první vrstvou (základem)              [-] 

B kohezní poškození první vrstvy                  [-] 

B/C adhezní poškození mezi první a druhou vrstvou                [-] 

C uhlík                      [-] 

C kohezní poškození druhé vrstvy                  [-] 

C1 velmi nízký stupeň korozní agresivity                 [-] 

C2 nízký stupeň korozní agresivity                  [-] 

C3 střední stupeň korozní agresivity                  [-] 

C4 vysoký stupeň korozní agresivity                  [-] 

C5-1 velmi vysoký – průmyslový stupeň korozní agresivity               [-] 

C5-M velmi vysoký – přímořský stupeň korozní agresivity               [-] 

C/m adhezní poškození m-té vrstvy vícevrstvého systému               [-] 

Fe železo                                                                                                 [-] 

FNF kombinace feromagnetické/neferomagnetické měření                                           [-] 

HRC Tvrdost určená diamantovým kuželem (C = cone) při celkovém zatížení 1500 N 

Mn mangan                     [-] 

N dusík                      [-] 

P fosfor                      [-] 

S          síra           [-] 

-/Y adhezní poškození mezi vrchní vrstvou a lepidlem                [-] 
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Y kohezní poškození lepidla                                                                                       [-] 

Y/Z adhezní poškození mezi lepidlem a zkušebním tělískem                [-] 

Zn zinek                                                                                                                     [-] 

1A plocha zinkového povrchu vzorku neodmaštěná                                     [-] 

2A plocha zinkového povrchu vzorku odmaštěná technickým lihem              [-] 

3A plocha zinkového povrchu vzorku odmaštěná simple green                          [-] 

1B plocha zinkového povrchu vzorku neodmaštěná                                               [-] 

2B plocha zinkového povrchu vzorku odmaštěná technickým lihem              [-] 

3B plocha zinkového povrchu vzorku odmaštěná simple green                          [-] 

1C plocha zinkového povrchu vzorku neodmaštěná                                                   [-]  

2C plocha zinkového povrchu vzorku odmaštěná technickým lihem                            [-] 

3C plocha zinkového povrchu vzorku odmaštěná  simple green                                 [-] 

m/n adhezní poškození mezi m-tou vrstvou a n-tou vrstvou vícevrstvého systému     [-] 

n/- adhezní poškození mezi n-tou vrstvou a vrchní vrstvou vícevrstvého systému     [-] 
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Úvod  
Se stále rostoucím pokrokem a vývojem nových technologií narůstá problém 

s agresivitou prostředí a ruku v ruce s ní i významný problém s korozí.  Z hlediska 

ekonomického a především ekologického je ochrana proti korozi nedílnou součástí každé 

vyspělé civilizace.  

Vhodným používáním protikorozních systémů je možné zabránit následným škodám, 

které vznikají při částečném znehodnocení výrobků korozí, případně dochází k jejich 

totální likvidaci. Aby k těmto škodám spojeným s korozí nedocházelo, bylo vyvinuto velké 

množství metod povrchových úprav.   

Pro volbu vhodné povrchové úpravy je nutné znát důvod vzniku koroze v daném 

prostředí. Pokud nebudou tyto příčiny odstraněny, je důležité správné rozhodnutí, který ze 

způsobů ochrany bude pro dané prostředí a konkrétní výrobek nejvhodnější, jak z hlediska 

ochrany proti korozi, tak z hlediska ekologického i ekonomického. [11] 

V poslední době se klade důraz na zlepšení protikorozní úpravy povrchů, a proto se 

některé protikorozní povlaky kombinují. Takto vzniklá povrchová úprava, pokud je 

provedena technologicky správně, zajišťuje ochranu proti korozi hned v několika 

funkčních vrstvách, které řeší nejenom ochranu proti korozi, ale mnohdy i deasingovou  

úpravu povrchu výrobku. 

Bakalářská práce se zabývá současným stavem použití zinkového povlaku v praxi a 

aplikací práškového povlaku na zinkovaný povrch očištěn různými způsoby. Každý ze 

způsobů čištění má vliv na drsnost zinkového povlaku. Tato drsnost ovlivňuje zakotvení 

práškového laku na zinkovém podkladu.  

Cílem bakalářské práce je vliv povrchu zinkového povlaku na aplikaci práškového povlaku 

používaného jako duplexní ochranný systém a zároveň dekorativní systém u moderních 

dětských hřišť, kde vznikají problémy s odlupováním práškového laku.  
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1 Koroze kovů 
Z technologického i naučného hlediska má rozdělení koroze kovového materiálu velký 

význam pro zjišťování příčin tohoto poškození, protože každý druh koroze má svou 

specifickou příčinu. Koroze kovů je nežádoucí jev, který je třeba potlačit nebo úplně 

zastavit. Povrchové úpravy kovů patří k důležitým strojírenským odvětvím, protože 

upravují a mění funkční vlastnosti výrobků, jejich vzhled, ale především řeší protikorozní 

ochranu výrobků. Koroze je proces způsobený chemickým nebo fyzikálním působením 

prostředí. Následkem je částečné, nebo úplné znehodnocení základního materiálu. Koroze 

nenapadá jenom kovy a jejich slitiny, ale i keramické, sklovité a silikátové materiály i 

plastické hmoty. [14] [11] 

1.1 Rozdělení koroze 

Rozdělení koroze prezentuje krátký souhrn vzniku korozního procesu na členění 

koroze podle druhů, vzhledu, vzniku, struktury, chemického a elektrického potenciálu. [15] 

Podle mechanizmu: 

 koroze chemická - narušuje kovové materiály vlivem chemického působení 

vnějšího prostředí, 

 koroze elektrochemická - působí při styku materiálu s elektricky vodivým 

prostředím. 

Podle vzhledu: 

 koroze rovnoměrná, 

 koroze nerovnoměrná. 

Podle rozhodujícího korozního činitele:  

 koroze při napětí,  

 koroze za únavy materiálu. 

Podle prostředí: 

 koroze v atmosféře, 

 koroze ve vodě, 

 koroze v plynech,  

 koroze v půdě. 
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1.2 Protikorozní ochrana materiálu 

 

Se stále rozvíjejícím se pokrokem narůstají i korozní problémy. S technickým 

pokrokem a vývojem nových technologií žádajících vyšší provozní parametry ve stále 

agresivnějším prostředí narůstá potřeba úpravy korozního prostředí. [15] 

Způsoby ochrany proti korozi: 

 elektrochemická ochrana kovového povrchu, 

 vhodná volba materiálu, 

 vytvoření chemických kovových nebo nekovových ochranných povlaků 

s kvalitativně odlišnými korozními vlastnostmi. 

 

V tabulce 1.1 je uvedeno 5 základních kategorií korozní agresivity vnějšího prostředí 

podle normy ISO 12944. [6] 

Tab. 1.1 – Základní kategorie korozní agresivity vnějšího prostředí 

Stupně korozní agresivity 
Příklady typických prostředí 

Venkovní Vnitřní 

C1 (velmi nízká) - 
Vytápěné budovy s čistou 
atmosférou (např. kanceláře, 
školy, hotely) 

C2 (nízká) 
Atmosféry s nízkou úrovní 
znečištění (venkovské 
prostředí) 

Nevytápěné budovy, kde může 
docházet ke kondenzaci 
(sklady, sportovní haly) 

C3 (střední) 
Průmyslové a městské 
atmosféry s mírným 
znečištěním oxidem siřičitým  

Výrobní prostory s vysokou 
vlhkostí a malým znečištěním 
ovzduší (prádelny, pivovary) 

C4 (vysoká) 
Průmyslové prostředí a 
přímořské prostředí s mírnou 
salinitou 

Chemické závody, plavecké 
bazény, loděnice 

C5 – l (velmi vysoká – 
průmyslová) 

Průmyslové prostředí 
s vysokou vlhkostí a agresivní 
atmosférou 

Budovy nebo prostředí 
s převážně trvalou kondenzací 
s vysokým znečištěním 
ovzduší 

C5 – M (velmi vysoká – 
přímořská) 

Přímořské prostředí s vysokou 
salinitou 

Budovy nebo prostředí 
s převážně trvalou kondenzací 
a vysokým znečištěním 
ovzduší 

 

 

 



VŠB-TU Ostrava  13 

 

1.3 Ochranné povlaky a jejich tvorba  

 

K nejčastěji využívaným prostředkům protikorozní ochrany je vytváření povlaků. Tyto 

povlaky nemění jenom vzhled, ale i povrchové vlastnosti základního materiálu. Požadavky 

strojírenské produkce na povrchovou úpravu a protikorozní prevenci a ochranu jsou velmi 

obsáhlé a rozdílné. Pro jejich splnění se využívají pasivní ochrany vytvářením povlaků, 

nebo povlakových systémů vytvořených několika vrstvami stejného, nebo různorodého 

materiálu. [14] [11] 

Tyto úpravy dělíme podle charakteru vytvořené povrchové vrstvy na: 

 anorganické        

o kovové,  

o oxidické, 

o keramické, sklovité, 

 organické 

o nátěrové, 

o plastové, 

o konservační. 
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2 Rozbor současného stavu aplikace práškových barev 

na zinkový povlak 
 

Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí systémem duplex zahrnuje žárové 

zinkování plus aplikaci práškového laku. Tyto protikorozní systémy se navzájem doplňují 

vhodným způsobem a nabízejí dlouhou životnost, která výrazně předčí úhrn životností 

jednotlivých aplikací. Tento systém je ideální pro ochranu konstrukcí, které budou pro 

další údržbu nepřístupné nebo se budou nacházet v agresivním prostředí. [11] [12] 

Prášková barva aplikovaná na zinkový povlak se používá např. na různých 

konstrukcích, oploceních, bránách, prvcích městského mobiliáře, jízdních kolech, 

motocyklech, vozidlech a v neposlední době i k ochraně proti korozi na konstrukcích 

dětských hřišť, kde nemá jen funkci ochranou, ale i deasingovou. [11] [12] 

Při aplikaci práškových barev na zinkový povlak dochází k problémům s kvalitou a tím 

pádem ke sporům o tom, proč se v některých případech prášková barva aplikovaná na 

zinkový povlak odlupuje. Může to být způsobeno nevhodně zvoleným nátěrovým 

systémem, špatnou kvalitou zinku, nevhodně navrhnutým dílem, nebo nesprávnou 

přípravou povrchu před aplikací práškové barvy. [11] [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VŠB-TU Ostrava  15 

 

3 Tvorba a vlastnosti zinkového povlaku 
 

Ochrana povrchu zinkováním je jeden z hojně používaných způsobů jak zajistit 

dlouhodobou ochranu kovových výrobků před nežádoucím působením atmosférických 

vlivů a tak zaručit jejich dlouhou životnost.  

Nanášení zinku na ocelové konstrukce je v současné době prováděno několika 

způsoby. Každá tato technologie úpravy povrchu zinkováním přináší své výhody, ale i 

nevýhody. Ve většině případů je úprava povrchu zinkováním na prvním místě 

kvalitativních i ekonomických požadavků. Na obrázku 3.1 jsou porovnány rozdílné tipy 

povlaků. [22] 

 

Obr. 3.1 - Vlastnosti zinkového povlaku [22] 

 

3.1 Povrchová úprava před zinkováním 

Před aplikací zinkového povlaku je nutné provést čištění povrchu od nečistot, a to 

odstraněním látek, které jsou k tomuto povrchu vázány mechanicky (např. mastnoty, 

vosky, zbytky past, mazadel), chemicky (např. oxidy, rez, okuje apod.) a vytvořit tak 

kovově čistý povrch. [13] 

Nečistoty, které jsou vázány mechanicky, se odstraňují odmašťováním. Nečistoty 

vázané chemicky se odstraňují mořením a mechanickým způsobem (broušení, otryskávání, 

omílání). Tyto mechanické způsoby čištění zajišťují i vhodnou mikrogeometrii a 

mikrostrukturu povrchu. [13]  
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3.1.1  Otryskávání 

Otryskáváním se provádí mechanické úpravy povrchu, při kterém se tryskací materiál 

metá nebo vrhá velkou rychlostí proti povrchu součásti, přičemž dochází k mechanickému 

opracování povrchu substrátu. Tryskací prostředek při dopadu vyvolává kvalitativní 

přeměny. 

Zejména tvar použitého zrna má vliv na uspřádání nerovností a povrch takto upravený 

patří do skupiny neorientovaných- izotropních povrchů, jehož charakter je dán tvarem 

použitého zrna. Otryskávání je doprovázeno plastickou deformací otryskávaného povrchu 

substrátu. Při této činnosti dochází ke zvýšení napětí v povrchových vrstvách, plastickému 

toku v povrchu materiálu (zpevnění) a k topografickým změnám navazujícím na napěťové 

kombinace. [13] 

Otryskávací materiál: 

o křemičitý písek – má ostrá zrna, použití při dodržení bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví,  

o litinová drť – nevhodná pro otryskávání barevných kovů,  

o brusiva (karbid křemíku) – mají ostřejší zrna,  

o sekaný drát – má nejvyšší pevnost,  

o balotina – jedná se o skleněné kuličky,  

o speciální materiály – například drť z pecek.  

 

3.1.2 Omílání  

Omílání je mechanický způsob úpravy povrchu materiálu malých předmětů, který 

spočívá v tom, že se předměty takto upravované navzájem o sebe otírají za přispění brusiva 

a kapaliny v otáčejícím se bubnu. Tento způsob povrchové úpravy je vhodný pro malé oblé 

výrobky s vahou cca do jednoho kilogramu. Těžší předměty je možné omílat jen za 

předpokladu, že jsou upevněny do přípravku v omílacím zařízení. [13] 

 Výhody omílání:  

o odstranění namáhavého ručního broušení, 

o snížení výrobních nákladů a zmetkovitosti,  

o zvyšování výrobnosti, korozní odolnosti a zpevňováním povrchu. 
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 Nevýhody: 

o nerovnoměrný úběr, otupování hran, 

o poškozování členitých výrobků. 

 

 Použití: 

o odjehlování, čištění, 

o odstraňování strusky a korozních zplodin, 

o zpevňování povrchu. 

 

3.1.3 Broušení  

Broušení se často využívá k úpravě před vytvářením povlaků, jako konečná úprava, 

nebo příprava pro kartáčování a leštění. Při úpravě povrchů má broušení jiný charakter 

jako u obrábění. Zde je kladen důraz na odstranění nerovností a dosažení vhodného 

lesklého povrchu nebo přípravy pro aplikaci následujících povlaků. Pro broušení se 

používají brusné kotouče, nebo pásy s nalepenými brusnými částicemi s různou tvrdostí a 

zrnitostí. Tab. 3.1 popisuje různé příklady zrnitosti brusných kotoučů. [13] 

 

 Tab. 3.1 – Příklady zrnitosti brusných kotoučů[13] 

Příklady zrnitosti Zrnitost Jemnost plstě 

Hrubování 24,30,36,46,60,70,80 K6   K4,5 

Hlazení 100,120,150 K4,5  K4 

Jemné hlazení 200,240 K4   K3 

Předlešťování 280,320 K4   K3 

Jemné předlešťování 400,500,600 K4   K3   K2 

 

 

 

 

 



VŠB-TU Ostrava  18 

 

3.1.4 Odmašťování 

Odmašťováním se odstraňují ulpělé mastnoty a v nich zachycený například prach a 

zbytky brusných past. Tloušťka tohoto znečištění může být v rozmezí od několika 

milimetrů, až po okem neznatelný film. [13] 

Dělení podle použitých prostředků na odmašťování: 

 v alkalických roztocích, 

 v organických rozpouštědlech, 

 elektrolytickým odmašťováním, 

 v neutrálních roztocích, 

 emulzním odmašťováním,  

 opalováním, 

 vysokotlakým kapalinovým opalováním. 

 

3.1.5 Chemické úpravy povrchu 

Chemicky vázané nečistoty jako rez a okuje mohou být odstraněny mechanickým 

čištěním nebo chemickým mořením, kde za použití chemických činidel dochází k reakci 

s nečistotami na povrchu materiálu. Tyto chemické úpravy povrchu slouží k přípravě pro 

aplikaci různých povlaků. [17] [13] 

 

3.2 Zinkové povlaky 

V oblasti protikorozní ochrany kovů je zinek jedním z materiálů, který se v této oblasti 

hojně využívá a jeho aplikace na substrát se provádí bezmála veškerými dostupnými 

technologiemi. K nejrozšířenějším technologiím patří žárové stříkání, žárové pokovení 

v lázni a galvanické (elektrolytické) pokovení. Málo běžné, ale pro některé aplikace zinku 

příznivé, jsou technologie mechanického a termodifuzního pokovení. Hodnocení 

zinkových povlaků je ve většině případů hodnoceno jako velmi dobré. Další významné 

způsoby využívající příznivých vlastností zinku jsou organické a anorganické povlaky 

s vysokým obsahem zinku. Vlastnosti některých zinkovaných povlaků a nátěrových hmot 

s vysokým obsahem zinku je znázorněno na obrázku 3.2. [17] [24]   
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Obr. 3.2- Vlastnosti některých zinkovaných povlaků a nátěrových hmot s vysokým obsahem 

zinku[23] 

Způsoby zinkování:  

o žárové zinkování,  

o elektrolytické (galvanické) zinkování,  

o žárové stříkání (metalizace),  

o Sherardizace,  

o mechanické zinkování, 

o neelektrolyticky nanášené mikrolamelové povlaky zinku, 

o nátěrové hmoty s vysokým obsahem zinku.  

 

3.2.1 Tvorba povlaku a vlastnosti žárového zinkování  

Po alkalickém odmaštění součásti nebo konstrukce je proveden oplach a moření v 10% 

kyselině chlorovodíkové nebo v max. 20% kyselině sírové. Ocelové konstrukce a součásti 

se po odmaštění noří do lázně roztaveného zinku, kde se vytváří několika vrstvý povlak 

Fe-Zn fází a vnější zinkový povlak. [17] [23] 

Suchý způsob, který je zobrazen na obr. 3.3, je jedním ze způsobů nanášení zinkového 

povlaku. Základní substrát je po odmaštění a namoření opláchnut a ponořen do tavidlové 

lázně chloridu zinečnatého a chloridu amonného. Po nanesení tavidla, které má za úkol 

zabránit tvorbě oxidů na povrchu a čistit hladinu roztaveného zinku při ponořování 

substrátu do zinkové lázně, se výrobek osuší a ponoří do zinkové lázně o teplotě 420 – 

460°C ze které se před ponořením a vynořením stírá popel ze spáleného tavidla a oxidy 

zinku. Výrobek opatřený zinkovým povlakem se nechá schládnout na vzduchu nebo ve 

vodě. [14] [23] 
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Obr. 3.3 - Technologie žárového zinkování suchým způsobem [1]  

U mokrého způsobu, zobrazeném na obr. 3.4, je zinkovací lázeň rozdělena přepážkou, 

kde v první části se nachází vrstva tavidla na zinkové části. Výrobek se přes tuto vrstvu 

tavidla zanoří do lázně. Následně je protažen do druhé části, kde je volná hladina, ze které 

se před vytažením výrobku stírá popel z tavidla a oxidů zinku. Po vytažení se výrobek 

ochladí na vzduchu nebo ve vodě. Touto metodou lze zinkovat nejen jednotlivé kusy, ale i 

dlouhé pásy v kontinuálních zařízeních. [14] [23] 

 

Obr. 3.4 - Technologie žárového zinkování mokrým způsobem [1] 

Tloušťka zinkového povlaku naneseného mokrým i suchým způsobem splňuje normou 

dané minimální hodnoty. Ponorem se dosahuje rovnoměrného pokrytí a na ostrých hranách 

zesílení až o 50%. Po schládnutí není nutná doba k vytvrzení. Povlak má velkou 

mechanickou odolnost. [24] [13] 
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3.2.2 Tvorba povlaku a vlastnosti nátěrového systému 

Za nátěrovou hmotu s vysokým obsahem zinku je považována nátěrová hmota 

s obsahem zinkového prachu mezi 65-69 % hmoty v nátěrové hmotě nebo více jak 92% 

v suchém nátěru. Tato nátěrová hmota se aplikuje na čistý a suchý povrch stříkáním. 

Následné opravy se provádí štětcem. [16] 

Aplikace nátěrů je nutné provést dle instrukcí výrobce při zachování relativně nízké 

vlhkosti a optimální teploty. Tloušťka jednotlivých vrstev je doporučená výrobcem a má 

pro životnost výrobku důležitý význam. [16] 

Přilnavost závisí na předúpravě, typu nátěru, prodlením mezi čištěním a aplikací 

základního nátěru a dobou mezi vytvrzování mezi jednotlivými nátěry nebo nástřiky. 

Rovnoměrnost nátěru je nepravidelná a to nejvíce na ostrých hranách a rozích. Spáry a 

špatně dostupné části mohou mít tenčí povlak nebo mohou zůstat bez ošetření. [16] 

Doba vytvrzení závisí na typu nátěrové hmoty a podmínkách, ve kterých je aplikace 

nátěrového systému prováděna. Kontrolu je nutné provádět průběžně. [17]   

 

3.2.3  Tvorba povlaku a vlastnosti galvanického zinkování 

Po odmaštění a namoření se výrobky zavěsí do vodného roztoku zinečnaté soli a 

zapojí se na mínusový pól. Na plus pól se připojí desky z čistého zinku. Po zapojení 

proudu se začne rozpouštět zinek a ve formě zinečnatých iontů putuje k pokovovaným 

výrobkům. Vytvořená vrstva zinku má jemnou strukturu a drží na povrchu pouze 

mechanicky. Tloušťka povlaků má 3 – 20 µm. Povrch zinku je hladký. Předměty takto 

pokovené se chromátují z důvodu ochrany během skladování. Tloušťka standartního 

povlaku se pohybuje od 8 – 15 µm, maximálně 35 µm. [13] 

 

3.2.4  Tvorba povlaku a vlastnosti žárového stříkání 

Po pečlivém očištění povrchu oceli otryskáním se zinek ve formě prášku nebo drátu 

taví pomocí pistole s plynovým hořákem či elektrickým obloukem a pomocí tlakového 

vzduchu je vrhán na povrch oceli. [17] [13] 

Mechanicky nanesená porézní vrstva s drsným povlakem se hodí pro následný 

organický povlak. Tloušťka povlaku se pohybuje od 100 – 300 µm. [17] [13] 
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3.2.5 Tvorba povlaku a vlastnosti Sherardizace 

Výrobky připravené čištěním a mořením se smísí se zinkovým prachem v bubnu. Za 

stálého míchání se provede ohřev na teplotu těsně pod bod tání (320°C) zinku. V průběhu 

míchání spolu reagují železo a zinek a na povrchu oceli se tvoří jejich sloučeniny. Tato 

metoda vytváří tenké povlaky (15 - 40 µm) temně šedého, až hnědošedého povrchu. Dobrá 

přilnavost a rovnoměrná tloušťka je vhodná i pro tvarem složité předměty. Technologie se 

používá jen omezeně. [17] [13] 

 

3.2.6 Tvorba povlaku a vlastnosti mechanického zinkování 

Před mechanickým zinkováním se předměty odmastí, odmoří a pomědí (cementování 

mědí). Součásti vložené do bubnu se zasypou zinkovým prachem, skleněnými kuličkami a 

chemickým aktivátorem. Při míchání se zinek pomocí skleněných kuliček navaluje na 

povrch součástí. [17] [13] 

Tloušťka takto vytvořeného povlaku dosahuje 10 -15 mikrometrů, ale je možné 

vytvořit i tlustší povlaky, které jsou rovnoměrné i na složitých dílech. Vytvořený povlak je 

matný. Metoda mechanického zinkování je vhodná pro ocele s tvrdostí nad 40 HRC, 

protože je u ní snížená vodíková křehkost. [17] [13] 

 

3.2.7 Tvorba povlaku a vlastnosti neelektrolyticky nanášených 

mikrolamelových  povlaků zinku 

Tento způsob povlaků se zhotovuje nanášením suspenze mikrolamel zinku nebo 

hliníku a vhodného pojiva. Za působení tepla dojde ke spojení mikrolamel a pojiva. [16] 

Vzniklý povlak má tloušťku 6 - 22 mikrometrů. Oblastí užití je drobný spojovací 

materiál. [16] 
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4 Tvorba a vlastnosti povlaku práškového laku 
 

Prášková barva se používá zhruba od poloviny dvacátého století. V dnešní době jsou 

využívány nejmodernější technologie pro aplikaci práškových plastů a řadí se do skupiny 

průmyslových nátěrových hmot.  

4.1 Úvod do problematiky práškových barev 

Jedná se o směsi pryskyřic, pigmentů a ostatních surovin zaručující práškovým 

barvám tvrdost, lesk, strukturní povrch i například požadovanou hloubku matu. Prášková 

barva má suchou konzistenci a při aplikaci se ničím neředí. [9]   

Zbytky a prostřiky práškové barvy jsou snadno recyklovatelné a nezatěžují životní 

prostředí. Z tohoto důvodu patří práškové lakování nejenom ekonomicky, ale hlavně k 

ekologicky významným činnostem. [9]   

Rozsah použití je pro tuto technologii velmi široký. S výrobky ošetřenými práškovým 

povlakem je možné přijít do styku na každém kroku. Jedná se o tzv. bílou techniku, bytové 

doplňky, sport, zábavu a odpočinek, automobilový průmyslu, různé konstrukce, městské 

mobiliáře a mnoho dalších. [9]   

 

4.2 Příprava povrchu před lakováním 

Tak jako každá aplikace ochranného povlaku vyžaduje i práškové lakování 

předúpravu, která zahrnuje čištění povrchu od hrubých nečistot mechanickým způsobem. 

Poté se výrobky, na které bude aplikována prášková barva, odmastí popřípadě nafosfátují. 

Po provedení oplachu vodou a sušení horkým vzduchem, převážně v jednom cyklu 

řízeného elektronickou jednotkou zaručující optimální hodnoty, je výrobek připraven 

k aplikaci práškové barvy. [8] 

Při tepelném zpracování povlaků dochází k difuzi vodíku a následným vzhledovým 

defektům při vychlazování po tepelném zpracování. Neupravenost zinkového povrchu před 

aplikací povlaku má za následek vznik korozních produktů, které mají značný 

negativní  vliv na přilnavost nátěru. Proto je nutné věnovat předúpravě zinkového povrchu 

maximální pozornost. Tyto úpravy mohou být podle okolností provedeny některou 

z dostupných úprav, například fosfátováním, chromátováním s kombinací s lehkým 
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tryskáním pomocí vhodného lehkého abraziva s případným odplyněním (odvodíkování) 

v předem stanoveném pořadí. [8] 

 

4.3 Nanášení práškových barev 

Prášková barva je dopravována hadicí pomocí stlačeného vzduchu do aplikační pistole 

a z ní aplikována na výrobek. Ulpění prášku na výrobku způsobuje dodaná elektrostatická 

energie, která předá prášku elektrostatický náboj. Tato energie využívá fyzikálního jevu 

přitahování opačně nabytých částic. To způsobí přitahování takto nabyté práškové barvy ke 

stříkanému předmětu, který je vůči pistoli připojen na opačný pól.  K nabití těchto částic 

dochází dvěma způsoby. [22] 

Za prvé, pomocí elektrostatického nabíjení, kdy prášek prochází hadicí a speciální 

aplikační pistolí, jejíž stěny jsou vyrobeny z teflonu (tzv. tribo (+)) znázorněné na obrázku 

4.1. Efektivita nabíjení pomocí tribo je nižší jako u korony. Tato aplikační metoda je 

vhodná pro aplikaci práškového laku do špatně přístupných míst. [22]   

 

 

 

 

Obr. 4.1 – Elektrokinetické nabíjení TRIBO [22] 

Za druhé, nabitím pomocí elektrody s vysokým napětím umístěným na ústí aplikační 

pistole, tzv. statika (korona). Jedná se o účinný a rychlý  způsob nabíjení, ovšem nevhodný 

k nástřikům s hlubokými záhlubněmi. Aplikační pistole a způsob nanášení je znázorněn na 

obrázku 4.2. [22] 

 

 

 

Obr. 4.2 – Elektrostatické nabíjení KORONA [22] 
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Pomocí stlačeného vzduchu je kladně nabitý prášek stříkán ručně, nebo ve stříkacích 

komorách znázorněné na obrázku 4.3 směrem k uzemněnému výrobku. Při aplikaci 

práškového laku dochází k tzv. prostřiku a cca 30% neulpí na stříkaném předmětu a je 

odsáváno do cyklonu, kde se zbaví přebytečného vzduchu. Odsátý prášek je nasměrován 

pomocí vzduchu do třídícího zařízení, kde je pomocí sít zbaven hrubých nečistot a poté 

navrácen zpět do procesu aplikace. Po proceduře nástřiku následuje vytvrzení v peci při 

teplotě 180°C. Tímto se celý proces uzavírá. [22] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.3 - Oběh práškové barvy při aplikaci [22] 

Legenda: 1. práškové centrum, 2. dodávka prášku, 3. prášková pistole, 4. rekuperace 

prášku, 5. oddělení směsi prášku od vzduchu, 6. filtrování výstupního vzduchu, 7. řídící 

jednotka 

 

Zchladnuté výrobky prochází závěrečnou kontrolou a jsou připraveny k montáži, nebo 

k balení a expedici. Jelikož práškové barvy nevyžadují základní nátěr, jedná se o 

jednovrstvý nátěrový systém, který je po vytvrzení ve vypalovací peci hotov. Protože není 

potřeba vytápěných prostor k následnému schnutí nástřiků, je tato metoda nejenom 

poměrně rychlá, ale i významně ekonomická. [23] 
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4.4  Ekologie a odpady 

Jednou z velkých výhod povrchových úprav práškovým nástřikem jsou dobré 

ekologické podmínky provozu. Při porovnání s většinou povrchových úprav dosahuje 

velmi vysokých ekologických parametrů a vlastností konečného povlaku. [9] 

V případě práškových technologií se nepoužívají rozpouštědla, hmota je nanášena 

v suchém stavu. Nepoužitý prášek z prostřiku je za určitých podmínek regenerovatelný a 

dá se opět použít. [9] 
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5 Metodika experimentálních prací 
 

Tato kapitola se zabývá metodami hodnocení povlaků z nátěrových hmot, které byly 

aplikovány na neodmaštěný a různě odmaštěný zinkový podklad. Na odmaštění byly 

použity prostředky vhodné k odmaštění substrátu v provozu práškové lakovny, které mají 

vliv na drsnost povrchu zinkového povlaku.  Nevhodným prostředkem pro odmašťování 

mohou být například těkavé látky acetonu nebo toluenu, které mohou zapříčinit ovlivnění 

kvality práškového laku.  

Zkoušení povlaků je možno provádět pomocí destruktivních a nedestruktivních metod. 

V případě nedestruktivních metod se jedná o způsob zkoušení, který neznehodnotí jak 

základní materiál tak ani jeho následné povrchové úpravy. Naproti tomu u zkoušky 

destruktivní dochází k částečnému (opravitelnému) nebo neopravitelnému poškození 

ochranného povlaku. [20] 

 

Zkoušky povlaku z nátěrových hmot na odmaštěném a neodmaštěném substrátu: 

o Mřížková zkouška (ČSN EN ISO 16276-2), 

o Stanovení tloušťky nátěru (ČSN EN ISO 2808),  

o Odtrhová zkouška (ČSN EN ISO 16276-1), 

o Křížový řez (ČSN EN ISO 16276-2). 
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6 Charakteristika základního materiálu 
 

Základním materiálem pro experimentální zkoušení byl zvolen ocelový plech o 

rozměrech 150x70x2 mm jakosti dle ISO EN S235JRG2 a rozměrů dle normy ČSN EN 

ISO 12944-6. [6] 

Označení materiálu, ze kterého byl ocelový plech pořízen, je uvedené pro různé státy 

v tabulce 6.1 a jeho základní chemické složení v tabulce 6.2. 

Tab. 6.1- Označení podle zahraničních norem[18] 

ČSN 
Značka 

W.Nr. 
Značka 

EU 
Značka 

Norma 
(EN) 

DIN 
Značka 

USA 
Značka 

Norma 

11375 1.0038 S235JRG2 10025-94 S235JRG2 Gr.36 A570 

 

Tab. 6.2 – Základní chemické složení (rozbor tavby) v % [17] 

C P S N Mn 

Max 0,170 Max 0,045 Max 0,045 Max 0,009 Max 1,4 

 

Sada 15 vzorků byla odborně nastříhána na normou daný rozměr. Jedná se o běžně 

používaný plech odebíraný firmami, které tento materiál dále zpracovávají na výrobky 

běžné spotřeby. Na jednotlivé vzorky byly vyraženy značky v podobě čísel a písmen 

z důvodů vytvoření jednotlivých sérií pro pozdější identifikaci. V levém horním rohu byla 

vyvrtána díra o průměru 5 mm, jako technologický otvor pro usnadnění zinkování i 

následné aplikaci práškového povlaku. Tento postup přípravy vzorků byl zvolen záměrně 

tak, aby byl nasimulován běžný postup výroby a aby nedocházelo ke zkreslení 

experimentálních zkoušek v případě extrémně pečlivé přípravy vzorkových plechů. 

Pozinkování provedla firma běžným způsobem galvanického pokovení vzorků bez 

přihlédnutí k tomu, že se jedná o vzorky připravované k experimentálním zkouškám. 

Vzorek je zobrazen na obrázku 6.1. 
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Obr. 6.1 – Vzorek 2 C po zinkovém povlakování 

 

6.1 Příprava vzorků jednotlivých sérií před aplikací práškové barvy 

Po galvanickém pokovení byly vzorky rozděleny do jednotlivých sad. V práškové 

lakovně byla provedena důkladná dokumentace vzorků a jejich odmaštění. Před aplikací 

práškové barvy se provádí, a to běžně, dva druhy čištění. Každý z těchto způsobů je sám 

osobě dostačující. Jejich kvalita závisí na dodržení technologických postupů a pečlivosti 

jednotlivých zaměstnanců, kteří tuto činnost provádí.  

 U sady číslo 1 neproběhlo čištění žádné. Tato sada je považována za výrobek, který se 

do stříkací komory dostal bez řádného odmaštění omylem nebo úmyslně z důvodu 

urychlení či zjednodušení si práce některým z nezodpovědných pracovníků nebo dokonce 

z důvodů snížení nákladů bez ohledu na kvalitu povrchového povlaku a tím pádem i 

kvalitu celého výrobku. 

Sada číslo 2 byla odmaštěna lihem. K odmaštění byl použit líh technický určený pro 

technické účely, odmašťování a odstraňování nečistot nebo ředění barev. [15] Na obr. 6.2 

je etiketa lihového čistícího přípravku.  

  

 

 

 

 

Obr. 6.2 – Technický líh[14] 

 

Pro odmaštění sady číslo 3 byl použit ekologický přípravek. Jedná se o vodou 

ředitelný odmašťovací přípravek, používaný k čištění plastových, kovových i leštěných 

povrchů. Tento přípravek splňuje nejvyšší bezpečnostní kritéria. 
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Přípravek je bezoplachová, neabrazivní nehořlavá látka neobsahující teflon ani silikon. 

Ředí se vodou v poměru až 1:200 a optimálně pracuje při pokojové teplotě, čímž šetří 

energii. Naředěná směs je velmi snadno odbouratelná a to již po 28 dnech. Přípravek 

nahrazuje čistící prostředky jako je  Perchloethylen (perchlor), Trichlorethylen (trychlor), 

Louh (hydroxid sodný, hydroxid draselný), Toluen, Technický benzín, Aceton, Xylen a 

Arvu. [19] Na obr. 6.3 je vodou ředitelný přípravek simple green.  

 

Obr. 6.3 – Simple green[19] 

Odmaštění vzorků bylo provedeno ručně pomocí speciální tkaniny namáčené v lihu 

nebo simple green se zachováním všech bezpečnostních předpisů a ochrany zdraví. Po 

důkladném očištění byly vzorky osušeny a přeneseny bez dotyku lidské ruky, tak aby 

nedošlo k opětovnému znečištění, do lakovny. Jednotlivé vzorky byly zavěšeny na háčky 

v technologických dírách a připraveny k nástřiku. 

 

6.2 Aplikace práškového laku 

Pro nástřik byla zvolena prášková barva zahraniční výroby. Jedná se o teplem 

vytvrditelný prášek obsahující polyesterové pryskyřice s vhodným tvrdidlem. Barva má 

vysokou odolnost proti UV záření s velkou odolností proti vnějším vlivům vhodný pro 

nástřik hliníkových a zinkovaných povrchů. Kromě řádného čištění je vhodné provést další 

předúpravy jako pískování, fosfátování či zinkování, což bylo v předešlých úkonech 

splněno.  

Nanášení bylo provedeno ručně ve stříkacím boxu se záporným nábojem (60 – 80 KV) 

metodou tribo. Klimatické podmínky při aplikaci práškového laku, byly naměřeny měřicím 

přístrojem Elcometer 319, který je zobrazen na obrázku 6.4. Přístroj se používá v 

průmyslovém i laboratorním prostředí. Jeho jednoduché ovládání umožňuje měřit a 

zaznamenávat klimatické parametry jakými jsou relativní vlhkost, teplota vzduchu, 

povrchová teplota, teplota rosného bodu, rozdíl mezi povrchovou teplotou a rosného bodu, 
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měrnou vlhkost. Přístroj se dodává s certifikátem kalibrace, který je nutné minimálně 

jednou ročně obnovit. Naměřené údaje jsou zaznamenány v tabulce 6.3. [16] [21] [20] 

 

 

 

 

 

Obr. 6.4 – Elcometer 319 [21] 

Tab. 6.3 – Klimatické parametry 

Naměřené údaje 

Teplota vzduchu 22,5°C 

Teplota povrchu 22,3°C 

Relativní vlhkost 39,5% 

Teplota rosného bodu 8,1°C 

∆T 14,2°C 

 

 Nanesená vrstva má tloušťku min. 80µm. Po nástřiku byly vzorky (obrázek 6.5) 

vypáleny v peci při teplotě 180°C po dobu cca 15 min. [16]  

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.5 – Vzorek po aplikaci práškové barvy 
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7 Popis experimentálních měření 
 

Přilnavost a kvalita práškové barvy byla zjištěna pomocí několika experimentálních 
měření.  

 

7.1 Mřížková metoda  

Norma ČSN EN ISO 16276-2 uvádí a popisuje metodu hodnocení odolnosti povlaků 

z nátěrových hmot. Nátěr je proříznut pravoúhlou mřížkou až na podklad. Tento způsob 

měření přilnavosti závisí na přilnavosti povlaku k předcházejícím povlakům nebo 

k podkladu. Postup měření přilnavosti je uveden v metodě popsané v ISO 2409.  Zkouška 

se provádí na hotových výrobcích i laboratorních vzorcích. Je vhodná pro povlaky 

s maximální tloušťkou do 250µm a není vhodná pro nátěry a povlaky s texturou. Metodu je 

možné využít jako šestistupňovou klasifikační zkoušku, nebo jako zkoušku 

vyhovuje/nevyhovuje. U více vrstvého nátěru lze tuto metodu využít k hodnocení odolnosti 

oddělování jednotlivých vrstev povlaku. Prořezávání mřížky se provádí jednoduchým 

řezným nástrojem s přesně definovaným ostřím za pomoci šablony nebo nástrojem s více 

ostřími s přesně definovaným tvarem ostří a to buď ručně, nebo elektromotoricky.  

Vzdálenost jednotlivých ostří se stanovuje podle tloušťky povlaku. Řezný nástroj musí 

mít šest ostří ve vzdálenosti 1 mm, 2 mm nebo 3 mm od sebe. Vzdálenost řezů se určuje 

podle tloušťky povlaku, a to do 60 mm (tvrdý podklad) je vzdálenost řezů 1 mm, do 60 

mm (měkký podklad, např. dřevo, plast) je vzdálenost řezů 2 mm, rozmezí 61 mm -120 

mm (tvrdé i měkké podklady) je vzdálenost řezů 2 mm a pro rozmezí 121 mm -250 mm 

(tvrdé i měkké podklady) je vzdálenost řezů 3 mm. [2] [5]  

 

Termíny a definice: 

 odtrhová pevnost – síla nutná k překonání sil vazby,  

 adheze - vlastnost vazby mezi jednotlivými povrchy způsobená 

molekulárními silami, 

 koheze - síly, které drží film pohromadě, 

 nátěr - souvislá vrstva nátěrové hmoty, 

 povlak - souvislá vrstva vytvořená jedním nebo více nátěry, 

 kontrolní plocha - určená plocha, ke které se vztahuje vzorkovací plán. 
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U této zkoušky byl použit ruční řezný nástroj s více ostřími vzdálených od sebe 2 mm. 

Tento nástroj je zobrazen na obrázku 7.1. 

  

 

 

Obr 7.1 – Řezný nástroj [9] 

 

Další nezbytnou součástí této zkoušky je samolepicí průhledná páska s přilnavostí 6N 

až 10N na 25mm šířky, měkký štětec, lupa s dvojnásobným nebo trojnásobným zvětšením 

a instalačními pomůckami zobrazenými na obrázku 7.2. 

 

 

Obr. 7.2 – Sada pro mřížkovou zkoušku [10] 
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Samotná zkouška se provádí při teplotě 23±2°C a vlhkosti 50±5 %. Umístění 

samolepící pásky a způsob odtržení je znázorněn na obrázku 7.3. 

 

 

Obr. 7.3 – Umístění samolepící pásky 

Legenda:  

o 1 páska 

o 2 povlak 

o 3 řezy 

o 4 podklad 

o a vyhlazení 

o b směr odstranění 

 

Vyhodnocení mřížkové zkoušky se provádí podle normou stanovených kritérií 

uvedených v tabulce 7.1. [2] 
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Tab. 7.1 – Vyhodnocení mřížkové zkoušky [2] 

 

O každé zkoušce je nutné povést záznam v podobě protokolu, který musí obsahovat: 

Klasifikace Popis 

Vzhled plochy s 
mřížkovým řezem, na 

které se vyskytlo 
odlupování 

0 

Hrany řezů jsou zcela 
hladké, žádný čtverec 
mřížky není poškozen _ 

1 

 Malé kousky povlaku 
odloupnuty v místech 
křížení řezů. Poškozená 
plocha je menší než 5%. 

 

2 

Povlak se odlupuje podél 
řezů a/nebo v místech 
křížení řezů. Poškozená 
plocha je větší než 5%, ale 
menší než 15%. 

 

3 

Povlak se odlupuje podél 
řezů ve velkých pásech 
částečně nebo zcela, a/nebo 
se odlupuje částečně nebo 
zcela na různých místech 
čtverců. Poškozená plocha je 
větší než 15%, ale menší než 
35%.  
 

 

4 

Povlak se odlupuje podél 
řezů ve velkých pásech zcela 
a/nebo některé čtverce jsou 
odloupnuty částečně nebo 
zcela. Poškozená plocha je 
větší než 35%, ale menší než 
65%.  
 

 

5 

Jakýkoliv stupeň 
odlupování, který nemůže 
být klasifikován ani stupněm 
4 

_ 
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 datum zkoušky,  

 všechny podrobnosti pro identifikaci výrobku,  

 typ použitého řezného nástroje,  

 výsledky zkoušky, odchylky od předepsaného postupu,  

 odchylky zjištěné během zkoušky,  

 odkaz na mezinárodní normu (ISO 2409:2007) a podrobnosti 

k doplňkovým informacím.  

     

7.2 Křížový řez 

Norma ČSN EN ISO 16276-2 popisuje postup vyhodnocení zkoušky nátěrových 

povlaků, do nichž je proveden řez v podobě kříže ve tvaru „X“ s úhlem 35° – 40°, který 

pronikl až k základnímu materiálu. Samotný řez se provádí pomocí ostrého nástroje 

s předem definovaným ostřím podle ISO 2409 za pomoci šablony k udržení přesnosti 

vedeného řezu.  

Další nezbytnou součástí této zkoušky je samolepicí průhledná páska podle ISO 2409 

s přilnavostí 6N až 10N na 25mm šířky, měkký štětec, lupa s dvojnásobným nebo 

trojnásobným zvětšením. Souprava pro vytvoření křížového řezu je vidět na obrázku 7.4. 

Metodu je možné využít jako šestistupňovou klasifikační zkoušku, nebo jako zkoušku 

vyhovuje/nevyhovuje. U více vrstvého nátěru lze tuto metodu využít k hodnocení odolnosti 

oddělování jednotlivých vrstev povlaků. 

 

 

 

 

 

Obr. 7.4 – Souprava pro křížový test 

 

 

Vyhodnocení křížové zkoušky se provádí podle normou stanovených kritérií 

uvedených v tabulce 7.2 
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Tab. 7.2 – Hodnocení výsledků křížového řezu 

Stupeň Popis 
Vzhled plochy s křížovým 
řezem, na které se vyskytlo 

odlupování 

0 

Žádné odlupování nebo 

odpadající nátěr. 

 

1 

Velmi malé odlupování 

podél řezů nebo v jejich 

průsečíku. 

 

2 

Roztřepené odlupy podél 

řezů, v rozsahu maximálně 

1,5 mm na každé straně. 

 

3 

Roztřepené odlupy podél 

téměř celé délky řezů, 

v rozsahu maximálně 3,0 

mm na obou stranách 

 

4 

Odpadající nátěr z většiny 

plochy křížového řezu pod 

lepicí páskou. 

 

5 

Odpadávající nátěr v ploše 

mimo křížový řez.  

 

 

O každé zkoušce je nutné povést záznam v podobě protokolu, který musí obsahovat:  

 datum zkoušky,  

 všechny podrobnosti pro identifikaci výrobku,  

 typ použitého řezného nástroje,  

 výsledky zkoušky, odchylky od předepsaného postupu,  

 odchylky zjištěné během zkoušky,  

 odkaz na mezinárodní normu (ISO 2409:2007)  

 podrobnosti k doplňkovým informacím. 
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7.3 Odtrhová zkouška 

Zkouška odtrhové pevnosti ČSN EN ISO 16276-1 je převážně zkouškou destruktivní. 

Tato metoda využívá zařízení na principu odtrhu a proto vyžaduje buď opravu zkoušeného 

místa, nebo zvláštní místo pro tuto zkoušku určené. Tato metoda využívá zařízení na 

principu odtrhu. Zařízení s názvem Elcometer F 106 je vyfoceno na obrázku 7.5. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.5 – Elcometer F 106 

Způsob provedení zkoušky je takový, že na předem očištěné a odmaštěné místo se 

přilepí pomocí dvousložkového lepidla s přesně definovanou přilnavostí vyfocené na 

obrázku 7.6 očištěné, odmaštěné a řádně označená zkušební tělíska (panenky) vyfocené na 

obrázku 7.7. 

 

 

 
 
 

Obr. 7.6 – Dvousložkové lepidlo 
 

 

 

 

Obr. 7.7 - Panenky 
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Po vytvrdnutí lepidla (24 hodin) se může provést odtrhová zkouška. Tato zkouška se 

provádí následujícím způsobem. Pomocí ořezávacího zařízení se odstraní povlak v okolí 

panenky takovým způsobem, aby byl povlak v okolí panenky proříznut až na základní 

materiál. Při prořezávání je nutné zabránit tomu, aby se řezný nástroj opíral o panenku. Na 

zkoušený vzorek se přes panenku nasadí podložka, která chrání okolí panenky a zároveň 

vyztužuje místo, kde je prováděna odtrhová zkouška. Na panenku se nasadí trhací zařízení 

Elcometer F 106. Toto zařízení je nutné před zkouškou vynulovat. Poté se provede 

odtrhová zkouška. Hodnoty odečtené přístrojem se zapíší do protokolu. 

Na obrázku 7.8 je zobrazeno rozhraní mezi zkušebním tělískem, vrchní vrstvou, 

mezivrstvami, základním nátěrem a podkladem. Popis lomu je vypsán níže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.8 – Popis charakteru poškození 

 

Vyhodnocuje se povaha lomu a to vizuálně. Hodnocení typu lomu: 

 A kohezní poškození podkladu, 

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

 B kohezní poškození první vrstvy, 

 B/C adhezní poškození mezi první a druhou vrstvou,  

 C kohezní poškození druhé vrstvy, 
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 C/m adhezní poškození m-té vrstvy vícevrstvého systému, 

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

systému, 

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

systému, 

 - kohezní poškození vrchní vrstvy, 

 -/Y adhezní poškození mezi vrchní vrstvou a lepidlem, 

 Y kohezní poškození lepidla, 

  Y/Z adhezní poškození mezi lepidlem a zkušebním tělískem. 

 

Odtrhová zkouška by měla být zaznamenána do protokolu, který musí obsahovat:  

 všechny informace nutné k identifikaci zkoušeného ochranného nátěru, včetně 

čísla šarže nátěrového systému,  

 tloušťky nátěru, dobu a podmínky schnutí/vytvrzování, podmínky během 24h 

před zkouškou a další informace,  

 odkaz na tuto část ISO 16276,  

 všechny informace nutné pro identifikaci použitého zřízení pro měření odtrhové 

síly a všechny ověření příslušných zařízení potvrzující použitelnost zařízení ke 

zkoušce,  

 všechny informace nutné pro identifikaci podkladu,  

 použité lepidlo, čas a podmínky schnutí/vytvrzování, včetně teploty prostředí,  

 všechny informace nutné k identifikaci kontrolních ploch, dále údaj, zda kritéria 

přijetí byla nebo nebyla splněna na všech kontrolních plochách,  

 výsledky měření, teplotu prostředí, relativní vlhkost vzduchu a teplotu povrchu 

konstrukce s nátěrem během zkoušky, 

 datum měření a jméno inspektora. 
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7.4 Stanovení tloušťky nátěru 

Mezinárodní norma ČSN EN ISO 2808 popisuje měření tloušťky organických povlaků 

a stanovuje různé způsoby měření tloušťky při jejich nanesení na podklad. Způsoby měření 

tloušťky jsou stanovení tloušťky mokrého filmu, stanovení tloušťky suché vrstvy 

výpočtem z plošné hmotnosti vrstvy, měření tloušťky suché vrstvy mechanickými 

dotykovými přístroji, měření tloušťky suché vrstvy profilometricky, měření tloušťky suché 

vrstvy pomocí mikroskopu, magnetický princip, princip vířivých proudů, bezdotykový 

způsob, vážkový způsob (pro volné filmy) a stanovení tloušťky suché vrstvy na 

otryskaném podkladu. [3] [19] 

K měření suchého povlaku byla zvolena magnetická metoda, která představuje 

nedestruktivní způsob určení tloušťky měřeného nevodivého povlaku na magnetickém 

podkladu (základním materiálu). Přístroj Elcometer 456 FNF, zobrazený na obrázku 7.9, 

měří odpor magnetického toku, který prostupuje povlakem a podkladem. Každý přístroj 

má uvedenou kritickou tloušťku povlaku, nad kterou měření není ovlivněno navyšováním 

síly podkladu. Způsob měření se provádí podle instrukcí výrobce. Kalibraci přístroje, 

pokud výrobce neurčí jinak, je nutno provádět ve státních zkušebnách v pravidelných 

časových rozmezích. [7] [19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7.9 – Elcometer 456 FNF [6] 
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O vykonané zkoušce se sestavuje protokol, který musí obsahovat všechny:  

 podrobnosti nutné k identifikaci zkoušených nátěrových hmot,  

 odkaz na mezinárodní normu (ISO 2808),  

 podrobnosti o dodatečných údajích,  

 odkazy na národní normy nebo jiné dokumenty,  

 výsledky zkoušky (jednotlivé hodnoty tloušťky, průměrnou tloušťku se 

směrodatnou odchylkou,  

 alternativně jednotlivé hodnoty tloušťky a nejmenší a největší změřenou 

tloušťku),  

 jakoukoli odchylku od stanoveného zkušebního postupu  

 datum zkoušky. 
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8 Výsledky experimentálních měření 
 

Při experimentálních měřeních bylo provedeno měření každého jednotlivého vzorku a 

to na deseti místech na každém vzorku. Z těchto deseti měření byla vypočítána průměrná 

hodnota. Průměrné hodnoty jednotlivých vzorků jsou zaznamenány v tabulce 8.1, 8.2, 8.3. 

Z předchozího měření byla odečtena minimální a maximální hodnota tloušťky zinku. V 

tabulkách 8.1, 8.2, 8.3 jsou uvedeny hodnoty drsnosti zinkového povlaku měřené na ploše 

neodmaštěné a po odmaštění lihem a sipmle greenem. Bylo provedeno 5 měření v příčném 

směru a 5 měření v podélném směru, kdy délka měření byla 4mm. V tabulkách 8.1, 8.2, 

8.3 jsou zaznamenané průměrné hodnoty těchto měření. 

Po aplikaci práškového laku bylo provedeno měření tohoto povlaku včetně zinkového 

povlaku a hodnoty naměřené od sebe odečteny. V tabulkách 8.1, 8.2, 8.3 je zaznamenán 

rozdíl naměřených hodnot. Dále jsou v tabulkách 8.1, 8.2, 8.3 uvedeny výsledky 

klasifikace mřížkové zkoušky a křížového řezu, které se provádí vizuálně dle tabulek 7.1, 

7.2. Každá z těchto zkoušek má svoji fotodokumentaci.  

Posledním bodem je zkouška odtrhová, u které je zaznamenána síla odtrhu v MPa, 

fotodokumentace a hodnocení zkoušky, které se taktéž provádí vizuálně dle obrázku 7.8. 

V případě těchto odtrhových zkoušek bylo písmenem A označen substrát, písmenem B 

zinkový povlak, písmenem C práškový lak, písmenem Y lepidlo a písmenem Z zkušební 

tělísko (panenka). 

Hodnocení zkoušek byla prováděna dle norem ČSN EN ISO 2808, ČSN EN ISO 

16276-1, ČSN EN ISO 16276-2. 
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Tab. 8.1 – Hodnocení vzorků (neodmaštěná plcha) 

Způsob čištění Nečištěno 

Vzorky 
1A 1B 1C 

Způsob zkoušení 

Tloušťka [µm] 

Zinek 
průměrná  13,22 13,18 14,35 

min 11 9.9 12,3 

max 15,9 18,2 16,4 

Nátěr  
průměrná 113,28 107,82 101,15 

min 93 90.1 87,5 

max 133,1 111,8 115,6 

Mřížková zkouška 

Klasifikace 
zkoušky 

0 0 0 

Fotodokumentace 

  

 

Křížový řez 

Stupeň zkoušky 0 1 1 

Fotodokumentace 

 

  

Odtrhová zkouška 

Síla odtrhu 
[MPa] 

2 2 0,75 

Hodnocení 
zkoušky 

40% C 10% C 5% C 

55% C/Y 40% C/Y 35%C/Y 

5% Y/Z 50% Y/Z 60%Y/Z 

Fotodokumentace 

 

  

Drsnost zinkového 
povlaku [µm] 

Průměr 
Podélně 1,158 

Příčně 1,18 

 

V tabulce 8.1 jsou uvedeny informace o zkoušení práškového laku, kdy vzorky před 

aplikací práškového laku nebyly odmaštěny. Mřížková zkouška i křížový řez byly 

hodnoceny pomocí lupy s dvojnásobným zvětšením. Byly zjištěny nedostatky u dvou 

vzorků křížového řezu (1B, 1C). Odtrhová zkouška byla hodnocena vizuálně, na základě 

subjektivního hodnocení, kdy bylo zjištěno, že procento kohezní poškození v oblasti C 

bylo poměrně nízké. Většina poškození směřovala do oblasti adheze C/Y nebo adheze Y/Z. 
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Tab. 8.2 – Hodnocení vzorků (Technický líh) 

Způsob čištění Technický líh 

Vzorky 
2A 2B 2C 

Způsob zkoušení 

Tloušťka [µm] 

Zinek 
průměrná  9,9 7,4 8,5 

min 7,8 6,2 6,7 

max 13 9,2 9,8 

Nátěr  
průměrná 130,3 124,7 129,7 

min 116,2 99,8 111,3 

max 141 145,8 156,2 

Mřížková zkouška 

Klasifikace 
zkoušky 

0 0 0 

Fotodokumentace 

   

Křížový řez 

Stupeň zkoušky 0 1 1 

Fotodokumentace 

 

 

 

Odtrhová zkouška 

Síla odtrhu 
[MPa] 

2 3 2,5 

Hodnocení 
zkoušky 

15% C 40% C 40% C 

50% C/Y 60% C/Y 55% C/Y 

35% Y/Z - 5% Y/Z 

Fotodokumentace 

 

 

 

Drsnost zinkového 
povlaku [µm] 

Průměr 
Podélně 1,276 
Příčně 1,238 

 

V tabulce 8.2 jsou uvedeny informace o zkoušení práškového laku, kdy vzorky před 

aplikací práškového laku byly odmaštěny technickým lihem. Mřížková zkouška i křížový 

řez byly hodnoceny pomocí lupy s dvojnásobným zvětšením. Byly zjištěny nedostatky u 

dvou vzorků křížového řezu (2B, 2C). Odtrhová zkouška byla hodnocena vizuálně, na 

základě subjektivního hodnocení, kdy bylo zjištěno, že procento kohezní poškození 

v oblasti C bylo průměrné. Další poškození směřovala do oblasti adheze C/Y nebo adheze 

Y/Z. 
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Tab. 8.3 – Hodnocení vzorků (Simple green) 

Způsob čištění Simple green (pH 10,5) 

Vzorky 
3A 3B 3C 

Způsob zkoušení 

Tloušťka [µm] 

Zinek 
průměrná  22,76 25,58 23,44 

min 17,7 19,1 19,4 

max 31,3 26,8 28,6 

Barva 
průměrná 110,44 92.02 85,76 

min 93,3 88,9 79,3 

max 112,7 98,2 89,4 

Mřížková zkouška 

Klasifikace 
zkoušky 

0 0 1 

Fotodokumentace 

 

  

Křížový řez 

Stupeň zkoušky 0 1 0 

Fotodokumentace 

 

 

 

Odtrhová zkouška 

Síla odtrhu [MPa] 2 2 2 

Hodnocení 
zkoušky 

30% C 20% C 35% C 

60% C/Y 45% C/Y 40% C/Y 

10% Y/Z 35% Y/Z 25% Y/Z 

Fotodokumentace 

 

 

 

Drsnost zinkového 
povlaku [µm] 

Průměr 
Podélně 1,32 

Příčně 1,412 

 

V tabulce 8.3 jsou uvedeny informace o zkoušení práškového laku, kdy vzorky před 

aplikací práškového laku byly odmaštěny prostředkem Simple green (pH 10,5). Mřížková 

zkouška i křížový řez byly hodnoceny pomocí lupy s dvojnásobným zvětšením. Byly 

zjištěny nedostatky u jednoho vzorku mřížkové zkoušky (3C) a jednoho vzorku křížového 

řezu (3B). Odtrhová zkouška byla hodnocena vizuálně, na základě subjektivního 

hodnocení, kdy bylo zjištěno, že procento kohezního poškození v oblasti C bylo cca 

z 30%. Další cca 50% poškození směřovala do oblasti adheze C/Y a ostatní do adheze Y/Z. 
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9 Závěr 
Cílem bakalářské práce bylo zjistit vliv povrchu zinkového povlaku na aplikaci 

práškového povlaku používaného jako duplexní ochranný systém a zároveň dekorativní 

systém u moderních dětských hřišť, kde vznikají problémy s odlupováním práškového 

laku. Důvodem by mohla být zhoršená přilnavost práškového laku, ale i nekvalitní 

provedení některé z činností při výrobě dětských atrakcí. 

Pro tento účel byly vytvořeny vzorky z ocelového plechu o rozměrech  150mm x 

70mm x 2mm. Jednotlivé vzorky byly označeny (1-3) a (A-C) tak, aby vytvořily jednotlivé 

sady. Po galvanickém pokovení byly dvě sady odmaštěny přípravky určené pro odmaštění 

ocelových konstrukcí (technický líh, simple green) a třetí sada zůstala neodmaštěna. Po 

změření drsnosti povrchu odmaštěných i neodmaštěných vzorků proběhla aplikace 

práškového laku. Následně byly provedeny destruktivní dle normy ČSN EN ISO 16276-2 i 

nedestruktivní zkoušky dle normy ČSN EN ISO 2808, které byly prováděné na vzorcích 

v laboratořích VŠB TU Ostrava pod odborným vedením. Průměrná naměřená hodnota 

tloušťky zinkového povlaku odpovídá běžně uváděné tloušťce zinkového povlaku 

prováděného galvanickým zinkováním. Nejmenší tloušťka nepřekročila kritickou mez 

doporučené tloušťky. Průměrná tloušťka práškového laku odpovídá běžnému standardu pro 

tuto technologii. Ani zde nejmenší tloušťka nepřekročila doporučenou mez. Tloušťka 

standartního povlaku se pohybuje od 8 – 15 µm, maximálně 35 µm. Mřížková ani křížová 

zkouška neodhalily žádné problémy s přilnavostí práškového laku k zinkovému podkladu. 

Protože se jedná o práškový lak, byly tyto zkoušky provedeny třikrát a to vždy do kříže o 

90° v jiném než předcházejícím směru. Při odtrhové zkoušce dle normy ČSN EN ISO 

16276-1 docházelo ke koheznímu poškození práškového povlaku a adheznímu poškození 

mezi práškovým lakem a lepidlem. 

 Výsledky této bakalářské práce ukázaly, že vhodně zvolený druh práškového laku a 

odborně provedené přípravy před samotnou aplikací práškového laku nezpůsobují 

problémy s odlupováním tohoto povlaku.  
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Seznam příloh 
 

Kompletní bakalářská práce v daném rozsahu je v elektronické podobě uložena na CD 

mediu. 

 


