
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra mechanické technologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studium vlivu zaprášení povrchu substrátu 

na korozní odolnost tenkého povlaku 

 

Study of Influence Powdering Surface Substrate on 

Corrosive Resistance of Thin Coating 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:          Bc. Tomáš Bařinka 

Vedoucí bakalářské práce:    doc. Ing. Podjuklová Jitka, CSc. 

 

Ostrava 2017 



Diplomová práce                                                                                                    Bc. Tomáš Bařinka 

~ 2 ~ 

 

 

 
 



Diplomová práce                                                                                                    Bc. Tomáš Bařinka 

~ 3 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místopřísežné prohlášení studenta 

 

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího diplomové práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

 

V Ostravě 15. 5. 2017    

 

         



Diplomová práce                                                                                                    Bc. Tomáš Bařinka 

~ 4 ~ 

 

 

 

Prohlašuji, že 

 

 jsem byl seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon  

č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských  

a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního  

a § 60 – školní dílo. 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  

(dále jen „VŠB-TUO“) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou 

práci užít (§ 35 odst. 3). 

 souhlasím s tím, že diplomová práce bude v elektronické podobě uložena 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO k nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o kvalifikační práci budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

 bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 

ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 

na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce 

podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na 

výsledek její obhajoby. 

 

 

 

V Ostravě 15. 5. 2017 

                      

          

 

Jméno a příjmení autora práce:            Bc. Tomáš Bařinka 

Adresa trvalého pobytu autora práce:     Dvořákova 831/26,  

779 00 Olomouc 

 

 



Diplomová práce                                                                                                    Bc. Tomáš Bařinka 

~ 5 ~ 

 

 

Anotace diplomové práce 

BAŘINKA, T. Studium vlivu zaprášení povrchu substrátu na korozní odolnost tenkého 

povlaku: diplomová práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

strojní, Katedra mechanické technologie, 2017, 145 s. Vedoucí práce:  

doc. Ing. PODJUKLOVÁ, J. CSc. 

 
Diplomová práce se zabývá studiem vlivu zaprášení povrchu substrátu na korozní 

odolnost tenkého povlaku. Diplomová práce má dvě části, teoretickou a experimentální. 

V úvodu je popsán rozbor koroze jako takové, její vznik, příčiny, druhy a místa výskytu. 

Rozebrána je tu také problematika korozní agresivity prostředí a její vliv na materiály 

zahrnující rozdělení do kategorií a jednotlivých stupňů včetně současného stavu na území 

ČR. V další kapitole je proveden rozbor problematiky prachových částic obecně a také 

jejich vliv na korozní proces mezi kovovým substrátem a tenkým povlakem. 

Experimentální část je zaměřena na zkoušky adheze nátěrových systémů dvou druhů na 

dva typy podkladového materiálu. Mezi testované povrchy patří broušené, nebroušené, 

zaprášené prachem a křídou. Byly použity nátěry Hempathane HS 55610 a Intergard 345. 

Nejlepší přilnavost vykazují vzorky ocelové broušené a povrch hliníku, na kterém byla 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

Symbol Význam 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

ČSN Česká státní norma 

DIN Německá státní norma 

EN Evropská norma 

ISO Mezinárodní norma 

VOC Těkavé organické látky 

PM10 , PM2,5 Polétavý prach o velikosti 10 mikrometrů nebo 2,5 (µm) 

CGS Česká geologická služba 

SO2 Oxid siřičitý 

GIS Geografické informační systémy 

SVÚOM Státní výzkumný ústav ochrany materiálu 

Rz Maximální výška profilu [μm] 

Ra Průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [μm] 

pH Stupnice kyselosti 

GRV gravimetrie 

PVD Fyzická depozice z plynné fáze 

CVD Chemická depozice z plynné fáze 

λc filtr profilu 

L délka měřeného úseku 

R drsnost povrchu 

OPB Ocelový podklad zaprášený a broušený 

OPN Ocelový podklad zaprášený a nebroušený 

OKB Ocelový podklad zaprášený křídou a broušený 

OKN Ocelový podklad zaprášený křídou a nebroušený 

HPB Hliníkový podklad zaprášený a broušený 

HPN Hliníkový podklad zaprášený a nebroušený 

HKB Hliníkový podklad zaprášený křídou a broušený 

HKN Hliníkový podklad zaprášený křídou a nebroušený 

n počet měření 

lo nejnižší naměřená hodnota 

σ standartní odchylka 

x průměrná naměřená odchylka 

ho nejvyšší naměřená hodnota 
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Úvod 

 
Na veškeré průmyslové i jiné výrobky jsou v současné době čím dál tím více kladeny 

nároky jak po stránce životnosti, tak hlavně po stránce ekonomické. Od těchto požadavků 

se odvíjí i nároky na hospodárnost, jakost a produktivitu výroby. Víme ale, že každý 

materiál má svou životnost a proto ji je potřeba co nejvíce prodloužit.  

Je tu ovšem aspekt, který nám práci velmi zhoršuje. Tím je koroze, korozní 

narušování a znehodnocování materiálu vlivem různých klimatických a povětrnostních 

podmínek najdeme naprosto všude. Obzvláště u rozsáhlých konstrukcí a různých 

kovových objektů je velmi těžké takovému znehodnocování zabránit.  

Jedním ze způsobů prodloužení životnosti výrobků je ochrana povrchu za použití 

povlaků a nátěrů. Ty dokáží zároveň zlepšit povrch materiálu a díky nim získáme i lepší 

vlastnosti materiálu, jako jsou žárupevnost, otěruvzdornost, tvrdost, odolnost proti korozi a 

mnohé další. Výhodou povlaků a nátěru je jejich snadná aplikace a dostupnost. 

Ochranné povlaky lze nalézt téměř ve všech odvětví, jako jsou stavebnictví, 

strojírenský průmysl, zdravotnictví, chemický průmysl, apod. Nejvíce jsou povlaky a nátěry 

aplikovány v odvětví automobilového průmyslu, kde povrchové úpravy nalézají největší 

uplatnění.  

I u povrchových úprav nelze přehlédnout vývoj nových typů povlaků a nátěrů, které se 

přizpůsobují aktuálním potřebám firem, které dané povrchové úpravy aplikují na své 

výrobky. Jsou tu ale faktory, které perfektní aplikaci povlaků a nátěru znepříjemňují. 

Jedním z faktorů jsou prachové částice, které se nacházejí všude kolem a jsou  

i pouhým okem neviditelné. Množství ulpělých částic na povrchu materiálu má značný vliv 

na adhezi povlaků a nátěrů. Před aplikací příslušné povrchové úpravy lze těmto škodlivým 

faktorům předcházet vhodnou přípravou povrchu materiálu. Čištění a příprava povrchu 

tvoří důležitý výrobní úsek ve všech možných odvětvích produkující kvalitu a spolehlivost. 

V praxi se však objevuje mnoho nedostatků v provádění povrchových předúprav. Víme 

ale, že předúprava povrchu je tolik důležitou operací, která nám zajistí konečný 

požadovaný výsledek, jak z hlediska kvality, tak i designu.  

V této diplomové práci je sepsáno rozdělení koroze a všeho s korozí spojeného, je tu 

rozebrána problematika prachových částic včetně vlivu na člověka, životní prostředí a na 

materiály samotné a zejména pak vliv prachových částic na přilnavost u tenkých povlaků. 

Následně je navržen experiment pro aplikací dvou nátěrových systémů Intergard 345 a 

Hempathane HS 55610 na podkladový materiál slitiny hliníku a slitiny oceli. V další 

kapitole je popsáno provedení experimentálních prací, včetně popisu a fotodokumentace. 

Zjištěné výsledky jsou sepsány ve formě tabulek, grafů a závěrečného vyhodnocení. 
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1 Korozní prostředí 

1.1 Koroze 

 

Pojem koroze znamená postupné rozrušování kovů a dalších materiálů (plastů, 

pryží). Dochází k tomu vlivem chemických reakcí s okolím a jeho prostředím. Projevy 

koroze jsou různé a to například změny vzhledu, které končí úplným rozpadem materiálu. 

V této práci se zaměřím na korozi kovů. Při korodování se vytváří na povrchu kovů vrstva 

látek, nejčastěji oxidů, ty potom mění vlastnosti kovu a devastují ho. Korozi mimo půdy a 

vody způsobuje často atmosféra obsahující vzdušnou vlhkost a další agresivní látky, 

například oxid siřičitý. Více látek v atmosféře znamená rychlejší růst koroze. Některé kovy 

jako hliník, měď, zinek se na vzduchu pokrývají tenkou, ale souvislou vrstvou sloučenin, ta 

potom chrání kov před další korozí. Děj se nazývá pasivace kovů.  

Nejznámější druh koroze je rezavění, to patří do skupiny reakcí zvaných oxidace. Rez 

je červenohnědý povlak, který vzniká chemickou reakcí železa, vzdušné vlhkosti a kyslíku. 

Rezivění napadá tedy jen železné předměty. Když kov rezaví, vytváří se vrstva oxidů 

železa (rez je označována jako hydratovaný oxid železitý, obsahuje ovšem složitější směs 

oxidů železa), kterými se železný předmět pokryje. Rez postupně odpadává a odhaluje 

neporušené železo, které je pod ním. Rezavění pokračuje dál. Oxidy železa mají odlišné 

vlastnosti oproti železu, a tak se tento předmět stává postupně nepoužitelným. Ztratí 

původní pevnost, vzhled, rozměry a celkovou použitelnost.  

K ochraně před korozí používáme protikorozní ochranu. Povrchová úprava je schopna 

výrazně ovlivnit vlastnosti daného materiálu a výrazně tak zvýšit odolnost před korozí. 

Možnosti ochrany proti korozi jsou zmíněny dále. [12] 

 

Norma, která nám definuje základní pojmy ohledně problematiky koroze nese název 

ČSN EN ISO 8044 - Koroze kovů a slitin - Základní termíny a definice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 – Pohled na rez zblízka [5] 

https://shop.normy.biz/detail/99615
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1.2 Korozní děje 

Korozní děje jsou rozděleny do podskupin dle:  

 

1.2.1 Druh napadení materiálu   

a) koroze rovnoměrná - po celém napadeném povrchu je úbytek rovnoměrný 

b) koroze nerovnoměrná - napadení vzniká pouze v určité části na povrchu ale 

také uvnitř materiálu (velmi nebezpečné protože často není vidět)  

 důlková  

 bodová 

 lamelární 

 mezikrystalová 

 transkrystalová  

 selektivní  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 – Druhy koroze [4] 

1.2.2 Druh dějů způsobující korozi 

a) Chemická koroze  

b) Elektrochemická koroze 

c) Ostatní (biologická koroze, kavitace) 

 

1.2.3 Druh reakčního prostředí 

a) Atmosférická koroze  

b) Koroze v kapalinách  

c) Koroze v plynech  

d) Koroze v půdě 
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1.2.4 Vzdušná koroze 

Vzdušná koroze, označovaná také jako polétavá rez (anglicky "industrial fallout", 

německy "Flugrost") je fenomén, který je u nás stále velmi málo známý, přestože se 

dotýká prakticky každého vozu. Spolu s asfaltem se jedná o nejvýznamnější zdroj tzv. 

kontaminace laku. 

Jedná se o jemný železný prach, který vzniká především obrušováním brzdových 

kotoučů, je vířen vzduchem a usazuje se na celém povrchu automobilu, kde působením 

atmosférických vlivů koroduje. 

Mikroskopické částice železa jsou tak ostré, že se zasekávají nejen do laku, ale i do 

povrchu pochromovaných dílů či skla. Pokud nejsou pravidelně odstraňovány, nakumulují 

se a způsobují problémy. 

Vzdušná koroze však nepochází jen z opotřebování brzdových kotoučů. Velmi častým 

zdrojem je hutní a průmyslová výroba, železnice a tramvajové tratě. Například rez všude 

přítomná na střechách vagonů a kolejištích pochází nikoliv z koroze plechu, ze kterého je 

vagón vyroben, ale z obrušování kolejí a trolejového vedení. Proto nacházíme polétavou 

rez ji i na zcela nových vozech stojících v autosalonech. [6] 

 

1.3 Korozní agresivita prostředí vnějšího a vnitřního 

 

Korozní agresivita neboli korozivita je schopnost okolního prostředí vyvolávat korozi v 

korozním systému, který je daný. 

V atmosféře, ve vodě nebo v zemi je materiál jako ocel, železo, hliník, zinek a měď 

vystaven korozi, která jej značně znehodnocuje. V přírodě je nutná přítomnost kyslíku a 

vody k tomu, aby dala za vznik korozi, v městském a průmyslovém prostředí k tomu 

přistupují další negativní vlivy. Těmito vlivy jsou oxidy síry a dusíku a také další chemické 

agresivní látky. Všechny tyto materiály bychom tedy měli nutně před těmito nepříznivými 

vlivy chránit. Jednou z možností ochrany je pokrytí konstrukčních materiálů nátěrovým 

systémem pro ně vhodným. 

Podle typu atmosférického prostředí se mohou vyskytovat prostředí s různými stupni 

korozní agresivity dělící se na kategorie dle umístění na vnitřní a vnější. 

 

1.3.1 Vnitřní atmosféra s kontrolovaným prostředím  

 

 místní atmosféra a klima jsou upravovány nebo regulovány, ve většině případů 

pomocí klimatizace. 
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1.3.2 Vnitřní atmosféra s nekontrolovaným prostředím  

 

 vliv atmosférických korozivních látek z vnějších zdrojů je omezen. Vlhkost 

bývá vyšší a občas dochází ke kondenzaci. Proudění vzduchu může být 

omezeno špatnou cirkulací vzduchu, znečištění z vnějších zdrojů se také 

vyskytuje. 

 

1.3.3 Vnější volná atmosféra  

 

 materiály nebo předměty podléhají přímému působení klimatických vlivů a 

látek způsobujících korozi.  

 

1.3.4 Přístřešek  

 

 materiály nebo předměty podléhají působení látek způsobujících korozi a 

působení klimatických vlivů vyjma deště, sněhu, slunečního záření a přímého 

tepla. 

 

1.4 Normy popisující korozní agresivitu 

 

ČSN EN ISO 9223 - Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Klasifikace, 

stanovení a odhad 

ČSN EN ISO 9224 - Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Směrné 

hodnoty pro stupně korozní agresivity 

ČSN EN ISO 9225 - Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Měření 

činitelů prostředí ovlivňujících korozní agresivitu atmosféry 

ČSN EN ISO 9226 - Koroze kovů a slitin - Korozní agresivita atmosfér - Stanovení 

korozní rychlosti standardních vzorků pro určení korozní agresivity [1] 

 

1.5 Stupně korozní agresivity 

 

Stupeň korozní agresivity je technickým údajem, který je základní informací pro výběr 

materiálů a systémů ochran pro atmosférické prostředí s přihlédnutím ke způsobům 

použití a zejména k požadované životnosti výrobku. [2] 

 

 

https://shop.normy.biz/detail/91332
https://shop.normy.biz/detail/91333
https://shop.normy.biz/detail/91334
https://shop.normy.biz/detail/91335
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Korozní agresivita prostředí obsahuje více činitelů, tím nejrozšířenějším je 

atmosférická koroze, která zapříčiňuje až 75 % všech ztrát způsobených korozí. Korozní 

děj probíhá pod velmi tenkou vrstvou vody na povrchu kovu obohacenou o rozpustné 

složky atmosféry, jsou jimi oxid siřičitý, oxid uhelnatý, amoniak, kyselina chlorovodíková, 

aerosoly a další. Vodní film tlustý 50–150 µm se tvoří následkem kondenzace vodních par 

obsažených ve vzduchu, vznik a rozsah filmu je podmíněn klimatickými podmínkami, 

větrem, znečištěným vzduchem, slunečním zářením, aktivitou povrchového filmu a jinými. 

 

Pro ochranu materiálů a výběr vhodných nátěrových systémů, je důležité určit druh 

prostředí, ve kterém bude materiál nebo konstrukce přebývat. Druhy prostředí a stupně 

korozní agresivity jsou klasifikovány podle české normy ČSN EN ISO 12944-2 - Nátěrové 

hmoty - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy - Část 

2: Klasifikace vnějšího prostředí 

 

Tato norma je rozdělena do šesti stupňů pro atmosféru a do třech stupňů pro vodu a 

půdu, norma ovšem klasifikuje korozní agresivitu spíše obecně a hodnotí korozní rychlosti 

uhlíku, oceli a zinku. Nebere totiž v potaz chemické, mechanické či teplotní vlivy, které na 

materiál působí, i přesto je vhodným pomocníkem při výběru vhodné ochrany materiálu. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr. 3 – Příklad atmosférické koroze [3] 

 

 

 

 

 

https://shop.normy.biz/detail/53325
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6 stupňů korozní agresivity atmosféry dle typických prostředí a ČSN EN ISO 12944-2 : 

 

Stupně 

korozní 

agresivity 

Příklady typických prostředí 

Venkovní Vnitřní 

C1 (velmi 

nízká) 

Suché nebo studené klimatické oblasti 

s velmi nízkým znečištěním a dobou 

ovlhčení, pouště, střední Antarktida 

Vytápěné budovy s čistou 

atmosférou, např. kanceláře, 

obchody, školy, hotely 

C2 (nízká) Atmosféry s nízkou úrovní znečištění, 

převážně venkovské prostředí, dále 

pouště nebo subarktické oblasti 

Nevytápěné budovy, dochází 

ke kondenzaci, např. sklady, 

sportovní haly 

C3 (střední) Průmyslové a městské atmosféry málo 

znečištěné oxidem siřičitým, přímořské 

oblasti s mírnou salinitou, tropické 

klimatické oblasti s nízkým znečištěním 

Výrobní prostory s vysokou 

vlhkostí a malým 

znečištěním ovzduší, např. 

prádelny, pivovary, mlékárny 

C4 (vysoká) Průmyslové prostředí a přímořské 

prostředí s mírnou salinitou, nečištěné 

městské oblasti, průmyslové oblasti, 

přímořské oblasti mimo zóny 

s postřikem slanou vodou  

Chemické závody, plavecké 

bazény, loděnice a doky na 

mořském pobřeží 

C5-I (velmi 

vysoká - 

průmyslová) 

Průmyslové prostředí s vysokou 

vlhkostí a agresivní atmosférou 

Budovy nebo prostředí s 

převážnou kondenzací a 

velkým znečištěním vzduchu 

C5-M (velmi 

vysoká - 

přímořská) 

Přímořské prostředí s vysokou salinitou Budovy nebo prostředí s 

převážnou kondenzací a 

velkým znečištěním vzduchu 

 

 

3 Stupně korozní agresivity vody a půdy dle normy ISO 12944-2 : 

 

Lm1 Sladká voda Vodní stavby, vodní elektrárny 

Lm2 Mořská nebo poloslaná  

voda 

Ocelové stavby v přístavech, např. stavidla, výpusti, 

ropné věže, plovoucí plošiny 

Lm3 Půda V zemi uložené nádrže, ocelové piloty, ocelové 

potrubí, podzemní stavby 
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1.6 Faktory ovlivňující dopad korozní agresivity prostředí 

Mezi nejčastější příčiny proměnlivosti dopadu korozivity prostředí patří následující 

faktory ovlivňující je:  

 

- teplota (provozní teplota, teplotní gradienty) 

- vlhkost  

- UV záření 

- chemické látky (působící v prostředí průmyslových závodů) 

- mechanické poškození (deformace, nárazy, úbytky materiálu) 

 

Pro konstrukce, potažmo materiály, které se nachází v zemi, berme v úvahu 

pórovitost a půdní podmínky působící na tyto materiály. Je důležité zmínit vlhkost, 

hodnotu pH půdy (kyselá nebo zásaditá), dále mikroorganismy a bakterie ,jenž zde žijí. 

V případě, že se jedná o vodu, prověřujeme druh vody a také její chemické složení. 

 

1.7 Vliv korozní agresivity  

Korozní agresivita vnějšího i vnitřního prostředí má vliv na:  

 

- typ ochranného nátěru 

- celkovou vrstvu nátěru 

- přípravu povrchu, která je požadována 

- intervaly mezi jednotlivými nátěry 

 

Čím větší korozní agresivitu prostředí vykazuje, tím více dbáme na přípravu povrchu. 

Striktně důležité je dodržení příhodné volby nátěru a k tomu potřebných intervalů mezi 

nátěry a také jejich tloušťku.  

 

1.8 Současný stav korozní agresivity prostředí  

 

Znečištění ovzduší je důležitým činitelem pro znehodnocení materiálů a systémů 

protikorozní ochrany. Vliv znečištění na korozní rychlost základních konstrukčních kovů 

byl dlouhodobě systematicky sledován a byly odvozeny rovnice znehodnocení, které 

vyjadřují závislost míry efektu na činitelích. Údaje ve formě GIS vrstev různých činitelů 

byly podrobněji zpracovány v síti 2 × 2 km. Tímto způsobem byly zpracovány pro celé 

území České republiky mapy regionálního rozložení korozních účinků znečištěného 



Diplomová práce                                                                                                    Bc. Tomáš Bařinka 

~ 19 ~ 

 

atmosférického prostředí na ocel a zinek a mapy s vyznačením oblastí, kde jsou stále 

překračovány přijatelné korozní rychlosti. [7] 

 

Materiály se znehodnocují samovolně působením přírodních podmínek. Každý typ 

materiálu reaguje rozdílně na různé činitele. Velký vliv na degradaci materiálů má 

znečištěné prostředí. Reakce jednotlivých materiálů je rozdílná podle jejich složení a 

dalších vlastností. Většina materiálů, jenž se vyskytují v atmosféře je citlivá na působení 

sloučenin síry, aerosolů chloridů a také na kyselost atmosférických srážek. Korozní 

rychlost je silně ovlivněna koncentrací nečistot ve vzduchu. Na území České republiky je 

do této doby nejvýznamnější složkou znečištění oxid siřičitý. 

 

Oxid siřičitý (chemický vzorec SO2) je jedním ze dvou hlavních oxidů síry. Je to 

bezbarvý, štiplavě páchnoucí, jedovatý plyn. Má 2,26× větší hustotu než vzduch. [8] 

 

 Nové studie o atmosférické korozi kovů vedou k závěru, že v současných 

podmínkách se dostávají do popředí i další složky atmosférického znečištění. 

Jak již bylo zmíněno, ke stupni, ale i druhu znečištění je třeba přihlížet při volbě materiálů 

a povlaků, kterými budou chráněny. Velikost znečištění je rozhodujícím ukazatelem při 

odhadu životnosti objektů, jejich komponent a povrchových úprav. Podle druhu a velikosti 

znečištění se určuje i druh a trvání urychlené korozní zkoušky, která ověřuje jakost 

protikorozních ochranných systémů. Při hodnocení účinků znečištění působící na 

materiály se v aplikacích, včetně mapování, vychází z výsledků kooperativních programů. 

Experimentální stanovení účinků znečištění ovzduší působící na materiály je nezbytné pro 

následné formy zpracování. Mapy účinků znečištění ovzduší působící na materiály neboli 

korozní mapy jsou uplatněné v prostředí na technické výrobky, stavební objekty či objekty 

kulturního dědictví. Tyto modely jsou velmi dobře využitelné i pro více účelů.  

 

1.9 Korozní mapy ČR a jejich tvorba 

 

Atmosférická koroze a klasifikace agresivity atmosfér je dlouhodobým předmětem 

studia SVÚOM. Ve spolupráci s CGS byly v roce 2001 vytvořeny mapy korozních rychlostí 

a korozních tříd pro uhlíkovou ocel, patinující ocel, zinek, měď, bronz a hliník. [9] 

 

Modelování atmosférické koroze v České republice je založeno na modifikovaných 

funkcích obsahujících klimatická data, znečištění ovzduší a také vliv rozmrazujících solí v 

okolí dálnic.  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidy
https://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADra
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plyn
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzduch
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Jednou z metod odvození stupně korozní agresivity pro danou lokalitu, region, apod. 

jsou rovnice pro výpočet korozních úbytků jednotlivých konstrukčních kovů z 

environmentálních údajů lokality (průměrné roční údaje teploty, relativní vlhkosti, 

koncentrace SO2, depozice chloridů, popř. i dalších složek atmosférického prostředí). 

Tyto rovnice byly odvozeny z empirických evropských i celosvětových zkušebních 

programů. Na základě těchto rovnic byly již v r. 2001 vytvořeny mapy ČR pro roční 

korozní úbytky a korozní agresivitu pro uhlíkovou ocel, zinek, měď, bronz a hliník, a 

následně i mapa pro nízkolegované oceli se zvýšenou odolností k atmosférické korozi. 

Mapy jsou využívány odbornou veřejností při přípravě výstavby nových objektů nebo 

obnově povrchových úprav. V současných podmínkách ČR jsou údaje o korozních 

rychlostech přesnější než stupeň korozní agresivity. [9] 

 

 

Obr. 4 – Koncentrace pevných částic na území ČR z roku 2012 [10] 

 

1.9.1 Metodika tvorby map korozních rychlostí a korozní agresivity  

Systematický výzkum atmosférické koroze probíhá od r. 1930, ale první mapy 

atmosférických korozních rychlostí nebo úbytků v jednotlivých zemích vznikly až v 1970 

letech. V současné době neexistuje jednotná norma, směrnice ani jiný dokument 

doporučující metodiku pro tvorbu korozních map [9] 

 

1.9.2 Tvorba map 

Při tvorbě současných verzí map byly aktualizovány údaje o klimatických podmínkách 

ČR a údaje o úrovních znečištění korozními stimulátory. Od roku 1995 se významně 

změnila situace ve znečištění ovzduší ČR, nejvýznamnější změny nastaly v průmyslových 
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lokalitách. Zároveň dochází i ke změně klimatických podmínek, i když v menším měřítku. 

Např. slunce svítí v severočeském regionu častěji než ve druhé polovině minulého století, 

kdy bylo v roce cca o 18 slunečných dní méně než nyní. Jedním z důvodů může být 

snížení znečištění ovzduší. Severní Čechy se během posledních padesáti let oteplily o 

0,7°C. V r. 2014 byla průměrná roční teplota na stanicích Praha rovná 10,0°C – při 

výpočtech korozních úbytků dle rovnic znehodnocení se toto projeví použitím jiné funkce 

teploty v rovnicích. V severočeském pohraničí jsou prudší dešťové srážky než v 60. nebo 

70. letech minulého století – roční srážky stouply srážek o 50 mm, cca 7%. Proto byly do 

nových map použity klimatické údaje jako průměrné hodnoty za 3 roky (2012-2014). Nově 

bylo do map zařazeno i korozní namáhání vyvolané depozicí chloridů z posypových solí 

používaných při zimní údržbě vozovek. Vliv posypových solí je velmi významný, ale 

protože není k dispozici dostatek údajů o tzv. suché depozici chloridů, byly použity údaje o 

koncentraci PM10. [9] 

 

 

 

Obr. 5 – Distribuce PM10 v letech 2013 - 2014 na území ČR [9] 
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Obr. 6 –  Roční korozní úbytky zinku s vlivem chloridů na území ČR [9] 

 

Korozní mapy České republiky jsou k dispozici na internetových stránkách společnosti 

SVÚOM zabývající se danou problematikou, tyto materiály jsou ale k dostupné až po 

registraci a zaplacení příslušné částky. 

V nabídce této společnosti jsou uvedeny kovové materiály, pro které jsou mapy 

zpracovány: zinek, hliník, měď, bronz, nízkolegovaná uhlíková ocel (tř. 11), nízkolegovaná 

uhlíková ocel se zvýšenou odolnosti proti atmosférické korozi (tř. 15). 

 

Nejnovější mapy korozních úbytků a korozní agresivity neovlivňují mikroklimatické vlivy a 

vlivy vycházející z konstrukčního řešení objektů. V případě velmi rozměrných konstrukcí a 

staveb se může korozní agresivita lišit v různých částech konstrukce, např. část 

konstrukce mostu nad vodní hladinou, konstrukčně podmíněné nedostatečně 

provětrávané prostory, duté prostory konstrukcí, a jiné. Velký význam má orientace 

jednotlivých ploch vzhledem ke směru působení větru, slunečního záření, dešťových 

srážek, atd. Nové verze map umožňují rychlé aktualizace parametrů případných 

klimatických změn nebo úrovně znečištění. 
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1.10 Korozní zkoušky 

 

V dnešní době je samozřejmostí správnost konstrukčně-technologického návrhu 

výrobků, také schopnost odolávat v míře, jenž je požadována všem vlivům po celou dobu 

jejich životnosti a kvalita zpracování výrobků. Chceme-li ověřit odolnosti výrobků, 

materiálů, povrchových úprav a ochran, tak využíváme urychlené laboratorní zkoušky, 

jejich proveditelnost z hlediska času, ceny a výsledků s celkem vysokou mírou 

reprodukovatelnosti není náročná. V průběhu let vzniklo a bylo odzkoušeno mnoho 

zkušebních postupů a metodik, některé se používají nezměněné řadu let. V posledních 

letech vznikla řada nových zkoušek, zkušebních metodik a postupů, tyto reagují na 

zvyšující se nároky na prokázání jednotlivých kvalitativních ukazatelů, a také na zvyšující 

se nároky na kvalitu výrobků v určitých oborech. Vše v souladu se soudobými možnostmi 

přístrojové a zkušební techniky. Oblast, kde se tyto trendy zpřísnění zkoušek nejvíce 

projevují, je oblast korozních urychlených zkoušek (laboratorní). 

 

Obecně známe zkoušky: 

 Zkoušky korozní odolnosti kovů 

 Zkoušky ochranné účinnosti dlouhodobých povrchových ochran 

 Zkoušky ochranné účinnosti konzervačních prostředků 

 

Zkoušky se dělí:  

 provozní zkoušky - (delší doba trvání zkoušek, informace ze zkoušek se musí 

vztahovat pouze na místa, kde se konala, protože provozní podmínky se na 

různých místech liší. (teplota proudění, prostup teplot)  

 laboratorní zkoušky - (zkoušky musí být co nejkratší, tento typ zkoušek 

napodobuje působení všech rozhodujících korozních činitelů v daném 

prostředí. Zkouší se v prostředí kapalném a plynném. Nevýhodou této zkoušky 

je nutnost provedení kvalifikovanými pracovníky. Rozlišujeme dvě hlavní 

skupiny zkoušek, i když urychlených laboratorních korozních zkoušek existuje 

v dnešní době opravdu veliké množství.  

Jedná se tedy o:  

 zkoušky založené na kondenzační atmosféře (čisté nebo za přítomnosti oxidu 

siřičitého)  

 zkoušky solnou mlhou 
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1.11 Ochrana proti korozi 

 

Při volbě vhodné ochrany před korozí dbáme na technické a ekonomické posouzení 

daného úkolu. 

 

Mezi možnosti ochrany před korozí patří:[21] 

 Správně zvolený materiál (materiál versus prostředí) 

 Konstrukční úpravy (změna konstrukce dokáže výrazně snížit riziko koroze) 

 Úprava korozního prostředí (odstranění rizikové složky z prostředí nebo 

použití fyzikální/chemické inhibice) 

 Kovové povlaky (dosti finančně náročné ale účinné – žárové pokovení, 

galvanické pokovení, plátování, metalizace) 

 Nekovové povlaky (konverzní povlaky tvořené pasivací – fosfátování, 

chromátování, eloxování hliníku, dále nitridace ocelí, smaltování, obklady a 

nátěry) 

 Ochrana elektrochemická (používá se u elektrochemické koroze – katodická a 

anodická ochrana, např. u ropovodů nebo plynovodů) 

 Povrchové předúpravy materiálů (patří sem tryskání, broušení, leštění, 

omýlání 

 Povrchové úpravy materiálů (mezi konečné zpracování kovových materiálů 

jsou zařazeny povrchové úpravy. Jedná se o všechny druhy úprav, prováděné 

na povrchu konstrukčních materiálů kvůli zkvalitnění jejich vlastností – zvýšení 

korozní odolnosti, zvýšení tvrdosti a přilnavosti povrchu a také dosažení 

požadovaného vzhledu) 

  

Jedna z norem zabývající se touto problematikou je ČSN 03 8005 - Ochrana proti 

korozi. Názvosloví protikorozní ochrany podzemních úložných zařízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://shop.normy.biz/detail/28541
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2 Vlastnosti prachových částic  

 

2.1 Prachové částice 

 

Ve vzduchu se vyskytují plyny a také prachové částice různého druhu  

a velikosti. Patří mezi ně pyl, saze, krystaly mořské soli, minerální prach, azbestová 

vlákna, popílek a jiné druhy částic. Částice disponují velkou rozmanitostí, co se týče jejich 

velikostí, ta je v rozsahu od sub-nanometrů až po milimetrové prachové částice. Částice 

škodlivé pro člověka mají aerodynamický průměr a jejich velikost je menší nebo rovna 10 

µm a označujeme je jako částice PM10. Celosvětově největší riziko ovšem představují 

tzv. respirabilní částice, které jsou menší než 2,5 µm (PM2,5), protože mají potenciálně 

největší negativní vliv na zdraví člověka. Koncentrace prachových částic je různá dle 

určitého místa na planetě. Studie nám říkají, že větší výskyt je zaznamenán u hrubších 

částic. Když se podíváme na koncentrace (PM 2,5), zjistíme, že jejich změna v průběhu 

let není výrazná, ovšem koncentrace PM10 se časem měnily velice výrazně, největší 

rozdíly byly zaznamenány na podzim a v zimě. Obsah prachových částic v atmosféře je 

značný, ve stratosféře 20 km nad povrchem Země je obsah částic menší než 10 částic na 

cm3. V městských oblastech tato hodnota dosahuje kolem 1x105 na cm3. Například v 

oblastech, kde je předpokládáno minimální znečištění jako na západním pobřeží Irska, 

byla naměřená hodnota částic více než 1 x 106 cm3. Koncentrace celkového měřeného 

prašného aerosolu bývá v zimě vyšší než v létě.[12]  

 

2.2 Původ částic PM10 a PM2,5 

 

Částice obsažené ve vzduchu lze rozdělit na primární a sekundární. Primární částice 

jsou emitovány přímo do atmosféry, ať již z přírodních (např. sopečná činnost, pyl nebo 

mořský aerosol) nebo z antropogenních zdrojů (např. spalování fosilních paliv ve 

stacionárních i mobilních zdrojích, otěry pneumatik, brzd a vozovek). Sekundární částice 

vznikají v atmosféře ze svých plynných prekurzorů SO2, NOx, NH3 a VOC procesem 

nazvaným konverze plyn-částice. Hlavními zdroji celkových emisí částic, tj. primárních 

částic a prekurzorů sekundárních částic je v České republice veřejná energetika (výroba 

elektrické a tepelné energie), doprava a sektor služeb, domácností (včetně vytápění 

domácností) a zemědělství. Z důvodu různorodosti emisních zdrojů mají suspendované 

částice různé chemické složení a různou velikost. Suspendované částice PM10 mají 

významné zdravotní důsledky, které se projevují již při velmi nízkých koncentrací bez 

zřejmé spodní hranice bezpečné koncentrace. [14] 
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Obr. 7 –  Pohled na velikost prachových částic v poměru k lidskému vlasu [11] 

 

 

Obr. 8 – Aktuální množství polétavého prachu (PM10) v oblasti Ostrava / Karviná / Frýdek 

Místek z května letošního roku [13] 
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2.3 Částice v atmosféře 

 
Atmosféra je složená z hlavních plynných složek, kterými jsou dusík (78%), kyslík 

(21%), ale také z plynů, které se v atmosféře vyskytují ve velice malých množstvích, jako 

je vodík, oxid uhličitý, metan, argon nebo neon. Kromě plynné složky obsahuje atmosféra 

také rozptýlené kapalné a pevné částice tvořící dohromady aerosol. Pevné částice se do 

atmosféry dostávají buď z přirozených, nebo antropogenních zdrojů, mezi které patří 

hlavně doprava a různé druhy průmyslu. Antropogenní zdroje atmosférických částic 

nemají pouze bezprostřední vliv na složení atmosféry, ale také na chemické a fyzikální 

procesy, které v ní probíhají. [12] 

 

Nečistoty ve vzduchu : 

 

 Oxid siřičitý (SO2) 

 Oxid dusnatý (NO) 

 Oxid dusičitý (NO2) 

 Oxid uhelnatý (CO) 

 Amoniak (NH3) 

 Benzen 

 Těkavé organické látky (VOC) 

 Těžké kovy 

 Další látky 

 

2.4 Skupiny rozdělující prachové částice 

 

Prachové částice můžeme rozdělit do několika skupin dle obsahu škodlivých příměsí: 

 

1. Prachové částice s obsahem toxických látek (těžké kovy, biologicky aktivní toxické 

látky, persistentní organické látky) 

2. Prachové částice neobsahující toxické látky  

- S fibrogenním účinkem (grafit, mastek, jíly, živec, černouhelný nebo azbestový 

prach, kaolin, prach z metalurgického průmyslu) 

- Bez fibrogenního účinku s výrazně dráždivým účinkem (konopí, bavlna, srst, 

peří, skleněná vlákna, vápno) 

- Bez fibrogenního a dráždivého účinku (prach z hnědého uhlí a všechny ostatní 

nejmenované průmyslové a neprůmyslové prachy) 
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2.5 Časová expozice tuhých a prachových částic 

 

Částice větší než 100 µm ve vzduchu setrvávají velmi krátkou dobu a postupně se stanou 

prachem, jedná se o tuhé částice. Částice menší než 100 µm ve vzduchu setrvávají 

přibližně 2 týdny, jsou schopny se přenést na velkou vzdálenost. Částice menší než 5 µm 

mají vlastnosti aerosolu tedy nesedimentujícího polétavého prachu, zůstanou v ovzduší 

do doby než se stanou částicemi většími a to fyzikálním nebo chemickým procesem. 

 

2.6 Záchyt prachových částic a odběr vzorků ovzduší 

 

Při zachycování prachových částic dochází zároveň k záchytu jemných kapiček látek, 

které se vyskytují ve vzduchu v kapalné formě. Prach a kapalné částice v ovzduší 

zahrnuje pojem aerosol, což je jakýkoliv materiál přítomný v tuhém nebo kapalném 

skupenství v atmosféře. Nejkritičtějším krokem celého postupu stanovení složek 

kontaminujících ovzduší je odběr vzorku. Vzduch můžeme z hlediska nečistot považovat 

za zředěný aerosol, obsahující plynnou fázi, tuhé prachové částice a kapalnou fázi ve 

formě kapiček nebo zachycenou na povrchu prachových částic.  Mnohé z komponent se 

nacházejí ve všech fázích aerosolů a mohou mezi nimi přecházet a vzájemně spolu 

reagovat. Volbou metody odběru vzorku z ovzduší je třeba předcházet změně složení 

jednotlivých fází, která by mohla během odběru nastat. Dále je třeba provádět celou řadu 

měření v různých místech a časech, neboť značně variabilní a ovlivňovaný mnoha faktory 

je i obsah mikrokomponent. [15] 

 

2.7 Způsoby měření a zjišťování prachových částic 

 

Přítomnost prachových částic ve vzduchu lze pozorovat vizuálně, pokud je jejich obsah 

vyšší. Malé koncentrace opticky nezachytíme. Množství PM10 se zjišťuje tak, že čerpaný 

analyzovaný vzduch protéká přes filtr o velikosti pórů 10 µm. Množství zachyceného 

aerosolu se stanovuje gravimetricky vážením. Jinou možností je metoda Black Smoke 

(BS), tato metoda využívá změny odrazivosti světla v závislosti na množství zachyceného 

aerosolu. Měření se provádí v komerčních laboratořích nebo ve specializovaných 

výzkumných pracovištích. Při vypouštění PM10 o koncentraci například 100 mg.m-3 je 

ohlašovací práh pro emise do ovzduší dosažen při vypouštění 500 000 000 m3 odpadního 

vzduchu ročně (při stejné teplotě a tlaku jako koncentrační údaj). 
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2.7.1 Metody měření ≤ PM10 

 

a) Automatizované monitorovací stanice  

 

 Radiometrie - absorpce beta záření (RADIO) 

 Křemenné oscilační mikrováhy (TEOM) 

 

b) Manuální stanice  

 Gravimetrie (GRV) 

 

 

 

Obr. 9 – Stanice měření kvality ovzduší [15] 

2.7.2 Index kvality ovzduší pro PM10 

 

Množství polétavého prachu v ovzduší je velmi proměnlivé, závisí na teplotě ovzduší, 

ročním období, a dalších klimatických a jiných podmínkách. 

 

Hodnoty koncentrací PM10 v indexu kvality ovzduší podle ČHMÚ 

 
 

Index Kvalita ovzduší Hodinový průměr 
 

koncentrace (µg.m
-3

) 

1 velmi dobrá 
0 – 15 

2 dobrá 
16 – 30 

3 uspokojivá 
31 – 50 

4 vyhovující 
51 – 70 

5 špatná 
71 – 150 

6 velmi špatná 
nad 150 
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Obr. 10 – Pohled na světové znečištění ovzduší [17] 
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3 Vliv prachových částic na korozní proces mezi kovovým 

substrátem a tenkým povlakem 

 

Problémovým aspektem, který ovlivňuje průběh korozního procesu je výskyt nečistot a to 

jak v materiálu, tak na jeho povrchu. 

 

Projev nečistot je znatelný už v počáteční fázi korozního procesu a také mohou ovlivnit 

celkový průběh koroze materiálu. Ovšem každý kov je na tyto nečistoty náchylný jiným 

způsobem. 

 

Čistota kovu je velmi důležitým faktorem, při vysokém úsilí o odstranění nečistot a 

nehomogenit můžeme značně zpomalit celkovou korozi a ovlivnit tak životnost daného 

materiálu. 

 

Jednou z příčin vzniku vad nátěrového systému může být právě přítomnost prachových 

částic v ovzduší při aplikaci nátěrového systému. 

 

Závisí také samozřejmě na složení prachových částic, a absorpčních schopnostech což 

ovlivňuje průběh korozního procesu. 

 

Prachové částice jsou například velmi dobře uschovávány v mastnotě a proto je potřeba 

tuto mastnotu odstranit pomocí odmašťovadel nebo tryskáním. 

 

Prachové částice na sebe také vážou vlhkost, která je v tomto případě silně nežádoucí. 

 

Integrita povrchu je tedy klíčová pro správnou funkci ochranného povlaku. 

 

 

Obr. 11  – prachová částice na povrchu materiálu 
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3.1 Povaha znečištění povrchu 

 

bez chemického spojení - (karbon, mastnota, prach, zbytky brusných a lešticích past, 

zbytky kovů po mechanických úpravách, slévárenský písek, vápno, malta a anorganické 

soli), jsou na povrchu udržovány vlivem fyzikálních sil a tvoří vrstvy odlišné tloušťky a 

vlhkosti. 

 

s chemickým spojením – jedná se o zplodiny chemických přeměn po tepelném 

zpracování (okuje, směs bezvodých kysličníků železa síra v oceli, železo ve slitinách 

hořčíku) a produkty oxidace (směs kysličníků železa s obsahem volné a vázané vody, 

houbovité struktury se schopností absorbovat z okolí další vlhkost i s rozpuštěnými 

chemickými látkami). Specifický objem korozních zplodin je větší než objem příslušného 

kovu, a proto pod nátěrem narůstají a porušují povlak následně i mechanicky. Souvislá 

neporušená vrstva odolává korozi, ale její křehkost při mechanickém namáhání způsobuje 

porušení plochy pod nátěrem. 

 

3.2 Druhy hodnocení pro odhalení korozních procesů 

 

1. Metalografické hodnocení  

 jedná se o vizuální hodnocení, sleduje se charakter a hloubka korozního 

napadení na daných vzorcích nebo na vzorcích odebraných přímo z materiálu. 

Je možné takto hodnotit kvalitativně i kvantitativně nerovnoměrnou korozi a 

kvalitu ochranného povlaku 

2. Hodnocení hmotnostních změn 

3. Hodnocení rozměrových změn 

4. Hodnocení vzhledových změn 

5. Hodnocení změn mechanických vlastností 

6. Hodnocení změn složení korozního prostředí a rozbor produktů koroze 

 Pokud analyzujeme korozní prostředí, můžeme stanovit rozpustné produkty 

koroze neboli ionty kovu, dále látky, které posilují nebo brzdí korozní proces a 

množství látek vystupujících v depolarizační reakci (úbytek O2, množství H2), 

můžeme také posoudit vzhled a analyzovat pevné korozní produkty (oxidační 

stupeň, složení, pH, přítomnost stimulantů koroze) 

7. Elektrochemické metody 

8. Fyzikální metody 
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3.3 Testování přítomnosti prachu na povrchu substrátu 

 

Pokud testujeme přítomnost prachu na podkladu a následně nanášíme ochranný povlak 

tak zjistíme, že jeho vlivem může docházet k několika aspektům.  

 

- Problémy s přilnavostí povlaku a tím snižování jeho vlastností 

- Špatné pokrytí materiálu ochranným povlakem 

- Zvedání ochranného povlaku a tvorba prasklin 

 

Prachové částice se zde objevují v různých velikostech, jak již bylo zmíněno 

v předchozí kapitole. Stanovujeme tak koncentraci prachových částic dle jejich velikosti, 

odebereme separátně různé velikosti částic pomocí kaskádových impaktorů. Z hlediska 

měření atmosférického aerosolu jsou nejvíce dostupné dva typy kaskádových impaktorů. 

Konvenční impaktor, který pracuje za normálního atmosférického tlaku a je schopný 

rozdělovat částice až do dolní hranice 0,4 µm a druhý typ (LPI), který pracuje za 

sníženého tlaku. Je pro něj typické, že odděluje částice o velikosti 30 nm až 30 µm do 10 

až 13 kategoriích podle velikosti. Existují různé verze impaktorů pracujících za nízkého 

tlaku. 

 

Obr. 12 – Kaskádový impaktor SIOUTAS [12] 
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3.4 Příprava před nanášením tenkých ochranných povlaků 

 

Před vlastním nanášením nátěrové hmoty je důležitá úprava chráněného povrchu.  

Uvádí se, že 70 % poškození nátěrů připadá na nekvalitně provedenou přípravu 

upravovaného povrchu. Znečistění povrchu mastnotami zpomaluje zasychání nátěrů  

a brání jejich dokonalému zakotvení na kovovém povrchu. Obdobně působí i zbytky 

starých nátěrů, prach, korozní zplodiny (rez, okuje apod.). Nátěr provedený na zrezivělém 

povrchu nezabrání průběhu koroze pod ním, neboť ve rzi je dostatek vody (až 6 %) ev. i 

zbytky solí pro vytvoření elektrolytu a pokračování koroze pod nátěrem. Při navrhování a 

volbě ochrany určitého základního materiálu pomocí nátěrových hmot z organických 

povlaků je třeba problém posuzovat komplexně. Volba ochranného povlaku by měla být 

optimalizována takovým způsobem, aby chránila výrobek proti korozi a klimatickým 

vlivům, zabezpečovala jeho provozní spolehlivost a dostatečnou životnost při nejnižších 

nákladech na celé období jeho technického života. [12] 

 
Při výběru vhodné technologie nanášení nátěrových hmot zvažujeme tato hlediska : 

 

 předmět (velikost, tvar, množství) 

 dané finální vlastnosti nátěru (vzhled, tloušťka, druh namáhání, atmosférické 

podmínky) 

 druh povrchu a jeho kvalita (pórovitost, stupeň čistoty, úpravy před 

nanášením, druh materiálu) 

 vlastnosti nátěrových hmot (rychlost zasychání, slévatelnost, měrná vodivost) 

 ekonomická stránka použitelnosti a náročnost 

 ekologický dopad na životní prostředí 

 
Správná funkčnost ochranných povlaků, jenž jsou vytvořeny z nátěrů a podobných 

produktů nanesených na podkladu (kovový substrát) závisí hlavně na stavu povrchu 

bezprostředně před nanesením nátěrů. Nejdůležitějšími faktory ovlivňujícími plnění 

požadovaných funkcí ochranných povlaků jsou:  

 

 Rez a okuje (hrubší nečistoty) 

 Nečistoty na povrchu včetně solí, prachu, olejů a mastnost (jemnější nečistoty) 

 Profil povrchu (drsnost) 

 
Mezinárodní normy ISO 8501, ISO 8502 a ISO 8503 se vztahují k hodnocení výše 

uvedených faktorů, ISO 8504 je vodítkem pro určení nejvhodnější metody pro čištění 

ocelových podkladů indikující dosažitelnou specifikovanou úroveň čistoty. [12] 
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Tyto mezinárodní normy neobsahují žádná doporučení, týkající se aplikace 

následných ochranných systémů a souvislosti s požadavky na kvalitu povrchu přímo 

související s volbou aplikovaných povlaků. Neobsahují ani požadavky na jakost povrchu v 

těch specifických situacích, kdy jakost povrchu má dokonce přímý vliv na výběr 

ochranného povlaku, který má být nanesen, a na jeho trvanlivost [12] 

. 

Takováto doporučení jsou předmětem národních norem a dobré výrobní praxe. 

Uživatelé této mezinárodní normy musí zajistit, aby specifikovaná kvalita byla [12]: 

 

 shodná s danými atmosférickými podmínkami, ve kterých je materiál 

exponován a shodná s použitými ochrannými povlaky  

 a také aby byla dosažitelná specifikovaná technologie čištění 

 

Pro vzorky (hliník, ocel) na kterých byl proveden experiment, viz kapitola 

experimentální práce je vhodná příprava následující: 

 

Hliník 

Povrch by měl být čistý, suchý a zbavený mastnoty. Jakékoliv korozní soli by měly být 

odstraněny lehkým broušením. Před prvním nátěrem aplikujeme jednu tenkou vrstvu 

leptací základní nátěrové hmoty, jako kotvy pro následné nátěry. Tím dojde ke změně 

barvy - ze světle žluté na zelenou/hnědou. Pokud se tato reakce neobjeví, adheze dalšího 

nátěru bude špatná. Povrch by měl být řádně oškrábán a ošetřen příslušným roztokem 

pro předběžnou úpravu hliníku, následně by měla být aplikována ještě jedna vrstva leptací 

základní nátěrové hmoty. 

 

Ocel 

a) nenatřený ocelový povrch (ocelové povrchy, které dosud nebyly opatřeny žádným 

ochranným nátěrem, mohou být v různém rozsahu pokryty rzí, okujemi nebo jinými 

nečistotami (prach, mastnota, iontové nečistoty/rozpustné soli, usazeniny, apod.). 

b) ocelový povrch s mezioperačním dílenským nátěrem (hlavním účelem aplikace 

mezioperačních dílenských nátěrů je ochrana ocelových plechů a konstrukčních součástí 

používaných ve fázi prefabrikace nebo při skladování, na než je nanesen hlavní nátěrový 

systém. Tloušťka mezioperačního dílenského nátěru je obvykle 20–25 μm (tyto hodnoty 

platí pro hladkou zkušební plochu).  

c) ocelový povrch opatřený nátěrovým systémem, který je potřeba opravit (stav 

stávajícího nátěrového systému je třeba vyhodnotit pomocí stupňů degradace v souladu s 

normou, a to při každém provádění údržby nátěru. Je třeba určit, zda bude nutné systém 

zcela odstranit, nebo zda lze ponechat části nátěru 
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3.5 Normy popisující přípravu a hodnocení povrchu  

 

Níže uvedené čtyři mezinárodní normy se vztahují na následující aspekty přípravy 

povrchu ocelových podkladů [12]: 

 

 ISO 8501 - Vizuální vyhodnocení čistoty povrchu 

 ISO 8502 - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu 

 ISO 8503 - Charakteristiky drsnosti povrchu tryskaných ocelových podkladů 

 ISO 8504 - Metody přípravy povrchu 

 
Norma ISO 8502 popisuje metody stanovení množství a velikosti částic prachu na 

ocelovém povrchu připraveném pro natírání pomocí samolepicí pásky. V předpisu 

požadavků pro natírání, který je součástí kontraktu, jsou uváděny podrobnosti o přípravě 

povrchu otryskáváním. Je běžně specifikováno, že povrch musí být zbaven veškerých 

nečistot včetně olejů, mastnot, prachu a ve vodě rozpustných nečistot. Prach na 

tryskaném povrchu může následně snižovat přilnavost organických povlaků, při 

absorbování vlhkosti může iniciovat korozi tryskaného ocelového povrchu. Akumulace 

prachu je často pozorována na vodorovném povrchu, vnitřku potrubí a v místech 

strukturní kavitace. Speciální následné prohlídky mohou dokladovat, že všechny plochy 

před natíráním jsou očištěny odpovídajícím způsobem. [12] 

Protože způsob hodnocení zahrnuje subjektivní faktory, nedovoluje přesné stanovení 

množství prachu, který zůstal na tryskaném povrchu. Při jeho provedení zkušeným 

pracovníkem však, zejména při použití metody srovnáním se standardním vzorkem, jsou 

získané výsledky velmi užitečnou informací. Při provádění hodnocení v praxi přicházejí  

v úvahu velmi rozdílné podmínky. Počet hodnocení, plošné rozložení, datum a čas jsou 

předmětem dohody. [12] 
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Obr. 13 – Obrazová stupnice odpovídající množství prachu  

dle označení 1, 2, 3, 4 a 5 [12] 

 
 
 
 

Třída Popis prachových částic 

0 částice neviditelné při zvětšení 10 x 

1 částice viditelné při zvětšení 10 x, ale ne prostým okem (obvykle částice 
menší než 50 μm v průměru) 

2 části již viditelné prostým okem (obvykle částice mezi 50 μm a 100 μm v 
průměru) 

3 částice jasně viditelné prostým okem (částice od 0,5 mm v průměru) 

4 částice mezi 0,5 a 2,5 mm v průměru 

5 částice větší než 2,5 mm v průměru 

 

Obr.14 - Třídy velikosti prachových částic [12] 
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3.6 Rozdělení povrchových úprav 

 
V současné době jsou známy stovky technologických postupů pro vytváření 

povrchových úprav, které umožňují ve větší či menší míře řešit problémy nízké životnosti  

a spolehlivosti strojních součástí nástrojů a materiálů. Povrchové úpravy lze rozdělit na tři 

základní skupiny: [12] 

 

 Povrchové vrstvy 

 Povlaky  

 Duplexní povlaky  

 

Povrchové vrstvy  

Při vytváření povrchových vrstev se modifikuje chemické složení, struktura nebo 

substruktura na povrchu a v podpovrchových vrstvách základního materiálu. Od povrchu 

od jádra materiálu se vytváří gradient fyzikálně-mechanických i chemických vlastností bez 

jejich náhlé změny. Proto zpravidla nevzniká výrazné rozhraní mezi povrchovou vrstvou  

a jádrem, které může být slabým místem při provozním zatěžování součásti či nástroje.  

Mezi povrchové vrstvy, které získáváme pomocí technologických postupů, řadíme kalení, 

cementaci, nitridaci, bórování, vanadování, a jiné. [12]  

 

Povlaky  

Povlaky se nanáší na původní povrch materiálu a obvykle mají odlišné chemické 

složení i strukturu než základní materiál. Přitom vzniká rozhraní s výraznou změnou  

fyzikálně-mechanických i chemických vlastností, což může vytvářet problémy jak při 

vytváření povlaků, tak při jejich aplikaci. Dochází k superpozici pole napětí vyvolaného 

zatěžováním součásti nebo nástroje při provozu a zbytkových pnutí v oblasti rozhraní 

povlaku a podkladu. Existuje mnoho druhů povlaků, které rozdělujeme podle charakteru 

vytvořeného povlaku [12]:  

 

 organické (nátěrové, plastové, atd.)  

 anorganické (keramické, sklovité, kovové, atd.)  
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Obr. 15 – Rozdělení postupu povlakování [12] 

 
Způsoby vytvoření povlaku:  

 chemickými reakcemi  

 galvanickými procesy  

 pomocí difúze  

 ve vakuu (PVD, CVD)  

 

Duplexní povlaky  

 

Duplexní nátěrové systémy jsou systémy, které se skládají ze žárově zinkovaného 

povlaku ponorem a povlaku nátěrových hmot. Tato kombinace poskytuje ocelovému 

povrchu vysokou protikorozní ochranu a to zejména v oblastech s nejvyšším stupněm 

korozní agresivity prostředí. Zkušenosti ukazují, že duplexní systém je vzhledem 

k prodloužení doby do první opravy z hlediska nákladů nejúčinnější způsob ochrany oceli 

proti korozi pro požadovanou životnost. Duplexní systém je vhodný, pokud je obtížně 

proveditelná budoucí údržba. Příklad použití je výstražné nebo varovné značení, dále je 

také využit při ochraně proti galvanické korozi. Nátěr tvoří nevodivou mezivrstvu, pokud se 

má pozinkovaná ocel spojovat s jiným kovem, např. mědí.  Duplexní systém má zpravidla 

mnohem delší životnost než jeden i druhý povlak samostatně. V případě aplikace 

duplexního systému se nedoporučuje provádět dodatečné protikorozní úpravy (pasivace, 

konzervace). Duplexní procesy vyžadují kombinaci dvou i více technologických postupů, 

což komplikuje a zdržuje výrobu. [12]  

 

Povlakování Povlakování 

Organické 
povlaky 

Organické 
povlaky 

Nátěry Nátěry 

Pryžové Pryžové 

Polymerní Polymerní 

Anorganické 
povlaky 

Anorganické 
povlaky 

Kovové Kovové Nekovové Nekovové 

Konverzní Konverzní 

Smalty Smalty 

Cementové Cementové 
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3.7 Organické povlaky 

 
Ochrana povrchu ocelových výrobků za pomocí organických povlaků patří 

k nejstarším, ale zároveň nejběžnějším a nejrozšířenějším způsobům, jakým lze zabránit 

případné korozi. Organické povlaky tvoří asi 80 až 90 % všech povlaků a to díky své 

dostupností, způsobu vytváření těchto povlaků a jejich aplikaci, která není nijak složitá a 

nevyžaduje ani komplikovaná zařízen, čili je ekonomicky nenáročná. Povlaky zabraňují 

přístupu vody a agresivních složek k povrchu chráněného kovu proti povětrnosti, mořské 

vodě, ohni, oleji, apod. Povlaky nejsou nikdy úplně bez pórů, a proto se používají tzv. 

antikorozní pigmenty a inhibitory koroze, které zneškodňují agresivní složky. Tyto 

agresivní složky difundují vrstvou nátěru k povrchu kovu a plní funkci zpomalení, případně 

zastavení průběhu koroze. [12]  

 
3.7.1 Nátěrové hmoty a nátěry 

 
Nátěrové hmoty nám umožňují chránit povrch výrobku následným vytvořením nátěru. 

Finální nátěr je ucelený ochranný povlak jedné nebo více vrstev zaschlé nátěrové hmoty 

na povrchu předmětu. Podle účelu rozdělujeme nátěry: 

 
a) ochranný (odolává oleji, povětrnostním podmínkám, mořské vodě, chemickému 

prostředí, vyšším teplotám) 

b) maskovací 

c) signální (pro bezpečnostní návěstí) 

d) dekorativní (barvy do interiéru) 

e) speciální (elektro vodivý, světélkující) 

 
 
3.7.2 Složení nátěrových hmot 

 
Nátěrová hmota je všeobecný výraz pro výrobky, které se používají k provádění 

nátěrů. Jsou to organické látky více druhů. Aplikují se v tekuté nebo těstovité konzistenci 

a vytvářejí na předmětu film požadovaných vlastností: 

 

 Transparentní - průhledný nátěrový film (lak, fermež) 

 Pigmentované - neprůhledný film (barva ,email - nízký obsah pigmentu, tmel - 

vysoký obsah pigmentu) 
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Nátěrové hmoty jsou složeny z těchto složek: 

 
a) Filmotvorné složky – pojiva 

Jedná se o netěkavé látky, mající schopnost vytvořit tenkou souvislou vrstvu.  

Spojují k sobě vazbou rozptýlené částice pigmentu a plniv v zaschnutém filmu.  

Požadované vlastnosti nátěru se často docílí kombinací různých pojiv. Pojiva se od sebe 

odlišují chemickými a fyzikálními vlastnostmi.  

 
b) Těkavé složky – rozpouštědla 

Při výrobě nátěrových hmot se používají na rozpouštění pojiv a v procesu aplikace na 

úpravu jejich viskozity (konzistence). Druhy rozpouštědel: 

 benzíny  

 benzen a jeho homology (toluen, xylen) 

 alkoholy (metanol, etanol) 

 ketony (aceton) 

 terpentýnové silice 

 
c) Pigmenty 

Jsou to organické nebo anorganické částečky, ty jsou v pojivě jemně rozptýleny. Díky 

nim nátěry dostávají barevný odstín, tvrdost, krycí schopnost, snižují stárnutí nátěrů, 

zvyšují jeho tepelnou a korozní odolnost. Pigmenty dělíme do tří skupin: 

 

 pigmenty inhibitorů – ochranný účinek pigmentů spočívá v pasivaci povrchu 

kovu vytvořením složitě rozpustných sloučenin, v regulaci pH a tvorbě 

inhibičních látek, nebo v elektrochemické ochraně. Hlavní použití se uplatňuje 

při výrobě základních nátěrových hmot. 

 neutrální pigmenty – použití pro výrobu vrchních nátěrů kvůli zlepšení jejich 

fyzikálních vlastností a při výrobě základních nátěrů jako inertní substance. 

 stimulující pigmenty – jsou to chemicky netečné pigmenty, mají dobrou 

elektrickou vodivost. Nehodí se pro základní nátěry. Používají se na 

pigmentaci vrchních ochranných nátěrů, jelikož mají malou chemickou 

slučivost. Výběr pigmentů při vytváření základních a vrchních nátěrů velmi 

závisí na specifických vlastnostech korozního prostředí, pro které je nátěr 

určen.  

 
d) Plnidla 

Jsou jimi jemně rozemleté minerální látky (mastek, těživec, křída) nerozpustné 

v pojivech. Upravují technologické vlastnosti nátěrového povlaku (zabraňují smrštění filmu 

po uschnutí)  
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e) Aditiva 

Jedná se o přísady do nátěrových hmot obsahující vysychavé oleje. Nejčastější 

aditiva jsou sušidla, zvláčňovadla, emulgátory, stabilizátory. Používají se při výrobě 

fermeží olejových a glyptalových nátěrových hmot. Za účinnou základní složku jsou brána 

kovová mýdla nebo jejich roztoky v organických rozpouštědlech. 

 
3.7.3 Typy nátěrových systémů 

 
Podle počtu nátěrových vrstev se nátěrové systémy dělí takto: 

 Jednovrstvé 

 Dvojvrstvé 

 Trojvrstvé 

 Vícevrstvové 

 
Rozlišujeme také pořadí v nátěrovém systému: 

 Základní 

 Podkladové 

 Vrchní 

 
Tyto vrstvy nám definuje norma ČSN EN ISO 4618-1. 

 
3.7.4 Nanášení nátěrových hmot 

 
Správná volba technologie nanášení patří mezi nejdůležitější faktory, které 

rozhodujícím způsobem ovlivňují jakost a celkovou životnost nátěrů. Způsobů nanášení 

nátěrových hmot je mnoho, každý má své výhody a nevýhody. Proto je nutno při volbě 

správného způsobu nanášení přihlížet především k povaze nátěrové hmoty, dále 

k povaze natíraného předmětu a dalším podmínkám, za nichž je nátěr zhotovován. [12] 

 
Hlediska pro volbu technologie nanášení [12]: 

 
a) velikost, tvar a množství upravovaných předmětů 

b) požadované konečné vlastnosti nátěru (vzhled, tloušťka, stupeň korozního 

namáhání) 

c) jakost povrchu materiálu (pórovitost, stupeň čistoty) 

d) vlastnosti použitých nátěrových hmot (rychlost zasychání, tekutost 

rozpouštědel, slévatelnost, měrná vodivost atd.) 

e) pracnost a ekonomie jednotlivých technologií nanášení 
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a) Štětcem 

Nejpoužívanější způsob nanášení, vyžaduje kvalitní štětce, délka štětin nenabýt delší 

než 5 cm. Nanáší se 3 až 4 tahy vzdálenými od sebe, tlak na štětec se stupňuje, v další 

operaci se nátěrová hmota roztírá kolmo na původní nátěr. Štětcem se nanášejí základní 

nátěry, dosahuje se dokonalé soudržnosti nátěru k podkladu. Proto se konstrukce a lodě 

natírají štětcem i přes značnou pracnost. [12] 

 
b) Navalováním 

Tato metoda je vhodná pro nanášení na rovinné plochy (dynamové a 

transformátorové plechy, obaly, linolea, apod.). Předností jsou malé ztráty (2 až 5 %) a 

možnost dokonalé mechanizace a automatizace. Nátěrová hmota se nanáší nejméně 

třemi válci, válce jsou ze speciální gumy, nátěrová hmota se dávkuje čerpadlem ze 

zásobní nádrže nebo z rozvodu. Používá se větší konzistence, ředidlo nesmí obsahovat 

aromatické uhlovodíky, aby se nenaleptávali válce. Tloušťka se reguluje vzdáleností 

válce, rychlostí a směrem otáčení. [12] 

 
c) Máčením 

Do nádrže s nátěrovou hmotou se ponoří máčený předmět a potom se rovnoměrnou 

rychlostí vynořuje. Po vynoření přebytečná nátěrová hmota steče a zbytek vytvoří nátěr. 

Namáčecí vana musí být dimenzována tak, aby spotřeba nátěrové hmoty byla minimálně 

10% obsahu vany za směnu. Nátěr je klínovitý. Používá se při povrchových úpravách 

předmětů vyráběných velkosériově (odlitky, díly jízdních kol, disky automobilových kol 

apod.). [12] 

 
d) Poléváním 

Tento způsob nanášení je obdobou máčení. Poléváním je možno nanášet nátěrové 

hmoty také na velmi rozměrné výrobky. Přitom ztráty a spotřeba nátěrových hmot jsou 

nižší. Nevýhodou této technologie je klínovitost nátěru, stékance a kapky na hranách. [12] 

 
e) Pneumatickým stříkáním 

Pneumatické stříkání dnes patří mezi nejrozšířenější způsob nanášení nátěrových 

hmot. Hodí se zvláště na velké plochy, kde se jím dosahuje rovnoměrného nástřiku a 

velmi hladkého povrchu. Stříkání se dá velmi dobře mechanizovat a automatizovat. [12]  

Základem všech stříkacích zařízení je stříkací pistole. V ní je proud nátěrové hmoty 

strháván proudícím stlačeným vzduchem tak, že se vytvoří kužel jemných kapek, které 

dopadají na stříkaný předmět a slévají se v souvislý povlak. [12]  

Nevýhodou této metody je značné rozprašování nátěrové hmoty do vzduchu a ztráty 

rozpouštědla, protože nátěrová hmota určená ke stříkání musí být dostatečně zředěna. 
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Stříkání se provádí ve stříkacích kabinách. Jejich účelem je omezit rozstřik nátěrové 

hmoty na nejmenší prostor a zneškodnit unikání těkavých podílů nátěrových hmot. [12] 

 
3.7.5 Úprava nátěrových hmot po zaschnutí 

 
Sušení nátěrových hmot 

 

V průběhu vytváření nátěrového filmu z mokrého nátěru v něm probíhají fyzikální  

a chemické změny. Mezi ně patří odpařování těkavých podílů a to především 

rozpouštědel a ředidel. Ředidla slouží k úpravě nátěrové hmoty na vhodnou konzistenci, 

potřebnou pro vytváření nátěrů zvolenou technologií. Při odpařování organických 

těkavých podílů z nátěrů vznikají exhalace. Ty jsou hygienicky závadné a mohou vytvářet 

se vzduchem hořlavé nebo výbušné směsi. Proto je nutno všechna zařízení (stříkací 

kabiny, máčecí lázně, zasychající tunely, sušárny) a jejich okolí vzduchotechnicky 

dimenzovat tak, aby byly zachovány podmínky pro hygienicky nezávadný a požárně 

bezpečný provoz.  

V dnešní době se snažíme vyvíjet povrchové nátěry, které jsou fyziologicky 

nezávadné, nátěry s nízkým obsahem organických rozpouštědel, obsahující netoxické 

pigmenty atd. [12] 

 

Zasychání nátěrů na vzduchu 

 

Na vzduchu při normální teplotě 20 °C zasychají nátěrové hmoty zasychající jak 

fyzikálně, tak i chemicky. Pro dosažení požadovaných vlastností nátěrových hmot je třeba 

vytvořit pro zasychání vhodné podmínky. Většina nátěrových hmot je vyvinuta pro 

zrychlené zasychání při teplotě kolem 60 °C, což v technické praxi zkrátí průběžnou dobu 

realizace antikorozní ochrany.[12] 

 
 

3.8 Anorganické povlaky 

 
Mezi anorganické povlaky můžeme zařadit smalty, galvanické povlaky a povlaky 

vytvářené metodou PVD, CVD. Posledně zmíněné povlaky jsou jedny z nejrozšířenější ve 

strojním průmyslu a slouží k ochraně kovových součástí za účelem zvýšení životnosti  

a zlepšení užitných vlastností. V dnešní době se čím dál větší vahou zaměřujeme na 

vytváření povlaků ekologickou cestou. Mezi ekologické povlaky proto řadíme povlaky 

vytvořené ve vakuu - PVD,CVD. Jejich podstatou je vznik vrstvy kondenzací zvolené 

plynné látky na povrchu povlakovaného předmětu. [12] 



Diplomová práce                                                                                                    Bc. Tomáš Bařinka 

~ 45 ~ 

 

Využití je velmi rozmanité: v mikroelektronice (čipy), elektrotechnice a počítačové 

technice (záznamová média, displeje), v optických zařízeních (filtry, odrazné vrstvy),  

ve strojírenství (tvrdé a otěruvzdorné povlaky nástrojů a strojních dílů, nesmáčivé povlaky 

lisovacích forem aj.), v medicíně (tvrdé a biokompatibilní povlaky implantátů) i ve 

spotřebním průmyslu (dekorativní povlaky). [12]  

Rychle expandující oblast aplikace PVD metod je povlakování tzv. dekorativními 

vrstvami, které buď velmi dokonale napodobují zlato či mosaz, nebo mají jinou atraktivní 

barvu. Dlouhodobě stálý vzhled těchto povlaků je zajištěn jejich vysokou tvrdostí 

zabraňující otěru a odolnosti proti korozi, uplatňující se například při výrobě koupelnových 

baterií, nábytkového kování, hodinek, bižuterie a jinde. [12] 

Při povlakování starší z uvedených metod – CVD – se povlakovaný předmět 

(substrát) ohřeje ve směsi vhodných plynů, které na jeho povrchu reagují, a tím vytvářejí 

pevnou vrstvu požadované látky. Základní nevýhodou je udržování substrátu na teplotě 

nutné pro rovnovážnou chemickou reakci dávající vzniknout vrstvě. Prakticky významná 

modifikace této metody je plazmová polymerace, umožňující z plynných uhlovodíků 

nanášet polymerní vrstvy velmi zajímavých vlastností. [12] 

 

3.9 Předúpravy povrchů 

 
Z koncové požadované podoby vybraného povlaku vycházíme při tvorbě nebo výběru 

specifického druhu povlaků. Abychom těch požadovaných povlaků docílili, je potřeba, 

abychom substrát, na který bude ochranný povlak nanesen, byl zbaven nečistot nebo jej 

tepelně upravit. Povlaky jsou všeobecně citlivé na čistotu podkladového materiálu.  

Z tohoto důvodu je nutné věnovat velkou pozornost a píli při čistotě povrchu materiálu, 

která nejvíce ovlivňuje finální kvalitu povlaku. Metody jednotlivých povrchových úprav 

řadíme do dvou základních skupin a to: 

 

 Mechanické úpravy povrchu 

 Chemické úpravy povrchu  

 
3.9.1 Mechanické úpravy povrchu 

 
Způsobem, jakým lze zbavit povrch hrubých nečistot a zároveň ke zdrsnění a 

zpevnění povrchu materiálu, lze docílit tzv. mechanickými úpravami. Tato technologie 

vede k lepšímu ukotvení povlaku. Mezi metody mechanické úpravy povrchu řadíme: 

 

 Otryskávání 

 Kartáčování  

 Omílání  
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 Broušení  

 
V technické praxi jsou mechanické úpravy povrchu významným zdrojem prachových 

nečistot lokalizovaných ve výrobních halách a jejich blízkém okolí. 

 
3.9.2 Otryskávání 

 
Tato metoda je založena na principu, kdy se tryskací materiál vrhá velkou rychlostí 

pod určitým úhlem na materiál. Vzhledem k velké energii, která se vytváří při dopadu 

tryskacího materiálu na tryskaný materiál, dochází k odtrhávání materiálu a případných 

nečistot na povrchu tryskaného materiálu. Takto vzniká charakteristická morfologie 

povrchu. Mikrogeometrie, která po tryskání vznikne na povrchu, je dána druhem 

použitého tryskacího materiálu. Odvíjí se od velikostí, zrnitostí, hmotností, ale i svoji 

tvrdostí. Abychom docílili námi požadovaného povrchu, je nutné správně zvolit druh 

tryskacího materiálu, kterým určíme koncovou mikrogeometrii a i čistotu povrchu. Drsnost 

tryskaného povrchu je závislá na zrnitosti použitého tryskacího materiálu. Od drsnosti 

povrchu se odvíjí přilnavost nátěru, která se úměrně zvyšuje s drsností povrchu 

tryskaného materiálu. Obvykle je vhodné učinit kompromis mezi dosaženou drsností a 

čistotou povrchu. Podle druhu povrchu, stupně znečištění, tloušťky stěn a materiálu se 

volí druh tryskacího materiálu. [21]  
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Tabulka – Stupně přípravy povrchu [18] 
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Účelem těchto úprav je: 

 
- čištění povrchu materiálu (odstranění okují) 

- Vytvoření podmínek pro zakotvení povlaku 

- Zlepšení mechanických vlastností (zvýšení pevnosti, meze únavy) 

- Vzhledové požadavky 

 

 
 

Obr. 16 – Způsob ručního tryskání [12] 

 

Tryskací materiály: 

 

Materiály, které jsou používány při tryskání, jsou vyspecifikovány v jednotlivých 

částech norem ISO 11124 a ISO11126. Nejpoužívanějšími tryskací materiály jsou: 

 Ocelová drť,  

 sekaný drát,  

 křemičitý písek, 

 skleněné kuličky. 

 

  
a)           b) 

Obr. 17 – Tryskací materiál: a) sklářský písek [12]; b) křemičitý písek [12]  
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a)          b) 

Obr. 18 – Tryskací materiál: a) ocelová drť [12]; b) sekaný drát [12] 

 

  
a)          b) 

Obr. 19 – Tryskací materiál: a) litinové granuláty [12]; b) skleněné kuličky [12] 

 

3.9.3 Broušení 

 
Broušením docilujeme postupného úběru materiálu a zároveň tím odstraňujeme hrubé 

nerovností povrchu, jako jsou švy odlitků a výkovků, rýhy, apod. Podle nerovnosti povrchu 

se volí postup broušení. Hrubé broušení, neboli hrubování, se prování za sucha brusivem  

o velikosti zrnitosti 24 a 100. Při jemném broušení neboli vyhlazování, se brusné kotouče 

přimazávají, jelikož dochází ke snížení tření. Tím se zahřívají broušené materiály a 

dochází tak k jemnějšímu povrchu. U jemného broušení se používají brusiva o velikosti 

zrnitosti 120 a 240. Požadovaného povrchu dosáhneme tzv. předlešťováním. Pro 

předlešťování jsou brusiva zrnitosti 280 až 500 a používáme tzv. látkové kotouče. Při 

broušení se používají kotouče s pevnou nebo volnou vazbou abraziva či brusných pásů. 

[4] 
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Obr. 20 – Ukázka strojů a přípravků pro broušení a leštění [12] 

 
Hranice mezi broušením a leštěním není přesně určena. Leštění chápeme jako 

operaci, při níž dochází k nižšímu úběru materiálu a dochází navíc k plastické deformaci 

povrchové vrstvy, jedná se tedy o odstraňování nejjemnějších stop po předchozích 

operacích za dosažení velmi nízké drsnosti (po 0,1 Ra) a vysokého lesku. Provádí se 

leštění jak základního materiálu, tak provedených povrchových úprav (galvanické 

povlaky). [12] 

Na výši lesku má kromě leštícího nástroje a jeho obvodové rychlosti vliv i použitá 

leštící pasta. Mimo homogenizované tukové komponenty obsahují pasty různé abrazivní 

látky jako leštící zeleň (oxid chromitý), leštící červeň (oxid železitý), umělý korund (oxid 

hlinitý), vídeňské vápno (oxid vápenatý), jemnou křemelinu, pemzu apod. Při 

předlešťování se používají tvrdší látkové nebo plstěné či kožené kotouče a mastnější i 

ostřejší pasty při větších obvodových rychlostech. Pro dolešťování měkké kotouče, sušší 

a jemnější pasty a menší obvodové rychlosti. [12] 
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4 Návrh experimentální metodiky 

 
V rámci experimentálních zkoušek byly testovány nátěrové systémy Hempathane HS 

55610 a Intergard 345 a jejich přídržnost v závislosti na charakteru povrchu dvou 

zkušebních materiálů, těmi byli, slitina hliníku EN AW 1050 A H24 a slitina oceli S355MC. 

Experimentální zkoušky byly zaměřeny na studium vlivu zaprášení povrchu substrátu na 

korozní odolnost tenkého povlaku. 

  
Pro zhodnocení vlastností testovaných nátěrových systémů byla navrhnuta 

následující metodika experimentálních prací: 

 

a) Příprava vzorků k experimentu 

 8 vzorků slitiny hlíku 

 8 vzorků slitiny oceli 

 

b) Příprava povrchu před aplikací nátěrového systému 

 Broušení 

 Odmaštění  

 Vysušení 

 

c) Kontrola drsnosti jednotlivých vzorků 

 Měření drsnosti povrchu dle ČSN EN ISO 4287 

 

d) Aplikace nátěrových systému 

 Aplikace nátěru Hempathane HS 55610 

 Aplikace nátěru Intergard 345 

 

e) Stanovení tloušťky mokrého a suchého nátěrového filmu 

 Testováno 16 vzorků dle ČSN EN ISO 2808  

 

f) Měření přilnavosti nátěrových systémů v závislosti na druhu povrchu 

 Mřížková zkouška dle ČSN EN ISO 16276-2 

 Křížový řez dle ČSN EN ISO 16276-2 

 Odtrhová zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 4624  

 

 
 



Diplomová práce                                                                                                    Bc. Tomáš Bařinka 

~ 52 ~ 

 

 

4.1 Příprava vzorků k experimentu 

 

Jako zkušební vzorky byly použity dva typy materiálu, prvním z nich byla slitina hliníku 

EN AW 1050 A H24, druhým byla slitina oceli S355MC. Bylo použito 8 vzorků z hliníku a 8 

vzorků z oceli. Rozměry zkušebních vzorků byly 80 x 100 x 3 mm. 

 

 

Obr.21 – Detail zkušebních vzorku slitiny oceli a hliníku   

 

4.2 Příprava povrchu před aplikací nátěrového systému 

 

4.2.1 Broušení, odmaštění, sušení 

 

Testovací vzorky jsem rozdělil do skupin 8 vzorků (OPB, OPN, OKB, OKN, HPB, 

HPN, HKB, HKN) určené k nanášení nátěru Hempathane a 8 vzorků (OPB, OPN, OKB, 

OKN, HPB, HPN, HKB, HKN) určené k nanášení nátěru Intergard. Jednotlivé vzorky jsem 

označil pomocí žlutého popisovače Alteco paint marker (Obr.22), který je 

rychleschnoucím, voděodolným, otěruvzdorným popisovačem na bázi oleje. Vybrané 

vzorky v počtu 8 (2xOPB, 2xOKB, 2xHPB, 2xHKB) byly před samotnou aplikací nátěrů 

nejprve obroušeny mechanickou vibrační bruskou Bosch PSM Primo s brusným papírem 

o zrnitosti 40/cm2 (Obr.23), následně byly broušené i nebroušené vzorky (16 ks) 

odmaštěny ponorem s nuceným oběhem (míchání pomocí skleněné tyčinky). V použitém 

10 % koncentrátu o velikosti 9,5 ÷ 10,5 pH byly po dobu 10 minut. Jako koncentrát bylo 
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použito odmašťovadlo Simple Green Precision Cleaner (www.simplegreen.cz), typu SG 

Precision Cleaner (Part number: 70540 – 10 kg kanystr), (Obr.24 ) 

 
Alkalita koncentrátu:  

100% - pH 10,5  

10% - pH 9,5 – 10,5  

1% - pH 8,5 – 9,5  

 

Následně byl u vzorků vykonán ponorem dvojnásobný oplach ve studené vodě. 

Poté byly vzorky sušeny v elektrické peci typu SN30/4 (topný příkon 3 kW, provozní 

teplota 200 °C). Teplota v peci byla 40 °C a sušení probíhalo 10 minut. Po usušení se 

vzorky z elektrické pece nechaly vychladnout. 

 

Klimatické podmínky v laboratoři:  

 

Relativní vlhkost – RH=37,3%  

Teplota vzduchu – Ta=22 °C  

Teplota povrchu – Ts=22 °C  

Teplota rosného bodu – Td=6,5 °C  

ΔT=Ts-Td=22-6,5=15,5 °C 

 

 

Obr.22 – Popisovač Alteco 

 

 

Obr.23 – Bruska Bosch PSM 
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Obr.24 – Odmašťovadlo Simple green a odmašťovací lázeň 

 

4.3 Kontrola drsnosti povrchu jednotlivých vzorků 

 
Drsnost povrchu se stanovuje podle normy ČSN EN ISO 4287 a měření bylo 

provedeno na podkladovém materiálu před aplikací nátěrových hmot. Měření se 

provádělo na dotykovém profilometru SURFTEST 301 od firmy Mitutoyo (obr.25 ). Tento 

přístroj umí vyhodnotit povrchové textury s různými parametry a získané hodnoty zobrazí 

ihned na digitální dotykové obrazovce. Na zkoumaném vzorku bylo měření provedeno 3 

krát a to jak v příčném, tak v podélném směru. Bylo měřeno 8 vzorků oceli z toho 4 

broušené a 4 nebroušené a 8 vzorků hliníku a taktéž 4 broušené a 4 nebroušené. Tyto 

hodnoty jsou zapsány v tabulce a je stanovena jejich průměrná hodnota. 

 

 

Obr.25 – Dotykový profilometr Surftest 301 [12] 
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4.3.1 Vyhodnocení drsnosti na vzorku slitiny hliníku a oceli 

 
Nastavení přístroje Mitutoyo Surftest SJ-301  

 měření probíhalo dle ISO 1997  

Popis jednotlivých značek:  

 λc - filtr profilu, který vymezuje rozhraní mezi složkami drsnosti a vlnitosti  

 L - délka měřeného úseku  

 R -  drsnost povrchu  

 Ra – průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [μm] 

 Rz – maximální výška profilu [μm] 
 

Vysvětlivky :  

O – vzorek oceli , H – vzorek hliníku , P – povrch bude zaprášen , K – povrch 

bude posypaný křídou , B – broušený povrch , N – nebroušený povrch , 1 – 

první měření , 2 – druhé měření , 3 – třetí měření , Ø – průměr měření, 

Hempathane – vzorky na které se bude nanášet nátěr Hempathane , Intergard 

– vzorky na které se bude nanášet nátěr Intergard 
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Směr podélný Parametry: λc = 0,8, l = 3 [mm] 

Vzorky oceli Ra [μm] Rz [μm] 

OPB-1 (Hempathane) 2,05 11,51 

OPB-2 (Hempathane) 2,47 11,95 

OPB-3 (Hempathane) 2,21 12,14 

OPB-Ø (Hempathane) 2,24 11,86 

OKB-1 (Hempathane) 2,12 12,22 

OKB-2 (Hempathane) 1,89 11,89 

OKB-3 (Hempathane) 1,97 12,46 

OKB-Ø (Hempathane) 1,99 12,19 

OPN-1 (Hempathane) 1,17 10,98 

OPN-2 (Hempathane) 1,54 10,65 

OPN-3 (Hempathane) 1,32 11,07 

OPN-Ø (Hempathane) 1,34 10,90 

OKN-1 (Hempathane) 1,28 11,51 

OKN-2 (Hempathane) 1,84 10,84 

OKN-3 (Hempathane) 1,44 10,63 

OKN-Ø (Hempathane) 1,52 10,99 

OPB-1 (Intergard) 2,66 12,05 

OPB-2 (Intergard) 2,41 12,24 

OPB-3 (Intergard) 2,02 11,88 

OPB-Ø (Intergard) 2,36 12,05 

OKB-1 (Intergard) 1,99 12,82 

OKB-2 (Intergard) 2,14 11,91 

OKB-3 (Intergard) 2,11 12,46 

OKB-Ø (Intergard) 2,08 12,39 

OPN-1 (Intergard) 1,88 12,22 

OPN-2 (Intergard) 1,49 10,94 

OPN-3 (Intergard) 1,77 12,17 

OPN-Ø (Intergard) 1,71 11,77 

OKN-1 (Intergard) 2,03 10,85 

OKN-2 (Intergard) 1,87 10,37 

OKN-3 (Intergard) 1,49 10,81 

OKN-Ø (Intergard) 1,79 10,67 

Tabulka 1 - hodnoty parametrů drsnosti povrchu podkladového materiálu oceli  

(8 x 3 měření v podélném směru) 
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Směr příčný Parametry: λc = 0,8, l = 3 [mm] 

Vzorky oceli Ra [μm] Rz [μm] 

OPB-1 (Hempathane) 2,25 9,51 

OPB-2 (Hempathane) 1,47 11,12 

OPB-3 (Hempathane) 2,01 11,01 

OPB-Ø (Hempathane) 1,91 10,51 

OKB-1 (Hempathane) 1,92 12,82 

OKB-2 (Hempathane) 2,39 11,97 

OKB-3 (Hempathane) 2,67 13,11 

OKB-Ø (Hempathane) 2,32 12,63 

OPN-1 (Hempathane) 1,37 10,76 

OPN-2 (Hempathane) 1,68 11,42 

OPN-3 (Hempathane) 1,71 11,02 

OPN-Ø (Hempathane) 1,58 11,06 

OKN-1 (Hempathane) 1,16 11,08 

OKN-2 (Hempathane) 1,84 11,13 

OKN-3 (Hempathane) 1,55 10,32 

OKN-Ø (Hempathane) 1,51 10,84 

OPB-1 (Intergard) 2,81 12,55 

OPB-2 (Intergard) 2,47 12,46 

OPB-3 (Intergard) 2,56 11,98 

OPB-Ø (Intergard) 2,61 12,33 

OKB-1 (Intergard) 1,82 12,52 

OKB-2 (Intergard) 2,41 12,91 

OKB-3 (Intergard) 2,13 12,64 

OKB-Ø (Intergard) 2,12 12,69 

OPN-1 (Intergard) 1,89 9,82 

OPN-2 (Intergard) 1,61 10,41 

OPN-3 (Intergard) 1,56 11,15 

OPN-Ø (Intergard) 1,68 10,46 

OKN-1 (Intergard) 2,31 10,54 

OKN-2 (Intergard) 1,48 10,03 

OKN-3 (Intergard) 1,39 9,96 

OKN-Ø (Intergard) 1,72 10,17 

Tabulka 2 - hodnoty parametrů drsnosti povrchu podkladového materiálu oceli  

(8 x 3 měření v příčném směru) 
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Směr podélný Parametry: λc = 0,8, l = 3 [mm] 

Vzorky hliníku Ra [μm] Rz [μm] 

HPB-1 (Hempathane) 0,95 6,65 

HPB-2 (Hempathane) 1,11 8,12 

HPB-3 (Hempathane) 0,68 9,41 

HPB-Ø (Hempathane) 0,91 8,06 

HKB-1 (Hempathane) 0,76 7,54 

HKB-2 (Hempathane) 0,85 7,86 

HKB-3 (Hempathane) 1,14 8,92 

HKB-Ø (Hempathane) 0,91 8,10 

HPN-1 (Hempathane) 0,12 2,12 

HPN-2 (Hempathane) 0,13 2,51 

HPN-3 (Hempathane) 0,09 2,85 

HPN-Ø (Hempathane) 0,11 2,49 

HKN-1 (Hempathane) 0,18 1,94 

HKN-2 (Hempathane) 0,08 2,19 

HKN-3 (Hempathane) 0,15 2,71 

HKN-Ø (Hempathane) 0,13 2,28 

HPB-1 (Intergard) 1,23 11,81 

HPB-2 (Intergard) 1,15 9,47 

HPB-3 (Intergard) 1,06 10,69 

HPB-Ø (Intergard) 1,14 10,65 

HKB-1 (Intergard) 1,66 12,58 

HKB-2 (Intergard) 1,34 10,69 

HKB-3 (Intergard) 1,09 10,74 

HKB-Ø (Intergard) 1,36 11,33 

HPN-1 (Intergard) 0,23 3,54 

HPN-2 (Intergard) 0,31 3,71 

HPN-3 (Intergard) 0,47 2,92 

HPN-Ø (Intergard) 0,33 3,39 

HKN-1 (Intergard) 0,08 1,67 

HKN-2 (Intergard) 0,45 3,41 

HKN-3 (Intergard) 0,37 2,81 

HKN-Ø (Intergard) 0,30 2,63 

Tabulka 3 - hodnoty parametrů drsnosti povrchu podkladového materiálu hliníku 

(8 x 3 měření v podélném směru) 
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Směr příčný Parametry: λc = 0,8, l = 3 [mm] 

Vzorky hliníku Ra [μm] Rz [μm] 

HPB-1 (Hempathane) 0,45 5,93 

HPB-2 (Hempathane) 0,62 8,34 

HPB-3 (Hempathane) 0,39 7,46 

HPB-Ø (Hempathane) 0,48 7,24 

HKB-1 (Hempathane) 0,51 11,67 

HKB-2 (Hempathane) 0,78 12,85 

HKB-3 (Hempathane) 1,17 10,94 

HKB-Ø (Hempathane) 0,82 11,82 

HPN-1 (Hempathane) 0,29 4,51 

HPN-2 (Hempathane) 0,34 3,94 

HPN-3 (Hempathane) 0,17 3,02 

HPN-Ø (Hempathane) 0,26 3,82 

HKN-1 (Hempathane) 0,14 1,91 

HKN-2 (Hempathane) 0,36 1,87 

HKN-3 (Hempathane) 0,41 2,11 

HKN-Ø (Hempathane) 0,30 1,96 

HPB-1 (Intergard) 0,99 9,67 

HPB-2 (Intergard) 0,57 13,75 

HPB-3 (Intergard) 1,24 11,58 

HPB-Ø (Intergard) 0,93 11,66 

HKB-1 (Intergard) 1,42 8,78 

HKB-2 (Intergard) 1,41 9,62 

HKB-3 (Intergard) 1,35 8,57 

HKB-Ø (Intergard) 1,39 8,99 

HPN-1 (Intergard) 0,36 2,67 

HPN-2 (Intergard) 0,41 3,13 

HPN-3 (Intergard) 0,24 2,59 

HPN-Ø (Intergard) 0,33 2,79 

HKN-1 (Intergard) 0,10 1,47 

HKN-2 (Intergard) 0,19 1,69 

HKN-3 (Intergard) 0,13 1,87 

HKN-Ø (Intergard) 0,14 1,67 

Tabulka 4 - hodnoty parametrů drsnosti povrchu podkladového materiálu hliníku  

(8 x 3 měření v příčném směru) 
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Graf 1 – Grafické znázornění jednotlivých a průměrných hodnot parametrů drsnosti 

povrchu podkladového materiálu (měřeno v příčném a podélném směru) 
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Graf 2 – Grafické znázornění jednotlivých a průměrných hodnot parametrů drsnosti 

povrchu podkladového materiálu (měřeno v příčném a podélném směru) 
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Graf 3 – Grafické znázornění jednotlivých a průměrných hodnot parametrů drsnosti 

povrchu podkladového materiálu (měřeno v příčném a podélném směru) 
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Graf 4 – Grafické znázornění jednotlivých a průměrných hodnot parametrů drsnosti 

povrchu podkladového materiálu (měřeno v příčném a podélném směru) 
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Dle naměřených hodnot je vidět, že největších odchylek dosahuje broušený hliník jak 

v podélném tak i příčném měření. U oceli tak velké odchylky zaznamenány nebyly. 

Nejnižší hodnoty drsnosti Ra byly naměřeny u hliníku v původním stavu. 

 Čím větší je hodnota Ra při měření, tím více spotřebujeme barvy, znamená to delší 

čas pro její aplikaci, tak aby bylo dosaženo požadované mokré a suché tloušťky nátěru, 

což má vliv na cenu nátěru.  

 

4.4 Aplikace nátěrových systému 

 
4.4.1 Aplikace nátěru Hempathane HS 55610  

 

Nátěr Hempathane HS 55610 je dvousložková, polyuretanová nátěrová hmota s 

dobrou stálostí barevného odstínu a lesku. Používá se jako nátěr na ochranu ocelových 

konstrukcí v korozním prostředí. Je specifikován jako jednovrstvý nátěr přímo na kov.  

 

Nátěr Hempathane HS 55610 byl na vybrané vzorky nanesen pomocí štětce (Obr.)  

Pro vytvoření velmi kvalitní nátěrové hmoty aplikujeme nátěr na vybrané vzorky 

pomocí štětce. Velkou výhodou tohoto způsobu aplikace jsou malé ztráty barvy. Doba 

schnutí je závislá na proudění vzduchu a vlhkosti v prostředí. Doba povrchového 

zaschnutí je 3 hodiny při teplotě 20°C a doba úplného zaschnutí je 8 hodin při 20°C. 

 

 

Obr.26 – štětec použitý k nanášení nátěrů 
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Obr.27 - Ukázka aplikovaného nátěru Hempathane HS 55610 na vybrané vzorky oceli a 

hliníku 

 

4.4.2 Aplikace nátěru Intergard 345  

 

Nátěr Intergard 345 je dvoukomponentní, vysokosušinová epoxidová základní 

nátěrová hmota pigmentovaná protikorozním zinko-fosfátem. Rychle se vytvrzuje. 

Používá se jako jednovrstvý nebo dvouvrstvý základní nátěr, ale i jako mezivrstva na 

doporučené antikorozní základní nátěry. Intergard 345 poskytuje antikorozní bariérovou 

ochranu, odolnost vůči výparům a úkapům chemikálií a také dobrou odolnost vůči abrazi. 

Je vhodný pro prostředí se střední korozní agresivitou a tam, kde se očekává rychle 

zasychání nebo přetírání.  

Nátěr Intergard 345 byl nanesen také štětcem. Doba schnutí je závislá na proudění 

vzduchu a vlhkosti v prostředí. Doba povrchového zaschnutí je 90 minut při 10°C a doba 

úplného zaschnutí je 7 hodin při 10°C. 

 
 

 Obr. 28 – Ukázka aplikovaného nátěru Intergard 345 na vybrané vzorky oceli a hliníku 
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4.5 Stanovení tloušťky suchého a mokrého nátěrového systémů 

 
4.5.1 Měření tloušťky mokré vrstvy vzorků 

 
Norma ČSN EN ISO 2808 stanovuje přesný postup měření tloušťky mokré vrstvy  

a měření probíhalo v průběhu nanášení nátěrů. Zkouška se provádí za účelem zjištění 

správných a požadovaných účinků nátěrového systému. Zařízení, které se pro tuto 

zkoušku použilo, se nazývá hřebenová měrka. Jedná se o korozně odolný materiál 

plochého tvaru se zuby okolo kraje, přičemž každý zub je označen odpovídající hodnotou 

mezery. 

Tloušťka nanesené mokré vrstvy se kontroluje pomoci hřebenové měrky  

dle ČSN EN ISO 2808. Pro kontrolu experimentálních prací byla použita hřebenová měrka 

od firmy HENELIT. Průměrné naměřené hodnoty jsou uvedeny níže. 

 
 
 

 
 

Obr.29 – Měření mokré vrstvy nanášených povlaků  

 

Typ vzorku Průměrná tloušťka mokré vrstvy [µm] 

Hempathane 150,5 

Intergard 138 

Tabulka 5 – Hodnoty naměřené mokré vrstvy u jednotlivých vzorků 
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4.5.2 Měření tloušťky suché vrstvy vzorků 

 
Kontrola byla provedena po vytvrzení nátěrů podle normy ČSN EN ISO 2808 za 

pomocí nedestruktivní metody měření přístrojem ELCOMETER 456. Přístroje pracuje na 

principu přijímání odražených magnetických vln od kovového materiálu. V místě měření 

po dotyku s podkladovým materiálem se naměřená hodnota zobrazí ihned na displeji 

přístroje. Měření bylo provedeno 10 krát a to na různých místech vzorku. Tyto hodnoty 

jsou zaznamenány v tabulce 7. 

 

 

Obr.30 – Elcometer 456  


n – počet měření 

lo – nejnižší naměřená hodnota 

σ – standartní odchylka 

x – průměrná naměřená odchylka 

ho – nejvyšší naměřená hodnota 
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Druh vzorku n lo ho x σ 

OPB Hempathane 10 44,2 48,6 33,15 9,67 

OPN Hempathane 10 38,5 47,6 38,12 9,12 

OKB Hempathane 10 47,3 50,4 34,21 9,84 

OKN Hempathane 10 24,9 60,5 29,86 9,35 

OPB Intergard 10 50,7 69,3 37,15 8,95 

OPN Intergard 10 56,7 64,3 31,54 7,54 

OKB Intergard 10 20,8 66,5 39,65 10,32 

OKN Intergard 10 46,6 60,8 41,20 10,27 

HPB Hempathane 10 10,2 42,5 12,45 4,16 

HPN Hempathane 10 14,1 38,6 14,78 5,31 

HKB Hempathane 10 7,5 35,9 21,65 4,72 

HKN Hempathane 10 6,9 37,4 18,72 3,68 

HPB Intergard 10 8,1 41,6 11,13 5,62 

HPN Intergard 10 8,8 41,7 18,94 4,31 

HKB Intergard 10 10,4 46,7 22,49 5,15 

HKN Intergard 10 9,2 48,8 34,93 6,45 

 

Tabulka 6 – Naměřené hodnoty v µm suché vrstvy u jednotlivých povlaků 
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5 Vyhodnocení experimentálních prací 

 
5.1.1 Mřížková zkouška  

 
Tato zkouška přilnavosti nátěrového systému byla provedena dle ČSN ISO 16276-2  

u obou vzorků nátěru Hempathane a Intergard 

 
Pomůcky a prostředky potřebné k provedení mřížkové zkoušky:  

 Elcometer 107 s řezákem  

 průhledná samolepící páska šíře 50 mm  

 měkký štětec  

 lupa  

 kontrastní papír  
 

Postup provedení mřížkové zkoušky:  

 
Samotný postup zkoušky začíná vyhodnocením zkoušené plochy pod dobrým 

světlem. Následně probíhá  zhotovení řezů do nátěrových systému za pomocí Elcometer 

107 s řezákem, který má 6 řezných zubů, mezi nimiž je odstup 1 mm, až na samotný 

povrch základního materiálu. Vzorky musí být na rovném a pevném povrchu. Řez musí 

být proveden ve vzdálenosti minimálně 5 mm od kraje vzorku. Řezy jsou zhotoveny 

šestkrát v rovnoběžném směru a šestkrát kolmo na předchozí řezy. Vzdálenosti 

jednotlivých řezů mezi sebou jsou dle tloušťky nátěru stanoveny na 1 mm. Následuje 

očištění povrchu vzorku, na kterém jsme provedli mřížkový řez, za pomocí měkkého 

štětce. Poté se přilepí na povrch důkladně samolepící páska o šířce 50 mm, která se 

řádně přitiskne a strhne pod úhlem vzorku 60° z povrchu vzorku. Strhnutá páska se přilepí 

na kontrastní povrch, v našem případě bílý papír a vizuálně se klasifikuje podle normy 

ČSN ISO 16276-2, která se dále odkazuje na ČSN ISO 2409. 
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Tabulka 7 - klasifikace mřížkové zkoušky [19] 

Výsledky zkoušky jsou v tabulce: 

 

Vzorek Fotodokumentace Stupeň poškození 

OPB Hempathane 

 

1 

OPN Hempathane 

 

2 
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OKB Hempathane 

 

1 

OKN Hempathane 

 

1 

OPB Intergard 

 

0 

OPN Intergard 

 

1 

OKB Intergard 

 

0 
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OKN Intergard 

 

0 

HPB Hempathane 

 

2 

HPN Hempathane 

 

2 

HKB Hempathane 

 

1 

HKN Hempathane 

 

2 

HPB Intergard 

 

2 
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HPN Intergard 

 

1 

HKB Intergard 

 

1 

HKN Intergard 

 

1 

Tabulka 8 – Vyhodnocení poškození nátěrů u vzorků 

 

 

 

Graf 5 – vyhodnocení poškození 
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Mřížková zkouška nám stanovuje kvalitu přilnavosti (adhezi) nátěrového systému k 

povrchu základního materiálu. Měření bylo na každém vzorku provedeno dvakrát, kdy 

výsledek obou mřížek na různých místech jednoho vzorku odpovídá stejnému 

klasifikačnímu stupni poškození, tudíž není nutné měření opakovat na jiných místech a lze 

s nimi uvažovat jako s výsledky pro zkoušku platnými.  

Nátěr Intergard 345 vykazuje lepší adhezní schopnost než nátěr Hempathane HS 

55610. Nejlepších výsledků přilnavosti dosáhly vzorky oceli OPB,OKB,OKN s nátěrem 

Intergard když dosáhly klasifikačního stupně 0, nebyly poškozeny. Ostatní vzorky 

OPB,OKB,OKN,HKB s nátěrem Hempathane a OPN,HPN,HKB,HKN s nátěrem Intergard 

dosáhly klasifikačního stupně 1, byly minimálně poškozeny. Ostatní vzorky 

OPN,HPB,HPN,HKN s nátěrem Hempathane a HPB Intergard dosáhli poškození 

klasifikačního stupně 2.  

 
5.1.2 Zkouška křížovým řezem 

 
Tato zkouška přilnavosti nátěrového systému byla provedena dle ČSN ISO 16276-2  

u obou nátěrových systémů 

 
Pomůcky a prostředky potřebné k provedení zkoušky přilnavosti:  

 vodící šablona na zkoušku přilnavosti křížového řezu  

 jednobřitý řezný nástroj  

 průhledná samolepící páska šíře 50 mm  

 měkký štětec  

 kontrastní papír  

 
Postup provedení křížového řezu:  

 
Samotný postup zkoušky spočívá ve vytvoření řezu ve tvaru písmene „X“ za pomocí 

řezného nástroje. Následuje očištění povrchu vzorku, na kterém jsme provedli křížový řez, 

za pomocí měkkého štětce. Poté se přilepí důkladně na povrch samolepící páska o šířce 

50 mm, která se řádně přitiskne, nechá působit 5 minut a strhne se pod úhlem vzorku 60° 

z povrchu vzorku. Strhnutá páska se přilepí na kontrastní povrch, v našem případě bílý 

papír a vizuálně se klasifikuje podle normy ČSN ISO 16276-2. 
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Obr.31 - měrka TQC SP3000 [20] 

 

 

Tabulka 9 - klasifikace křížové zkoušky [19] 



Diplomová práce                                                                                                    Bc. Tomáš Bařinka 

~ 76 ~ 

 

 

Vzorek Fotodokumentace Stupeň poškození 

OPB Hempathane 

 

1 

OPN Hempathane 

 

1 

OKB Hempathane 

 

1 

OKN Hempathane 

 

1 

OPB Intergard 

 

1 
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OPN Intergard 

 

0 

OKB Intergard 

 

1 

OKN Intergard 

 

0 

HPB Hempathane 

 

2 

HPN Hempathane 

 

1 
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HKB Hempathane 

 

2 

HKN Hempathane 

 

1 

HPB Intergard 

 

0 

HPN Intergard 

 

0 

HKB Intergard 

 

0 
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HKN Intergard 

 

0 

 

Tabulka 10 – Vyhodnocení poškození nátěru u jednotlivých vzorků 

 

 
 

Graf 6 – vyhodnocení poškození kříž 

 
U této zkoušky dopadly oba nátěrové systémy velmi dobře. Tato zkouška byla 

provedena na každém nátěru jedenkrát a postup i vyhodnocení výsledků bylo provedeno 

v souladu s normou ČSN EN ISO 16276-2.  

U zkoušky přilnavosti pomocí křížového řezu nátěr Intergard 345 vykazuje o něco 

lepší adhezní schopnost než nátěr Hempathane HS 55610.  

U nátěru Intergard 345 bylo u 6 vzorků z 8 dosaženo stupně poškození 0, čili žádné 

poškození. U vzorku OPB,OKB Intergard bylo pozorováno poškození 1 stupně.  

U nátěru Hempathane HS 55610 bylo opět 6 z 8 vzorků hodnoceno stejným 

stupněm,ale tentokrát stupněm poškození 1.  

Stupně poškození 2 dosáhly pouze vzorky HKB a HPB čili broušené hliníkové vzorky. 
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5.1.3 Odtrhová zkouška  

 

Odtrhová zkouška byla provedena pro stanovení přilnavosti jednovrstvého nátěru.  

Nejdříve jsem si připravil 32 hliníkových zkušebních tělísek o průměru 20 mm a 

povrch vzorku i tělíska mírně zdrsnil brusným papírem, postup doporučuje výrobce lepidla 

v technickém listu. Poté jsem si připravil lepidlo Araldite Standard. Toto lepidlo je na bázi 

bezrozpouštědlového dvoukomponentního epoxidu. Obsah dvou tub (část A i B) se 

smíchá v poměru 1:1 množství tak, aby čelní plocha všech zkušebních tělísek byla 

potřena souvislou tenkou vrstvou lepidla. Potřená tělíska jsem postupně začal tlačit na 

povrch natřených vzorků a nechal vytvrdit potřebnou dobu. 

 

 

Obr.32 – lepidlo Araldite 

 

Obr.33 – nalepené panenky 
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Poté co lepidlo vytvrdlo, bylo nutné zkušební panenky ořezat až na podklad s použitím 

ořezávacího nástroje. Následovalo nasazení spodního kroužku a mechanického 

odtrhoměru Elcometer 106/2 (obr. ) o měřícím rozsahu 0-7 MPa. Panenka je odtržena při 

vystavení tahového napětí v nejslabším místě. Z každého odtrženého tělíska byla získána 

jedna hodnota odtrhové pevnosti. Na každém vzorku byla zkouška provedena dvakrát. 

 

 

Obr.34 – Elcometer 106/2 

 

Postup, označení i vyhodnocení odtrhové zkoušky bylo provedeno dle ČSN EN ISO 

4624 a ČSN EN ISO 16276-2. Vyhodnoceno bylo po detailním prohlédnutím povrchu 

lomu - jeho procentuálním rozdělením a přiřazením do skupin dle (obr.  

Odtrhová síla v newtonech se vypočítá jako součin odtrhové síly v MPa a plocha 

zkušební panenky v mm2. 

 

5.1.3.1 Charakteristika lomu  

Výsledek se udává jako procentuální podíl plochy zkušebního válečku, připadající na 

některou charakteristickou polohu lomu ve zkoušeném systému, a to na adhezní, kohezní 

a adhezně – kohezní lom.  
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A = kohezní lom v podkladu  

A/B = adhezní lom mezi podkladem a nátěrem  

B = kohezní lom nátěru  

B/Y = adhezní lom mezi nátěrem a lepidlem  

Y = kohezní lom v lepidle  

Y/Z = adhezní lom mezi lepidlem a zkušebním válečkem 

 

 

 σ – napětí v tahu [MPa] 

 F – odtrhová síla [N] 

 d – průměr válečku [mm] 

5.1.3.2 Vyhodnocení  

 

Výsledkem zkoušky je tahové napětí (v MPa), které se musí vynaložit k roztržení nejslabší 

mezifáze (adhezní lom) nebo nejslabší složky (kohezní lom) zkušebního uspořádání a 

posouzení lomové plochy na zkoušeném podkladu a zkušebního tělíska. 

 

 

Obr.35 – Schéma a popis lomů pro odtrhovou zkoušku [19] 
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Zkušební 

vzorky 

Odtrhová 

pevnost 

MPa 

Odtrhová 

síla  

N 

A/B 

% 

B/Y 

% 

Y/Z 

% 

Foto  vzorků po 

odtrhu 

OPB 

Hempathane 

1.tělísko 

5,5 1413 20 80 0 

  

OPB 

Hempathane 

2.tělísko 

1,5 1413 90 10 0 

  

OPN 

Hempathane 

1.tělísko 

1,5 1727 95 5 0 

  

OPN 

Hempathane 

2.tělísko 

4,5 1570 65 35 0 

  

OKB 

Hempathane 

1.tělísko 

4 1256 55 45 0 

  

OKB 

Hempathane 

2.tělísko 

2,5 1099 95 5 0 

  

OKN 

Hempathane 

1.tělísko 

5 1570 50 50 0 

  

OKN 

Hempathane 

2.tělísko 

3,5 1727 70 30 0 

  

OPB Intergard 

1.tělísko 

3,5 628 5 95 0 

  

OPB Intergard 

2.tělísko 

2 1256 85 15 0 

  

OPN Intergard 

1.tělísko 

1 942 100 0 0 

  

OPN Intergard 

2.tělísko 

4 1570 25 75 0 
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OKB Intergard 

1.tělísko 

3,5 471 60 40 0 

  

OKB Intergard 

2.tělísko 

4 942 5 90 5 

  

OKN Intergard 

1.tělísko 

2,5 785 90 10 0 

  

OKN Intergard 

2.tělísko 

2,5 1570 95 5 0 

  

HPB 

Hempathane 

1.tělísko 

2,5 785 95 5 0 

  

HPB 

Hempathane 

2.tělísko 

2,5 785 95 5 0 

  

HPN 

Hempathane 

1.tělísko 

4 1256 80 20 0 

  

HPN 

Hempathane 

2.tělísko 

3 942 95 5 0 

  

HKB 

Hempathane 

1.tělísko 

4,5 942 15 85 0 

  

HKB 

Hempathane 

2.tělísko 

1,5 942 95 5 0 

  

HKN 

Hempathane 

1.tělísko 

2 628 95 5 0 

  

HKN 

Hempathane 

2.tělísko 

2 628 45 55 0 

  

HPB Intergard 

1.tělísko 

2 942 90 10 0 
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HPB Intergard 

2.tělísko 

3,5 785 35 65 0 

  

HPN Intergard 

1.tělísko 

2 628 70 30 0 

  

HPN Intergard 

2.tělísko 

2 628 90 10 0 

 

HKB Intergard 

1.tělísko 

4 942 10 90 0 

  

HKB Intergard 

2.tělísko 

2,5 785 80 20 5 

  

HKN Intergard 

1.tělísko 

2 785 95 5 0 

  

HKN Intergard 

2.tělísko 

2,5 785 90 10 0 

  

 

Tabulka 11 - přehled výsledků odtrhové zkoušky 

 

Co se týče lomu v lepidle Y/Z, tak nebylo zjištěno poškození větší než 5% celkové 

plochy panenky, a to pouze u dvou testovacích odtrhů HKB-Int č.2 a OKB-Int č.2. Díky 

tomu však můžeme výsledky odtrhové zkoušky považovat za platné.  

 

Z grafu vidíme, že nejmenší odtrhovou sílu mají vzorky HPN-Inter a HKN-Hem 

(dosažená síla 2 MPa) a přilnavost nátěru k povrchu zde tvořila pouze 25%. 

 

Stabilní výsledky odtrhové pevnosti (2,25 – 3,25 MPa) dosahovaly vzorky 

OPN,OKB,HKB,HPB-Hem a OPB,OPN,OKN,HPB,HKN,HKB-Inter a přilnavost nátěru 

k povrchu zde tvořila 35%. 

 

Nejvyšší hodnoty dosahovaly vzorky OPB,OKN,HPN-Hem a OKB-Inter (pevnost 3,5 – 

4,25 Mpa) a přilnavost nátěru k povrchu zde byla 60%. 
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Nejlepší přilnavost nátěru vykazovaly vzorky s broušeným povrchem, také vzorky kde 

se vyskytovala křída a nejhorší výsledky přilnavosti vycházeli u vzorků hliníkových 

nebroušených.  

Lepší přilnavosti dosahovali vzorky ze slitiny oceli oproti vzorkům ze slitiny hliníku. 

  

 

Graf 7- výsledky přilnavosti všech zkoušek 

 

V tomto grafu nalezneme nejhorší výsledek zkoušek přilnavosti tím, že zkombinujeme 

nejvyšší hodnoty mřížkové zkoušky, křížového řezu a nejnižší výsledek odtrhové zkoušky.  

 

Horších výsledků přilnavosti dosáhly vzorky HPB,HKN-Hem kde mřížková zkouška i 

křížový řez byly klasifikovány stupněm poškození 2 a průměrná odtrhová pevnost byla 2 -

2,5 MPa.  

 

Dále vzorky HPN,HKB,OPB-Hem kdy mřížková zkouška a křížový řez byly hodnoceny 

stupněm poškození 1 až 2 a odtrhová pevnost byla 3 – 3,5 MPa. 

 

Vzorek HPB-Inter dosáhl hodnocení 0 u křížového řezu a hodnocení 2 u mřížkového 

řezu, odtrhová síla činila 2,75 MPa. 

 

Vyšší stupeň poškození vykazovaly vzorky s nátěrem Hempathane. 

 

Stupně poškození 1 u mřížkové zkoušky a křížového řezu dosáhli vzorky 

OPN,OKB,OKN-Hem a odtrhová pevnost u těchto vzorků činila 3 – 4,25 MPa.  

0
0,5

1
1,5

2
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3
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4
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kříž
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Stupněm poškození 0 až 1 u mřížkové zkoušky a křížového řezu byly vyhodnoceny 

vzorky OPB,OPN,OKB,HPN,HKB,HKN-Inter a odtrhová pevnost byla u těchto vzorků 2 – 

3,75 MPa.  

 

Nejlepších výsledků přilnavosti dosáhl vzorek OKN - Inter u kterého byla zjištěna 

odtrhová pevnost 2,5 MPa.  

 

Vzorky byly zařazeny do skupin dle druhu a přípravy povrchu. Nejlepší adhezní 

vlastnosti nátěru a podkladu má povrch ocelový broušený a povrch hliníku, na kterém byla 

křída. 

 

Tyto vzorky byly pomocí mřížkové zkoušky a křížového řezu klasifikovány průměrným 

poškozením stupně 1 

 

Zároveň mají tyto vzorky docela vysokou průměrnou hodnotu odtrhové síly 3,5 Mpa 

 

V experimentu bylo zjištěno, že viditelnější rozdíly výsledků poukazovali spíše na typ 

ochranného povlaku než na druh povrchu. Ovšem v určitých měřeních je vidět kladných 

účinků broušení povrchu a vlastností křídy. 
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6 Závěr 

 

V této diplomové práci jsem se zaměřil na studium vlivu zaprášení povrchu substrátu 

na korozní odolnost tenkého povlaku.  

V teoretické části jsem provedl podrobnější popis koroze, základní rozdělení, druhy 

výskytu a faktory které to ovlivňují, prostředí, ve kterém ji najdeme, stupně agresivity do 

kterých ji dělíme, popis vlastností, jednotlivé typy a nakonec současný stav korozní 

agresivity, její testování včetně pohovoření o korozních mapách. 

Dále jsem se zaměřil na vlastnosti prachových částic, jenž jsou součástí naší 

atmosféry. Provedl jsem jejich podrobnější popis, popsal místa největší koncentrace, 

objasnil původy těchto částic včetně vysvětlení jejich složení a působení na materiály a 

lidské zdraví. Zmínil jsem se o různých velikostech těchto částic a byly zmíněny i způsoby 

jejich měření a testování. 

Poslední teoretickou částí byl zkoumán vliv prachových částic na přilnavost tenkého 

povlaku v systému substrát – povlak. 

Popsal jsem, jak může být povrch znečištěn a jak zkoušíme jeho kvalitu a skryté vady 

či počínající a existující korozní procesy. Uvedl jsem také negativní dopad prachu který 

není před nanášením povlaku odstraněn. Na to navazovalo téma příprava povrchu před 

nátěrem a požadavky na kvalitu povrchů obecně. Rozebral jsem druhy povrchových 

úprav, jejich správné provedení a důležité aspekty k tomu se pojící. Důležitým bodem je i 

podkapitola o povlacích a vše co k ní patří. 

V experimentální části byl proveden návrh experimentálních prací. Proběhly přípravy 

zahrnující značení, broušení, odmašťování a sušení podkladových materiálu slitiny hliníku 

a slitiny oceli. Ty byly v první fázi podrobeny testu drsnosti a následně vyhodnoceny. 

Posléze následovala samotná aplikace nátěrových systémů za pomocí štětce. 

Aplikace nátěru Intergard 345 a Hempathane HS 55610 byla provedena dle pokynů 

výrobce a po aplikaci byla změřena tloušťka mokré vrstvy u obou nátěrů. Po vytvrzení 

nátěrů byla změřena jejich suchá vrstva na deseti místech každého z natřených vzorků a 

veškeré údaje byly zpracovány do tabulek. Pro vyhodnocení adheze nátěrového systému 

na podkladový materiál byla provedena mřížková zkouška, zkouška křížovým řezem a 

odtrhová zkouška. Tyto zkoušky byly vyhodnoceny do tabulek, grafů a o jejich výsledcích 

bylo také pohovořeno. Nátěr Intergard 345 však vykazovali velmi dobrou kvalitu adheze  

a nedocházelo k odloupnutí šupinek povlaku v místech křížení řezu u mřížkové zkoušky a 

jeho výsledky byly výborné i v dalších testech. Tento nátěr ve spojení s účinky křídy 

vykazoval vůbec nejlepší výsledky jak u oceli tak u hliníku a proto je tímto experimentem 

doporučen pro korozní ochranu materiálů 
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