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Diplomová práce se zabývá studiem nátěrového systému obsahujícího nanočástice, 

který slouží jako protikorozní ochrana pro žárově zinkované konstrukce. V teoretické části 

je popsána koroze materiálů, žárové zinkování, ochrana konstrukcí duplexními povlaky, 

nanotechnologie, vlastnosti povlaků obsahující nanočástice a přilnavost nátěrových hmot. 

V experimentální části práce je zkoumána nátěrová hmota, která byla nanesena 

na experimentální vzorky žárově zinkované ponorem. Použity byly jak urychlené 

laboratorní zkoušky, tak dlouhodobé zkoušky v přírodních podmínkách. Nátěrová hmota 

dosáhla velmi dobrých výsledků a je vhodná jako protikorozní ochrana žárově 

zinkovaných konstrukcí. 
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The thesis deals with study of corrosion protection hot-dip galvanized structures 

coating containing nanoparticles. The theoretical part describes corrosion of materials, 
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contains nanoparticles and adhesion of coating substance. In experimental part, it was 
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Experimental samples were subjected to accelerated laboratory tests and long-term tests 

in natural conditions. The coating has reached satisfactory results and is appropriate 
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Seznam použitých zkratek 

Znak Význam Jednotka 

   

Al hliník - 

C uhlík - 

Cl chlor - 

ČSN Česká státní norma - 

EN Evropská norma - 

Fe Železo - 

ISO Mezinárodní norma - 

Mn Mangan - 

N Dusík - 

Na Sodík - 

NaCl Chlorid sodný - 

O Kyslík - 

P fosfor - 

pH kyselost - 

Ra Střední aritmetická úchylka drsnosti μm 

Rz Největší výška profilu μm 

S Síra - 

Si Křemík - 

SiO2 Oxid křemičitý - 

St Popis stupně ručního a mechanizovaného čištění - 

TiO2 Oxid titaničitý - 

Zn Zinek - 

λc Filtr definující rozhraní mezi složkami drsnosti a vlnitosti mm 
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Úvod 

S kovovými výrobky se setkáváme každý den. Jsou využívány pro své výhodné 

vlastnosti, mezi které patří tvrdost, pevnost nebo poměrně snadné zpracování. Vlivem 

působení atmosférických vlivů však dochází ke znehodnocování těchto materiálů. 

Z důvodu atmosférických podmínek v zemích střední Evropy (relativní vlhkost vyšší 

než 60 %, přístup kyslíku) probíhá koroze po většinu roku. Z tohoto důvodu je velmi 

důležité výrobky chránit pomocí povrchových úprav, které dokáží zvýšit životnost, ovlivnit 

vzhled nebo získat nové vlastnosti. Povrchovými úpravami tak můžeme dosáhnout 

např. korozivzdornosti, zvýšení otěruvzdornosti, tvrdosti, odolnosti proti vysokým 

teplotám, nebo změny elektrické vodivosti. 

Obecně lze konstatovat, že ochrana pomocí organického či anorganického povlaku 

představuje až 90 % veškeré protikorozní ochrany materiálů. Ochranný povlak zabraňuje 

přístupu kyslíku a vlhkosti k povrchu oceli. Mezi nejčastěji používané organické povlaky 

patří nátěrové hmoty nebo plasty. Nátěrové hmoty jsou využívány prakticky ve všech 

průmyslových odvětvích. Často dochází ke kombinaci anorganické a organické ochrany, 

která disponuje velmi dobrými protikorozními vlastnostmi. Příkladem může být nátěrová 

hmota na žárově zinkované oceli – duplexní systém. Duplexní systémy jsou vhodné jako 

protikorozní ochrana do agresivních prostředí, mezi které patří například přímořské 

prostředí, nebo průmyslové prostředí. 

Novým směrem v oblasti povrchových úprav je nanotechnologie a vyvíjení materiálů, 

obsahující nanočástice. Tyto nátěry umožňují účinnější a ekologičtější úpravu povrchů. 

Oproti klasickému nátěru dochází k úspoře energie i materiálu, zvýšení životnosti 

a pevnosti nátěrového systému, posílení protikorozní ochrany nebo získání nových 

vlastností jako jsou antimikrobní ochrana nebo samočistící efekt. V současnosti je oblast 

nanotechnologií ve fázi širokého rozvoje a připisuje se jí veliký potenciál. 
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1. Koroze 

Korozi lze definovat jako nevratný samovolně probíhající proces, jehož výsledkem 

je částečné nebo úplné rozrušení materiálu chemickými a fyzikálně – chemickými vlivy 

prostředí. Korozí bývají postihovány téměř všechny materiály, tedy nejen kovy a jejich 

slitiny, ale i nekovové materiály, anorganické látky (sklo, beton aj.), organické látky 

(guma, plasty aj.) a další materiály. Koroze se u každého materiálu může projevovat jinak, 

od změn vzhledu až po úplný rozpad materiálu. V boji proti korozi je snahou ovlivnit tři 

základní faktory korozního systému: materiál, korozní prostředí a korozní rychlost. [5] 

1.1 Dělení koroze 

Výsledkem působení výše zmíněných faktorů je částečné nebo úplné rozrušení 

materiálu. Korozi lze rozdělit do několika skupin (tabulka 1), podle toho, který z faktorů 

je převládající. 

Tabulka 1 -  Dělení koroze [4] 

Podle mechanismu Koroze chemická 

Koroze elektrochemická 

Podle vzhledu Koroze rovnoměrná 

Koroze nerovnoměrná 

Podle rozhodujícího korozního činitele Koroze při napětí 

Koroze za únavy materiálu 

Podle prostředí 

Koroze v atmosféře 

Koroze ve vodě 

Koroze v plynech 

Koroze v půdě 

 

Chemická koroze 

Chemickou korozí je chápáno rozrušení kovového materiálu vlivem působení vnějšího 

prostředí, jímž mohou být plyny, vzduch, neelektrolyty jako benzen či nafta aj. Jedním 

z typických příkladů je oxidace, kdy se na povrchu kovů vytvářejí oxidické vrstvy. 

V případě, že je tato vrstva pórovitá nebo nepřilnavá pokračuje reakce mezi kovem 

a prostředím až do úplného rozrušení materiálu. Pokud je vzniklá vrstva nepropustná 

nebo dobře přilnavá dojde ke zpomalení nebo zastavení reakce. [4] 
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Elektrochemická koroze 

K tomuto typu koroze dochází při styku materiálu s elektricky vodivým prostředím a je 

spojována s přenosem elektrického náboje. Korozním prostředím jsou kapalné roztoky 

kyselin, zásad a solí, které jsou rozpuštěny ve vodě. Charakteristickým znakem této koroze 

je vznik galvanického článku (makročlánku nebo mikročlánku). [4] 

1.2 Ochrana materiálu proti korozi 

Úkolem protikorozní ochrany je pomocí poznatků o mechanismu a kinematice koroze 

rozrušování materiálů zabránit nebo ho zpomalit na přijatelnou úroveň. Pomocí povrchové 

ochrany získává chráněný materiál kvalitativně nové vlastnosti, které se liší od vlastností 

původního materiálu. Požadované protikorozní ochrany lze docílit několika způsoby:  

• úpravou korozního prostředí – odstranění, nebo snížení složky způsobující korozi, 

• elektrochemickou ochranou kovového povrchu, 

• vhodnou volbou materiálu, 

• vhodným konstrukčním řešením, 

• optimální technologií výroby, 

• povrchovými úpravami. [4] 

1.3 Korozní zkoušky 

Pomocí korozních zkoušek jsme schopni zjistit odolnost daného materiálu a povrchové 

ochrany proti korozi. Během zkoušení vzorků hodnotíme kvalitativně a kvantitativně 

podmínky a okolnosti, které ovlivňují průběh korozního pochodu. [3] 

1.3.1 Urychlené laboratorní zkoušky 

Používají se pro kvalitativní srovnání korozní odolnosti daného materiálu. Jejich 

účelem je zjištění vhodnosti použitého materiálu, kontrola kvality, zjištění předpokládané 

životnosti aj. Mezi nejrozšířenější urychlené zkoušky patří korozní zkouška v kondenzační 

komoře a korozní zkouška v solné mlze. Trendem posledního desetiletí (zejména 

v automobilovém průmyslu) je implementace cyklických zkoušek, během kterých jsou 

vzorky vystaveny střídavě solné mlze, sušení a ovlhčování, rychlé změně teploty 

a působení UV záření (v některých případech i vymrazování). Cyklické zkoušky 

tak mnohem přesněji předpovídají chování materiálů v reálných podmínkách a přibližují 

se dlouhodobým zkušenostem. [3,18] 
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Korozní zkouška v kondenzační komoře 

V této komoře jsou vzorky vystaveny kondenzující vodní páře, nebo vzduchu o vysoké 

vlhkosti. V praxi bývá toto ovlhčení problematické zvláště v případě, kdy není zajištěna 

dostatečná cirkulace vzduchu v okolí povrchu. Zkouška je využívána především 

pro vzorky opatřené organickými povlaky a nejčastěji se vyskytující vadou bývají 

puchýřky, nebo ztráta přilnavosti nátěru. Vzorky jsou v komoře exponovány určitou 

časovou jednotku (hodiny, dny) a je pozorována jejich odolnost a degradace povlaku 

či povrchu. [3] 

Korozní zkouška v solné mlze 

Tato zkouška se řadí mezi nejpoužívanější urychlené zkoušky. Mezi největší výhody 

patří její nízká cena, jednoduchost a rychlost. Zkouška je vhodná jak pro čisté kovy, 

tak slitiny, kovové povlaky, konverzní vrstvy i organické povlaky. Jako nevýhody bývají 

zmiňovány nízká reprodukovatelnost a nerealistické podmínky, které vedou k omezené 

korelaci s výsledky z reálné expozice. Během zkoušky jsou vzorky vystaveny působení 

chloridu sodného o koncentraci 5 hm. % a zvýšené teplotě 35 °C. Stejně jako v případě 

kondenzační komory je u vzorků sledován stupeň korozního napadení v časových 

jednotkách (hodiny, dny). [3,18] 

1.3.2 Zkoušky v přírodních podmínkách 

Jedná se o dlouhodobé zkoušky, které jsou prováděny přímo v daném prostředí 

(obrázek 1). Tyto zkoušky jsou z hlediska přesnosti výsledku nejspolehlivější, na druhou 

stranu jsou ekonomicky nákladné, mnohdy těžce proveditelné a časově náročné. Používaný 

jsou tak v případě potřeby ověření laboratorních výsledků. Exponovaný vzorek by měl být 

vyroben z totožného materiálu a mít stejnou povrchovou úpravu jako materiál, použitý 

k výrobě zamýšleného zařízení. [3] 

 
Obrázek 1 - Příklad expozice vzorků v určitém prostředí [27] 
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Korozní zkoušky v atmosféře 

Pomocí těchto zkoušek se zjišťuje odolnost materiálu a povrchových úprav v různých 

atmosférách. Během expozice vzorků musí být dodrženo několik zásad, mezi které patří 

např.: 

• vzorky by měly být otočeny na jih a odkloněny o 45° od vodorovné roviny, 

• vzdálenost vzorků od země by měla být alespoň 50 cm, aby nedocházelo 

ke znečišťování vzorků během deště, 

• na vzorky by mělo dopadat přímé sluneční světlo, 

• vzorky by neměly být znečisťovány korozními produkty jiných vzorků, 

• měla by být zajištěná stabilní poloha vzorků. [3] 

Během provádění těchto zkoušek musí být pozorovány působící faktory, kterými jsou 

fyzikální vlastnosti atmosféry, teplota, srážky, doba slunečního záření, chemické složení, 

relativní vlhkost, prašnost, obsah znečišťujících látek aj. Během expozice nesmí být povrch 

vzorku upravován (vyjma oplachu před vizuálním hodnocením). Vyhodnocení probíhá 

na základě hmotnostních a vizuálních změn. Doba expozice se pohybuje od několika 

měsíců až po několik let, v závislosti na testovaném materiálu nebo povrchové úpravě. [3] 

Korozní zkoušky v přírodních vodách 

Korozní odolnost ve vodách probíhá ve vodních korozních stanicích, které mohou být 

umístěny na řekách, mořích a vodních nádržích. Vzorky jsou uchyceny ke speciálním 

konstrukcím a následně umístěny do míst, kde dochází k proudění vody, tím je zaručeno 

vyhnutí se lokálním znečištěním vody. Podobně jako u atmosférických zkoušek 

je sledováno několik faktorů ovlivňujících korozní odolnost – pH vody, obsah 

rozpuštěných látek, složení vody, teplota, rychlost proudění, biologické údaje aj. [3] 

Korozní zkoušky v půdách 

Pomocí těchto zkoušek sledujme odolnost materiálů, které jsou určeny pro uložení 

v půdách a zeminách a agresivitu jednotlivých druhů půd na protikorozní ochrany. Průběh 

zkoušky spočívá v uložení vzorků do zeminy, a pozorování hmotnostního úbytku a změny 

vzhledu v závislosti na čase. Hloubka uložení vzorků se odvíjí od účelu zkoušky. 

Pro uložení kabelů je doporučená hloubka 0,5 m, pro vodovodní potrubí 1,5 m a materiály 

určené pro konstrukce alespoň 0,2 m. Jednotlivé vzorky musí obklopovat zemina ze všech 

směrů. [3] 
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2. Žárové zinkování 

Poprvé byla metoda nanášení zinkového povlaku provedena francouzským lékařem 

Paul Jackques Malouinem v roce 1742. Předměty ze železných kovů byly ponořeny 

do roztaveného zinku a vzniklá vrstva následně chránila kov před korozí. V roce 1837 

francouzský chemik Stanislas Sorel podal patent na galvanickou ochranu železa nanesením 

vrstvy zinkového povlaku, ponořením předupravených železných předmětů do roztaveného 

zinku. O tři roky později následně vznikají první průmyslové dílny ve Francii, Německu 

a Velké Británii, které se na žárové zinkování ponorem specializují. [1] 

2.1 Žárové zinkování ponorem do roztaveného zinku 

Úkolem žárového zinkování je vytvoření slitinového povlaku žárového zinku 

na požadovaném ocelovém předmětu. Součásti jsou ponořeny do zinkové taveniny 

(obrázek 2) a následně proběhne složitý komplex pochodů, mezi něž patří difúzní reakce, 

metalurgické reakce a termodynamické přeměny. Výsledné vlastnosti povlaku (tloušťka, 

vzhled, struktura aj.) jsou určeny celou řadou faktorů. Proto, aby měl výsledný povlak 

požadované vlastnosti, musí být povrch součásti v zinkové lázni dokonale smáčen. 

Z tohoto důvodu je velmi důležitá samotná příprava povrchu součásti, jenž je nejprve 

podroben odmaštění a následně moření. Tato chemická předúprava zajistí, že je součást 

zbavena mastnot, okují, oxidů, korozních produktů a dalších rozpustných nečistot. [1] 

 

Obrázek 2 - Žárové zinkování ponorem [6] 
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2.2 Chemická předúprava povrchu před zinkováním 

Povrch součásti, na níž má být slitinový povlak vytvořen musí být dokonale kovově 

čistý a vhodně aktivovaný. Z tohoto důvodu se před samotným žárovým zinkováním 

provádí chemická předúprava. Ta probíhá v uzavřených pracovištích, čímž jsou 

minimalizovány negativní vlivy na životní prostředí. Mezi základní operace chemické 

předúpravy patří odmaštění, moření a nanášení tavidla (pouze u suchého procesu). Mezi 

jednotlivými kroky přípravy povrchu jsou zařazeny oplachy vodou, které zabraňují 

přenášení chemikálií mezi procesními lázněmi. Vany, ve kterých jednotlivé procesy 

předúpravy povrchu probíhají, jsou vlivem působení kyseliny vystaveny extrémní korozní 

zátěži. Proto je pro jejich plášť používán chemicky odolný polypropylén v kombinaci 

s ocelovou výztuží. [1] 

2.2.1 Odmašťování 

Ocelové součásti jsou nejprve podrobeny odmaštění. Pokud by mastnota nebyla 

důkladně odstraněna hrozilo by nedokonalé smáčení součásti v mořící lázni. Z tohoto 

důvodu jsou v komerčních zinkovnách používány alkalické nebo kyselé odmašťovací 

přípravky. [1,3] 

Alkalické odmašťování 

Jedná se o poměrně složitý proces, při němž se mastné kyseliny neutralizují a následně 

přecházejí do roztoku jako rozpustná mýdla. Minerální mastnoty, mezi které patří 

například oleje, vazelíny nebo vosky se odmašťují obtížněji, protože pro jejich odstranění 

je potřeba zvýšení teploty roztoku odmašťovadla. [4] 

Alkalické přípravky obsahují dvě hlavní složky – hydroxid sodný a fosforečnan 

draselný. Po ponoření součásti do lázně dojde k rozpuštění tuků a jejich emulgaci. Značnou 

nevýhodou je, že teplota lázně musí být udržovaná nad 50 °C, čímž se zvyšuje energetická 

náročnost procesu. Samotná lázeň se postupem času sytí emulgovaným tukem 

a po překročení určité meze se stává neúčinnou. Degradaci lázně lze účinně zpomalit 

pomocí mechanického zařízení, které nadbytečný tuk sbírá z povrchu. Po alkalickém 

odmaštění je nutné provést oplach vodou, jehož účelem je předcházení znehodnocení 

mořící lázně. [1,4] 

Kyselé odmašťování 

Zvyšující se oblibě se těší kyselé odmašťování. Mezi jeho hlavní výhodu patří, 

že současně s odmaštěním dochází i k moření součásti a tuky se v lázni nerozpouštějí, 
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ale usazují se ve formě sedimentu na dně vany. Po odčerpání lázně se sedimenty odstraní 

a lázeň má v podstatě neomezenou životnost (je potřeba doplnit pouze úbytek způsobený 

výnosem na odmašťovaných součástech). Další výhodou oproti alkalickým přípravkům je 

fakt, že kyselé odmašťování nevyžaduje zvýšenou teplotu lázně, není tudíž vyžadován 

nákladný ohřev a jsou omezeny nebezpečné odpady. Nevýhodou oproti alkalickému 

odmašťování je nižší účinnost lázně. [1] 

2.2.2 Moření 

Hlavním úkolem moření je odstranění korozních produktů z povrchu kovů. Jedná 

se především o odstranění kovových oxidů, které vznikají při tepelném zpracování 

(např. okuje) a hydratovaných oxidů, jež vznikají při atmosférické korozi. [5] 

Nejčastěji používanou kyselinou je kyselina chlorovodíková v koncentraci do 14 %. 

V mořící lázni (obrázek 3) je v určitém množství přidán chlorid železnatý, a to z důvodu 

zvýšení účinnosti a lepší rozpustnosti okují, které pokrývají povrch zinkovaných dílců. 

V průběhu životnosti lázně vzrůstá obsah železa a klesá obsah volné kyseliny 

chlorovodíkové. Proto je nutné obsah obou složek monitorovat a udržovat v určitém 

poměru, aby byl čas moření součásti optimální. V případě poklesu obsahu kyseliny dojde 

k odčerpání předem vypočítaného množství mořícího roztoku a následnému doplnění 

koncentrované kyseliny. Zároveň lázeň obsahuje inhibitory, jejichž účelem je omezit 

rozpouštění železa při moření a snížit míru sycení oceli vodíkem. Ve speciálních případech 

je kyselina chlorovodíková nahrazena kyselinou sírovou. Aby byl účinek moření 

dostatečný je nutno mořící roztok zahřát nad teplotu 50 °C, což zapříčiní zvýšené 

energetické náklady i produkci emisí. [1] 

 
Obrázek 3 - Mořící linka [7] 
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2.2.3 Oplach 

Při suchém procesu žárového zinkování ponorem je oplach po moření zařazen vždy, 

z důvodu minimalizování přenosu chloridu železnatého do zinkové lázně, kde způsobuje 

zvýšenou tvorbu odpadního tvrdého zinku. Moderní zinkovny disponují dvoustupňovým 

oplachem. První oplachová lázeň je kromě oplachu využívána také k doplňování ztrát 

mořící lázně vlivem odparu. Z druhé oplachové lázně je poté voda doplňována do první 

oplachové vany. Největší výhodou tohoto systému je, že provozovna neprodukuje odpadní 

vody, které jsou z ekologického hlediska nákladné na odstraňování. [1] 

2.2.4 Nanesení tavidla 

Tavidlo lze na kovové díly nanést dvěma způsoby – suchým a mokrým. Oba způsoby 

jsou z hlediska kvality i protikorozní ochrany zcela rovnocenné. Se suchým způsobem 

se lze v praxi setkat častěji z důvodu snadnější automatizace. [2] 

Suchý způsob 

Při suchém způsobu se součást ponoří do tavidlové lázně, která se skládá z chloridu 

zinečnatého a chloridu amonného a následně se usuší. Tím se na povrchu vytvoří tenká 

vrstva tavidla, která chrání povrch před oxidací. Dalším úkolem tavidla je čistit hladinu 

roztaveného zinku od oxidů při ponořování součásti. Před samotným ponořením 

a vynořením je pak z hladiny lázně stírán popel ze spáleného tavidla a oxidů zinku. [4,2] 

Mokrý způsob 

Mezi nevýhody tohoto způsobu zinkování patří oproti suchému způsobu nižší 

produktivita a nutnost ruční manipulace s výrobky. Na druhé straně lze tímto způsobem 

zinkovat složitější tvary. Oproti suchému způsobu zde není zařazena operace sušení. 

Tavidlo v tomto případě pokrývá určitou část vany. Součásti jsou bezprostředně po vyjmutí 

z mořící lázně ponořeny přes tavidlo do roztaveného zinku, a následně vyjmuty ze zinkové 

lázně v části, kde není hladina pokryta tavidlem. [1,2] 

2.3 Tvorba povlaku žárového zinku 

Ponořením součásti do roztaveného kovu vznikne intermetalický povlak, a to vlivem 

metalurgické reakce mezi substrátem a nanášeným kovem. U žárového zinkování ponorem 

dochází ke složitému procesu vzájemné difúze atomů obou kovů za vzniku elementárních 

intermetalických vazeb a následných fázových přeměn, jejichž výsledkem je slitinový 

železo-zinkový povlak. Fázové přeměny probíhají jak v povrchové vrstvě zinkovaného 

kovu, tak i na rozhraní mezi substrátem a roztaveným kovem, a v neposlední řadě také 
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v zinkové tavenině, která je v bezprostřední blízkosti zinkované součásti. Po ponoření 

součásti do zinkové taveniny, se zinek váže se železem za vzniku intermetalických 

železo – zinkových slitinových fází. V případě závěsného způsobu zinkování je teplota 

taveniny přibližně 450 °C. [1,2] 

Na vzhled povlaku, jeho tloušťku a strukturu má největší vliv průběh reakce mezi ocelí 

a zinkem. Průběh reakce pak závisí na mnoha faktorech, mezi něž patří především tloušťka 

podkladového materiálu, chemické složení a stav povrchu oceli (struktura, drsnost, 

povrchové napětí, velikost zrna aj.). Dalšími ovlivňujícími faktory jsou teplota a složení 

taveniny a doba ponoru. [1] 

2.3.1 Soustava železo – zinek 

Železo spolu se zinkem tvoří dvousložkové slitinové fáze Γ, Γ1, δ a ζ 

(obrázek 4, tabulka 2). Slitinové fáze Γ aΓ1 krystalizují v kubické prostorově středěné 

soustavě a liší se velikostí mřížkové konstanty. [1] 

 

Obrázek 4 - Základní skladba povlaku naneseného na ocel neuklidněnou křemíkem [1] 

Tabulka 2 - Přehled železo – zinkových slitinových fází [1] 

Fáze α Γ Γ1 δ ζ η 

Složení Fe Fe3Zn10 Fe5Zn21 FeZn10 FeZn13 Zn 

% Fe 59÷100 19÷31 18÷22 7÷11 5,8÷6,2 - 

Krystal. 

struktura 

Kubická 

(prostorově 

středěná) 

Kubická 

(prostorově 

středěná) 

Kubická 

(prostorově 

středěná) 

Hexagonální 

(kolumnární) 
Jednoklonná 

Hexagonální 

(nejtěsnější 

uspořádání) 

Mechanické 

vlastnosti 

Feritická 

ocel 

Silně 

adhezivní 

Silně 

adhezivní 
Konzistentní 

Tvrdá 

křehká 
Houževnatá 
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Doba, po kterou setrvává ocel v zinkové lázni, se pohybuje v rozmezí 5 až 10 minut, 

v závislosti na charakteru vsázky. Na povrchu oceli se po dostatečném prohřátí vytvoří dvě 

povlakové vrstvy. Blíže k povrchu oceli vzniká slitinová fáze δ, a na ní se vytvoří fáze ζ. 

V návaznosti na chemickém složení a struktuře oceli může dojít v povrchové vrstvě 

k tvorbě více či méně nasyceného tuhého roztoku zinku v železe α. [1] 

2.3.2 Morfologie povlaků žárového zinku 

Metalografická reakce mezi železem a zinkem je ovlivňována mnoha vnějšími vlivy. 

Jedním z hlavních činitelů je chemické složení, struktura ocele a podmínky zinkování, 

které vedou ke vzniku různých struktur povlaku. Na výsledný povlak negativně působí 

i cizorodé látky obsažené v povrchové vrstvě substrátu. Na těchto nečistotách po vynoření 

oceli z lázně přednostně narůstají krystaly ζ fáze. [1] 

Ocele neuklidněné křemíkem 

Do této skupiny se řadí oceli s obsahem křemíku a fosforu nižší než 0,04 %. Krystaly 

železo – zinek se u těchto ocelí při procesu žárového zinkování vytvářejí těsně na sobě 

(obrázek 5) Slitinová vrstva tak brání tomu, aby se roztavený zinek dostal k povrchu oceli. 

K reakci tak dochází pouze mezi železem a zinkem, které prodifunduje skrze slitinovou 

vrstvu. To má za následek, že rychlost růstu vrstvy postupem času klesá, a povlak 

tak zůstává relativně tenký. Takto vzniklý povlak je charakterizován hladkým povrchem 

a lehce namodralým kovovým leskem. [2,8] 

 
Obrázek 5 - Řez zinkovým povlakem na neuklidněné oceli [5] 
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Ocele uklidněné křemíkem 

Křemík se přidává do oceli jako dezoxidační činidlo, na výsledný povlak má 

však velmi nepříznivý vliv. Se zvyšujícím se obsahem křemíku roste tloušťka a křehkost 

výsledného povlaku. Dále se snižují mechanické vlastnosti vlivem převažující ζ fáze 

s neuspořádanými jednoklonnými krystaly. [2,8] 

Na oceli, která má obsah křemíku a fosforu v rozmezí od 0,04 do 0,14 % vzniká 

povlak poměrně tlustý a je tvořen ztuhlou kašovitou hmotou. Povrch součásti může být 

znehodnocen stékanci a sníženou přilnavostí. Řešením je udržet obsah křemíku 

v tzv. Sebistyho oblasti, tj. v rozmezí od 0,15 do 0,28 %. Povlak je oproti neuklidněným 

ocelím tlustší a křehčí (obrázek 6), ale jeho mechanická odolnost je přijatelná 

a před nanášením organických nátěrů lze povrch úspěšně sweepovat. Pokud je obsah 

křemíku vyšší než 0,28 %, ocel se pro žárové zinkování nedoporučuje, výsledný povlak 

je křehký, tlustý a disponuje špatnou mechanickou odolností. [8] 

 

Obrázek 6 - Řez zinkovým povlakem u oceli s obsahem křemíku 0,26 % [8] 
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3. Duplexní systémy 

Přestože samotné žárové zinkování poskytuje v mnoha případech dostatečnou 

protikorozní ochranu, ve velmi agresivních prostředích je nutné tuto ochranu ještě zesílit. 

K tomuto účelu je nejvhodnější tzv. duplexní systém (kombinovaný povlak). V principu 

se jedná o kovový povlak (zinek, hliník, slitiny hliník – zinek apod.), na který je následně 

nanesena vrstva organického nátěru. Tím je docíleno prodloužení doby před první opravou. 

Tohoto systému se využívá i v případech kdy je předpokládána obtížně proveditelná 

budoucí údržba konstrukce nebo v případě tenkých kontinuálně pozinkovaných plechů. 

Další funkcí duplexního povlaku může být změna matně šedé barvy žárově zinkované 

konstrukce, a to buď z estetických nebo bezpečnostních důvodů. Příkladem může 

být varovné nebo výstražné značení, nebo naopak vojenské maskování. [2] 

3.1 Životnost duplexního systému 

Ve srovnání se samostatným povlakem má duplexní systém zpravidla mnohem větší 

životnost. Z tohoto důvodu je vyžadována pečlivá předúprava povrchu zinku, kde i malé 

množství nečistot může způsobit vady nátěru (např. puchýřkování, odlupování aj.). 

V neposlední řadě hraje významnou roli zvolený typ nátěrové hmoty. 

Předpokladem pro vysokou životnost duplexního sytému je dodržení několika 

základních pravidel, které jsou započaty již při samotném žárovém zinkování, pokračují 

přípravou povrchu a zhotovením samotného nátěru. Neméně důležitým prvkem jsou 

i následné opravy duplexního systému. 

3.2 Podmínky žárového zinkování pro budoucí duplexní systém 

Prvním krokem je informování zinkovny, že daná konstrukce bude v budoucnu 

opatřena nátěrovým systémem. Z toho vyplývá několik opatření:  

• výrobky nechladit ve vodě, ta může obsahovat nežádoucí látky, které by mohly 

ovlivnit kvalitu nátěrového systému. 

• Po vytvoření žárově zinkovaného povlaku neskladovat výrobek v prostoru 

zinkovny. Jednou z části zinkovny je i linka předúpravy povrchu, jejíž cílem 

je dosáhnutí technicky čistého povrchu za pomoci moření v kyselině 

chlorovodíkové. Při samotném žárovém zinkování jsou používána tavidla – chlorid 

zinečnatý a chlorid amonný. Všechny tyto chemické sloučeniny uvolňují 

do ovzduší částice, jež mohou negativně ovlivnit životnost budoucího nátěrového 

systému. 
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• Vyhnout se skladování výrobků v prostředí s vysokou vlhkostí nebo kde je riziko 

kondenzace vlhkosti, která způsobuje vznik bílé rzi. [9,10] 

3.3 Nepřípustné vady zinkového podkladu před nanášením nátěrového systému 

Stečeniny a řasy 

Vyskytují se u sandelinových ocelí (obsah křemíku od 0,03 % do 0,12 %). Při procesu 

zinkování se vytvářejí jemné krystalky tzv. tvrdého zinku, které následně spolu 

se zinkovou taveninou tvoří kašovitou hmotu, která ulpívá na stěnách součásti 

a při vynořování způsobuje stečeniny. [11] 

Naplavené hrudky 

Nejčastěji bývají způsobeny nedostatečnou přípravou povrchu před samotným 

zinkováním. Cizorodé částice a nečistoty, které nebyly odstraněny pomocí mořící lázně, 

jsou potenciálními zárodky pro vznik krystalků tvrdého zinku. Tyto částice se usazují 

na plochách, které nemají dostatečný sklon, a následně dochází k nedostatečnému proudění 

zinkové taveniny. To má za následek usazování krystalů tvrdého zinku, který svým 

vzhledem připomíná hrudky (obrázek 7). [11] 

 

Obrázek 7 - Usazené krystaly tvrdého zinku [11] 
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Puchýře 

Puchýřem se rozumí vypouklé místo, kde nedochází ke kontaktu mezi podkladovým 

materiálem a povlakem. Nejčastěji se vyskytují u tenkých plechů a jsou způsobeny 

atomárním vodíkem, který difundoval do podkladového materiálu při moření. Následně 

po ponoření dílce do zinkové taveniny uniká ven, a jeho molekuly zaujímají větší objem 

a způsobují vznik vzduchových kapes. [11] 

Krupice 

Krupicí se rozumí drobné, nepravidelně rozmístěné výstupky, které svým vzhledem 

připomínají písek zalitý pod povlakem. Při metalografickém zkoumání této vady bylo 

zjištěno, že se jedná o krystalky zinku, které vznikají náhlou změnou rovnovážných 

podmínek při peritektické přeměně. Spouštěčem bývá uvolňující se prvek ze zinkovaného 

předmětu, díky němuž je narušena binární soustava železo zinek, která se změní 

na soustavu ternární. [11] 

Zalitý zinkový popel 

Vada vzniká v případě nesprávného zavěšení zinkovaných součástí, které byly 

umístěny příliš blízko sebe, což má za následek špatné vyplavování popela vzniklého 

při spálení tavidla. Popel následně ulpí na stěnách součásti (obrázek 8). Jednoduchým 

opatřením k prevenci před touto vadou je dodržovat dostatečnou vzdálenost mezi 

jednotlivými součástmi. [11] 

 
Obrázek 8 - Popel usazený na součásti [11] 
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Škraloup 

Za tento druh vady nese přímou zodpovědnost zinkovna. Na povrchu zinkové taveniny 

se usazuje vyplavený zinkový popel a oxidy, které je obsluha povinna v pravidelných 

intervalech pomocí stěrek stahovat a vybírat z vany. Pokud nejsou oxidy zinku z hladiny 

včasně odstraněny, hrozí jejich přilnutí na stěny součástí. [11] 

3.4 Příprava povrchu před nanesením nátěru 

Jednou z nejlepších příprav zinkového povlaku před nanesením nátěrového systému 

je sweepování. Jedná se o lehké abrazivní tryskání, které dokáže odstranit veškeré korozní 

produkty, nečistoty, bílou rez aj. Sweepování je vhodné i pro čerstvě pozinkované lesklé 

plochy, u nichž se tímto procesem zvýší drsnost, což zlepšuje přilnavost nátěrových hmot. 

Sweepováním je odstraněno zhruba 10 μm povlaku zinku. V tabulce 3 jsou uvedeny 

doporučené parametry pro sweepování. V případě nedostatečného očištění může dojít 

k nedokonalému přilnutí nátěru a následným vadám nátěru. Na druhou stranu při příliš 

silném abrazivním tryskání může dojít k poškození zinkové vrstvy a vytvoření vnitřního 

pnutí, které může způsobit odlupování nátěru. [9,2] 

Tabulka 3 -  Doporučené parametry sweepování pro žárově zinkovaný povrch [2] 

Doporučený tryskací prostředek 
Nekovové abraziva 

(struska, korund, oxid hlinitý, olivín aj.) 

Velikost zrna 0,2 až 0,5 mm 

Tlak vzduchu v trysce 0,2 až 0,3 MPa 

Vzdálenost trysky od povrchu 300 až 500 mm 

Úhel tryskání 30 až 60 °C 

Podmínky prostředí 20 až 25 °C 

Drsnost povrchu Jemný (G) dle ČSN EN ISO 8503-2 

 

V případech kdy není možné provést sweepování, je doporučeno použít pracovního 

postupu pro průmyslové lakování: 

1. Alkalické odmaštění 

2. Oplach vodou 

3. Fosfátování 

4. Oplach vodou 

5. Sušení 

6. Lakování [2] 
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3.5 Volba nátěrového systému 

Na volbu nátěrového systému je nutno nahlížet komplexně a zvážit všechny faktory 

ovlivňující požadovaný výsledek. Jedná se především o: 

• požadovanou životnost nátěrového systému, 

• korozní agresivitu prostředí, které bude součást vystavena, 

• klimatické podmínky, kterým bude součást vystavena (teplota, relativní vlhkost aj.) 

• technologické možnosti nanášení nátěrového systému, 

• technologické možnosti přípravy povrchu, 

• ekonomické možnosti zadavatele. [9,10] 

Prvním krokem při vytváření nátěrového systému je zhotovení tzv. adhezivního 

můstku – základní nátěr, jehož úkolem je zprostředkovat spojení s další vrstvou nátěru – 

podkladovou vrstvou. V současnosti jsou pro základní a podkladovou vrstvu nejčastěji 

využívány epoxidové nátěrové hmoty. Pokud se jedná o konstrukci, která bude vystavena 

UV záření, doporučuje se jako vrchní vrstva polyuretanová nátěrová hmoty. Ta je odolná 

proti slunečnímu záření i povětrnostním vlivům. Právě tato kombinace nátěrového systému 

je v dnešní době hojně využívána. Nedoporučuje se kombinovat jednotlivé typy nátěru 

různých výrobců. [9,2] 

3.6 Zhotovení nátěru duplexního systému 

Základním cílem při vytváření nátěrového systému je dosáhnutí ochrany vysoké 

kvality, předepsaných parametrů, a dlouhou životností. Z tohoto důvodu je nezbytné 

dodržovat určitá pravidla, postupy, doporučení norem aj. Patří mezi ně např.:  

• minimalizovat dobu mezi tryskáním a nanesením nátěrové hmoty, 

• před nanesením základního nátěru odstranit zbytky tryskacího média 

(např. stlačeným vzduchem), 

• příprava nátěrových hmot a nanášení nátěrových hmot musí probíhat v souladu 

s technickými údajovými listy, 

• dodržování intervalu přetíratelnosti dané nátěrové hmoty, 

• dodržení doporučených klimatických podmínek pro danou nátěrovou hmotu, 

• měření mokré a suché tloušťky nátěru pomocí vhodných měřidel. [9] 
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Výše uvedená pravidla vedou k navyšování konečné ceny za zhotovení nátěrového 

systému, nicméně nedodržování těchto pravidel může vést ke značnému zkrácení 

životnosti nátěrového systému. Následné náklady na opravu, popřípadě obnovu nátěrového 

systému mohou být mnohonásobně vyšší. [9] 

3.7 Opravy vad duplexního systému 

Vady duplexního systému mohou vzniknout jak při zhotovování tohoto systému, 

tak při manipulaci či montáži. Každá vada snižuje celkovou životnost duplexního systému, 

protože se stává potenciálním zárodkem pro korozi. [10] 

Vady zasahující až do podkladového ocelového povrchu 

Doporučený postup opravy zinkového povlaku je uveden v normě ČSN EN ISO 1461. 

Lze využít žárového stříkání zinku nebo nátěru, který obsahuje pigment z práškového 

zinku. Další možností je využití zinkových mikrolamel, zinkové pasty nebo pájky ze slitiny 

zinku. Povrch by měl být před opravou ručně nebo mechanizovaně očištěn, a to minimálně 

na čistotu povrchu St3 dle normy ČSN EN ISO 8501-1. Přechod mezi vybroušenou vadou 

a neporušeným povlakem by měl být plynulý a hladký. [10] 

Vady duplexního systému až na povlak žárového zinku 

Vady tohoto typu je doporučeno ručně nebo mechanizovaně vybrousit až na povlak 

zinku na stupeň čistoty St3 dle normy ČSN EN ISO 8501-1. Přechod mezi vadou 

a povrchem zinku by měl být hladký a plynulý. Následné nanášení nátěrové hmoty 

je možné pomocí štětce či válečku. Pro základní nátěr se váleček nedoporučuje. Tloušťky 

jednotlivých vrstev nátěrového systému by měly odpovídat původní specifikaci. [9,10] 

Povrchové vady nátěru duplexního systému 

Povrchové vady a vady zasahující pouze do nátěrového systému se doporučují 

přebrousit smirkovým papírem. Přechod mezi vybroušenou vadou a neporušeným nátěrem 

musí být plynulý a hladký. [9,10] 

 V případě nedodržení podmínky hladkého a plynulého přechodu hrozí nebezpečí 

usazování nečistot. Tato místa se poté stávají potenciálními zárodky pro vznik koroze. 

[9,10] 
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3.8 Vliv chloridů na žárově zinkovaný povrch a duplexní systémy 

Chloridy způsobují vysoké korozní namáhání jak ocelí, tak zinkového povlaku. 

V České republice je největší koncentrace chloridů v okolí dopravních komunikací, 

a to i v době mimo zimní období. Dlouhodobými korozními zkouškami bylo zjištěno, 

že korozní agresivita v okolí vozovek se pohybuje ve stupních C4 a C5. Stupeň agresivity 

prostředí závisí také na intenzitě dopravy a na klimatických podmínkách. [27] 

U žárově zinkované konstrukce dochází k intenzivní korozi zinkového povlaku 

ve formě objemných bílých vrstev korozních produktů. U duplexních systému dochází 

k výraznému zvýšení rizika podkorodování vrstvy nátěrového systému a následnému 

praskání a odlupování nátěru důsledkem zvyšujícího se objemu korozních produktů. 

Následkem toho je výrazně snížena účinnost protikorozní ochrany a životnost celé 

konstrukce. Korozní úbytek pro zinkový povlak je v blízkosti komunikací zhruba 

5 až 10krát vyšší oproti průměrnému ročnímu koroznímu úbytku zinku na území České 

republiky. [27] 
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4. Nanotechnologie a vlastnosti povlaků obsahující nanočástice 

Nanotechnologie patří v dnešní době mezi nejdynamičtěji se rozvíjející vědní 

technologie. Její obrovský potenciál překračuje vymezení jednotlivých vědních 

a technických oborů. Pojem nano vyjadřuje násobek – jednu miliardtinu (10-9) základní 

jednotky. V praxi se jedná o techniku, zařízení nebo struktury, jejichž velikost odpovídá 

úrovni nanometrů – atomová a molekulární úroveň. Do nanotechnologie lze zařadit 

materiály, systémy, jejich aplikace nebo způsoby tvorby splňující následující podmínky: 

1. Velikost alespoň jednoho rozměru nebo vnitřní struktury v rozmezí 1–100 nm. 

2. Jejich fyzikální či chemické vlastnosti na úrovni atomů a molekul jim dávají 

speciální vlastnosti v porovnání se stejným systémem nebo materiálem, jež nemá 

složky s nanorozměry. 

3. Jejich kombinace umožní vytváření struktur, které mohou být implementovány 

do makrosvěta. [12] 

Mezi nejvíce se rozvíjející oblasti nanotechnologie patří: 

• Oblast nanomateriálu – zkoumání a vývoj nových druhů materiálových systémů. 

• Oblast nanochemie – vytváření a modifikace chemických systémů. 

• Nanoelektronika – zkoumá strategie využívání nanostruktur v informačních 

technologiích. 

• Nanooptika – zkoumá využití optických vysokorychlostních komunikačních 

technologií, optických systému, laserových zdrojů apod. 

• Nanovýroba – zabývá se vývojem a vytvářením nových struktur, vrstev a systémů 

• Nanobiotechnologie – zkoumá biologické systémy, senzorovou technologii, 

fotovoltaiku aj. 

• Nanoanalytika – zabývá se analytickými metodami a nástroji pro porozumění 

základních jevů a pomáhá charakterizovat výrobky. [13] 

4.1 Vlastnosti povlaků obsahující nanočástice 

Experimentálními zkouškami bylo zjištěno, že existence nanočástic jejichž velikost 

nepřesahuje 100 nm má na konečné vlastnosti povlaku velmi dobrý vliv. Mezi zlepšené 

vlastnosti patří např. tvrdost nebo bariérová schopnost nátěru. Míra zlepšení se pohybuje 

v desítkách procent. Na výsledné vlastnosti má zásadní vliv charakteristika nanočástic – 

tvar, velikost, povrchová úprava a rozmístění v pojivu. Mezi nanoprášky, které dokáží 
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vylepšit vlastnosti povlaku patří SiO2, TiO2, oxidy zirkonu a hliníku, sulfát baria 

nebo organické prášky. [16] 

Jednou ze složek nátěru obsahující nanočástice jsou anorganické křemíkové částice, 

vázané organickými polymery. Anorganické nanočástice jsou v nátěru hustě propojeny 

a nátěr tak vykazuje lepší mechanické vlastnosti. Kromě již zmíněné tvrdosti se jedná 

o odolnost proti poškrábání, odolnost proti vodní páře, a chemikáliím. V praxi se můžeme 

setkat se superhydrofilními a superhydrofobními povlaky, které vynikají snadnou 

čistitelností a dají se tak použít například v případě obtížně přístupných ploch. [15] 

Každý povrch je specifikován určitými vlastnostmi. Pomocí chemické 

nanotechnologie je možné tyto vlastnosti upravovat za účelem získání nových vlastností. 

Podkladový materiál tak může díky nanotechnologie získat následující funkční vlastnosti. 

4.1.1 Samočistící schopnost a jednoduchost čištění 

Povrch dokáže odpuzovat vodu, olej, mastnotu i běžné nečistoty a je nelepivý. 

Z tohoto důvodu nedochází k usazování nečistot k povrchu. V případě oplachu vodou 

dochází k samočistícímu efektu – kapky vody pohltí nečistoty a jednoduše stečou 

z povrchu. Jednou z hlavních výhod je, že již není potřeba používat odmašťovací přípravky 

a čistidla, což je pozitivní jak z hlediska ekonomiky, tak ekologie. [14] 

4.1.2 Odolnost proti oděru a poškrábání 

Plochy, které jsou opatřeny nanopovlaky nebo nátěry obsahujícími nanočástice mohou 

být mechanicky i chemicky velmi odolné. V případě plastů se míra poškrabání a oděru 

snižuje na úroveň minerálního skla. [14] 

4.1.3 Odpudivost vody a olejů 

Sací schopnost materiálu je snížena na tolik, že se voda i olej vlivem nanostruktury 

substrátu chovají podobně jako kapky rtuti (stékají po povrchu, aniž by ho promočily). 

Tím se snižuje možnost znečištění, nebo znehodnocení povrchů. [14] 

4.1.4 Ochrana proti korozi 

Ochranný povlak obsahující pigmenty o velikosti 1–100 nm, které jsou navíc 

uspořádány tak, aby byl zajištěn co nejmenší průnik korozních činitelů k povrchu, vykazují 

oproti běžným povlakům několikanásobně vyšší odolnost proti korozi. [15] 
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4.1.5 Odolnost proti plísním a bakteriím 

Mikroorganismy jako jsou bakterie, plísně nebo řasy se vyskytují na místech, která 

jsou pro ně z hlediska přežití příznivá. Jedním z nejdůležitějších faktorů je pro ně vlhkost. 

Nanopóry v ochranném povlaku umožňují rychlou a intenzivní výměnu vlhkosti s okolím, 

čímž je výrazně zvýšena odolnost proti mikroorganismům. [14] 

4.1.6 Ochrana proti stárnutí materiálu 

Nanopovlak nebo povlak obsahující nanočástice je schopen ochránit materiál 

před slunečním zářením, vodou, agresivním prostředím, mechanickými a chemickými 

vlivy, což jsou činitelé mající velký vliv na stárnutí materiálu. Nanopovlaky tak výrazně 

prodlužují životnost substrátů a ploch. [14] 

Výzkum a vývoj nanopovlaků nebo povlaků obsahující nanočástice zažívá 

v současnosti velký rozvoj. Jedním ze směrů, kterými se ubírá je snížení tloušťky 

vytvořeného filmu, zvětšení hustoty, snížení pórovitosti a zlepšení přilnavosti ve srovnání 

s klasickými nátěry. 
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5. Přilnavost nátěrových hmot 

Přilnavost nátěru (adheze) je definována jako souhrn sil, kterými je nátěr zakotvený 

k povrchu natřeného podkladu. Nátěr je schopen chránit kovový povrch proti korozi pouze 

za předpokladu dobré přilnavosti, čímž je zabráněno vzniku třetí fáze (většinou voda, 

či korozní produkty) na rozhraní nátěr – kovový povrch. Dle přilnavosti k podkladovému 

materiálu lze nátěry rozdělit do dvou základních skupin: 

1. Nátěry s nízkou přilnavostí – do této skupiny patří nátěry na bázi chlorovaného 

kaučuku a nitrocelulózy. 

2. Nátěry s dobrou přilnavostí – typickými příklady jsou olejové, epoxidové, alkydové 

nebo polyuretanové nátěry. [17] 

Není důležitá pouze přilnavost nátěru k povrchu kovu před vystavením působení 

korozního prostředí, ale také průběh změny přilnavosti s časem. K zabezpečení 

požadované přilnavosti a tím i životnosti mohou sloužit různé přísady do základního 

nátěru. Jedná se např. o sloučeniny na bázi hlinitanu zirkoničitého, titaničitany, deriváty 

silanů aj. [17] 

Nejdůležitějším krokem k dosažení přilnavosti nátěru je zbavení povrchu součásti 

všech nečistot (korozní produkty, mastnota, prach, rozpustné soli a další mechanické 

nečistoty). Pro zvýšení přilnavosti nátěru a zabránění šíření koroze od místa poškození 

lze na povrchu součásti vytvořit fosfátovou vrstvičku, pasivační vrstvu, nebo vrstvu na bázi 

silanu. [16,17] 

5.1 Drsnost povrchu 

Drsnost povrchu je jednou z hlavních vlastností povrchu zajišťující přilnutí nátěrové 

hmoty na podkladový materiál. Požadované drsnosti povrchu pro nanášení nátěrových 

hmot lze dosáhnout vhodnou volbou opracování nebo předúpravou povrchu (otryskáním 

nebo ručním čištěním). Dle normy ČSN EN ISO 8503-1 je před nanášením nátěrového 

systému nejvhodnější profil povrchu “střední (G)“ nebo “střední (S)“, což odpovídá 

jmenovité hodnotě drsnosti 60 μm respektive 40 μm. 

Drsnost povrchu je měřena na sledované ploše povrchu a je charakterizována 

veličinami, které jsou uvedeny v normě ČSN EN ISO 4287. Existuje několik způsobů 

měření drsnosti, primární dělení je na 2D a 3D měření. Nejběžnějším zařízením pro měření 

drsnosti je dotykový profilometr, který se skládá ze skluzné ližiny s diamantovým hrotem, 
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zařízení transformující mechanický signál na elektrický a zařízení, které signál 

vyhodnocuje. [19] 

5.2 Smáčivost povrchu 

Smáčivost povrchu lze definovat jako schopnost nebo vlastnost kapaliny přilnout 

k povrchu pevného substrátu. Jedná se o důležitou vlastnost z pohledu zajištění adheze 

nátěru k povrchu substrátu. Dobré smáčivosti lze dosáhnout důkladným čistícím procesem. 

Substrát, na jehož povrchu se nevyskytuje mastnota a nečistota lze vodou smáčet snadno 

(tabulka 4). Neočištěný povrch je hydrofobní – odpuzuje vodu z důvodu podstatně většího 

úhlu styku. V případě nahrazení plochy voda – mastnota rozdílnou plochou, 

jež je v jednom směru hydrofobní může dojít k přiblížení molekul vody k částicím 

mastnoty a následnému smáčení. [16] 

Tabulka 4 -  Smáčení povrchu [16] 

 

5.3 Zlepšení přilnavosti chromátováním 

Chromátování je proces chemické úpravy, kdy je na povrchu kovu vytvářena ochranná 

pasivační vrstva chromových sloučenin. Hlavním účelem této vrstvy je připravit povrch 

k nanášení organických povlaků a chránit kov před lehkým korozním namáháním. Postup 

chromátování začíná odmaštěním, popřípadě mořením předmětu. Následně je předmět 

ponořen do chromatovací lázně, kde setrvá po určitou dobu. Posledním krokem je sušení 

předmětu. Výsledné pasivační vrstvy mohou být buď bezbarvé, zbarveny žlutě nebo 

zeleně. Chromátování je vhodné např. pro pozinkované předměty, které jsou tak chráněny 

před atmosférickou korozí i bílou rzí. [4] 
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5.4 Zlepšení přilnavosti fosfátováním 

Fosfátování je chemický proces, kterým jsou upravovány některé kovy (ocel, zinek) 

a při kterém se na povrchu součásti vytváří souvislá, dobře zakotvená, porézní krystalická 

vrstva nerozpustných fosforečnanů. Vzniklá vrstva je pevně spojena s podkladovým 

materiálem, nicméně se nepoužívá jako konečná vrstva, ale jako podkladová vrstva 

pod nátěrové systémy. Největší vliv na kvalitu fosfátové vrstvy má předúprava povrchu. 

Předpokladem pro kvalitní fosfátovou vrstvu je dokonalé odstranění mastnoty, rzi, okují 

a jiných nečistot. Na hrubém povrchu vzniká hrubá krystalická vrstva, oproti tomu 

na mechanicky upraveném povrchu vzniknou jemné krystalky fosforečnanu. Nejvhodnější 

předúpravou je dokonalé odmaštění povrchu. Negativní vliv na fosfátování mohou mít 

některé legující prvky, mezi které patří např. molybden, chrom, vanad či wolfram. [4] 

5.5 Zlepšení přilnavosti vrstvou na bázi silanu 

Zlepšení přilnavosti nátěrového systému k podkladovému materiálu můžeme 

dosáhnout pomocí tenké adhezivní nanovrstvy na bázi silanu. Tato vrstva se nanáší 

před aplikací nátěrového systému. Vytvořená nanovrstva by měla nahradit např. vrstvy 

vzniklé fosfátováním. [16] 
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6. Návrh metodiky experimentálních prací 

Cílem diplomové práce je studium ochranných vlastností nátěrové hmoty obsahující 

nanočástice aplikované na žárově zinkovaný povrch. Experimentální část práce 

je zaměřena na hodnocení mechanických vlastností a protikorozní ochrany testované 

nátěrové hmoty a rozšiřuje výsledky experimentálních zkoušek mé bakalářské práce. 

Hodnocení povrchu vstupního materiálu: 

• měření drsnosti povrchu vstupního materiálu dle ČSN EN ISO 4287, 

• odmaštění povrchu pomocí prostředku SIMPLE GREEN, 

• mikroskopická analýza vstupního materiálu optickým mikroskopem Neophot 2, 

• měření povrchového napětí – Arcotest, 

• zhotovení nátěrového systému na podkladový materiál, 

• stanovení mokré a suché tloušťky nátěru dle ČSN EN ISO 2808. 

Dlouhodobá korozní zkouška – hodnocení nátěrového povlaku po expozici 

v povětrnostních a laboratorních podmínkách: 

• měření přilnavosti nátěru v závislosti na času expozice, 

o mřížková zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-2, 

o odtrhová zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-1, 

• mikroskopická analýza povrchu optickým mikroskopem Neophot 2, 

• měření suché tloušťky nátěru dle ČSN EN ISO 2808. 

Urychlené korozní zkoušky – hodnocení nátěrového povlaku po provedení urychlených 

korozních zkoušek: 

• korozní zkouška v umělé atmosféře – zkouška solnou mlhou dle ČSN EN ISO 9227, 

o hodnocení degradace nátěru dle ČSN EN ISO 4628-1,2,4,5 a 8, 

o mřížková zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-2, 

o odtrhová zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-1, 

o měření suché tloušťky nátěru dle ČSN EN ISO 2808. 

• korozní zkouška v umělé atmosféře – stanovení odolnosti proti vlhkosti 

dle ČSN EN ISO 6270-1, 

o hodnocení degradace nátěru dle ČSN EN ISO 4628-1,2,4,5 a 8, 

o mřížková zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-2, 

o odtrhová zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-1, 

o měření suché tloušťky nátěru dle ČSN EN ISO 2808. 
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7. Charakteristika vstupního materiálu 

Pro experimentální zkoušky byl použit ocelový plech jakosti S355NC, vyrobený 

válcováním za tepla dle normy EN 10149-2 o rozměrech 150 x 100 x 3 mm, který byl 

následně žárově zinkován ponorem. V tabulce 5 je uvedeno chemické složení základního 

ocelového materiálu. 

Tabulka 5 - Chemické složení vstupního materiálu 

Chemické složení 

Prvek C Mn Si P S N Al 

Obsah 

[%] 
0,0429 0,9890 0,0200 0,0100 0,0070 0,0069 0,0280 

 

Testovaným nátěrem je transparentní vodou ředitelný nátěr obsahující nanočástice. 

Nátěrová hmota obsahuje akrylovou disperzi, která je schopná se rozpouštět ve vodě. 

Aby byla zvýšena antikorozní ochrana nátěrové systému, obsahuje nátěrová hmota ve vodě 

rozpustné inhibitory koroze a zinek. Nátěrová hmota je šetrná vůči životnímu prostředí. 

Z důvodu trvajícího patentového řízení nelze k nátěrové hmotě sdělit bližší informace. 

7.1 Značení jednotlivých vzorků 

Vzorky určené k experimentálním zkouškám byly rozděleny do několika skupin: 

• Vzorky číslo 1 a 2 byly referenční 

• Vzorky 5 až 14 byly určeny k dlouhodobým zkouškám v laboratorních podmínkách 

• Vzorky 15 až 24 byly určeny k dlouhodobým zkouškám ve venkovním prostředí 

• Vzorky 27 až 46 byly určeny ke zkouškám v solné a kondenzační komoře 

7.2 Příprava povrchu vzorků před nanesením nátěru 

Veškeré experimentální vzorky byly před nanesením nátěru odmaštěny pomocí 

přípravku Simple Green. Tímto procesem bylo zajištěno odstranění veškeré mastnoty, 

tuků, olejů a jiných nečistot z povrchu vzorků. Jedná se o vysoce účinný čistící 

a odmašťovací přípravek, který je využíván jak průmyslově, tak i v domácnostech. 

Je vhodný jak pro strojní, tak ruční mytí. Přípravek byl naředěn s vodou v poměru 1:10. 

Při tomto ředícím poměru je schopen odstranit silné znečistění (např. olejové skvrny, 

saze aj.) Po naředění odmašťovacího přípravku bylo provedeno měření pH, teploty lázně 

a teploty oplachové vody pomocí přístroje Eutech pH 5+. Dále byly zaznamenány 
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klimatické podmínky v laboratoři pomocí digitálního přístroje Elcometer 319. Naměřené 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6.  

Tabulka 6 -  Klimatické podmínky během nanášení nátěrové hmoty a vlastnosti lázně 

 Před odmaštěním Po odmaštění 

pH 9,4 9,47 

Teplota lázně [°C] 23,6 23,5 

Teplota vzduchu [°C] 21,9 

Vlhkost vzduchu [%] 42,0 

Rosný bod [°C] 8,6 

 

Všechny vzorky byly umístěny do lázně na dobu 10 min, následně proběhl oplach 

vzorků proudem vody z vodovodního řádu. Poté byly vzorky umístěny do sušící pece, 

kde setrvaly po dobu pěti minut při teplotě 100 °C. 

7.3 Fotodokumentace vzorků určených k experimentálnímu měření 

 

 

Obrázek 9 -  Detail povrchu vzorků před odmaštěním, a), d) zvětšeno 200x b) zvětšeno 100x, c) zvětšeno 20x 
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Obrázek 10 - Povrch vzorků po odmaštění, a) zvětšeno 200x, b) zvětšeno 500x, c) zvětšeno 20x, d) zvětšeno 100x  



Diplomová práce  Bc. Štěpán Pořízek 

38 

 

8. Popis experimentálních prací 

8.1 Měření drsnosti povrchu dle ČSN EN ISO 4287 

Předmětem normy je vymezení termínů, pojmů, definic a parametrů, kterými je určena 

struktura povrchu profilovou metodou. Měřicím přístrojem je profilový drsnoměr Mitutoyo 

Surftest – 301 (obrázek 11). Přístroj měří profil nerovnosti pomocí dotyku, který je opatřen 

diamantovým snímacím hrotem. Měření probíhalo ve dvou na sebe kolmých směrech – 

příčném a podélném. 

Měřenými parametry struktury povrchu byly: 

Ra – střední aritmetická úchylka drsnosti [μm], 

Rz – největší výška profilu [μm]. 

 
 

Obrázek 11 – Drsnoměr Mitutoyo Surftest 301 

8.2 Arcotest – měření povrchového napětí 

Jedním z rozhodujících faktorů ovlivňující přilnavost nátěru je povrchové napětí. 

Čím vyšší je povrchové napětí, tím je zvýšena adheze nátěru k povrchu. Toto napětí 

je měřeno v mN/m a výrobce uvádí, že pokud jeho hodnota klesne pod 38 mN/m bude 

přilnavost nátěru nevyhovující. V případě nízké hodnoty povrchového napětí lze povrch 

chemicky nebo fyzicky ošetřit, a tím přilnavost zlepšit. Dalším faktorem negativně 

ovlivňujícím povrchové napětí může být znečištění povrchu (tuk, oleje, mastnota apod.) 

[20] 
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Průběh zkoušky je jednoduchý a lze ho provádět jako rutinní test, jehož výsledek 

je takřka okamžitý. Aplikační sada (obrázek 12) obsahuje tři lahvičky (35,38 a 41 mN/m) 

v jejichž víčku je přidělán štěteček, kterým se inkoust nanese na zkoušený povrch. 

Nanesená linka je pozorována, a pokud nedojde k její změně, (neslije se v kapky) 

je povrchové napětí stejné nebo vyšší než povrchové napětí roztoku. 

 

Obrázek 12 – Aplikační sada 

 

8.3 Stanovení tloušťky nátěru dle ČSN EN ISO 2808 

Tloušťka nátěru je definována jako vzdálenost od povrchu podkladového materiálu 

k povrchu povlaku. V normě ČSN EN ISO 2808 jsou charakterizovány metody, které 

mohou být použity k měření tloušťky suchého a mokrého nátěru.  

Měření tloušťky mokrého nátěrového filmu hřebenovou měrkou 

Hřebenová měrka (obrázek 13) slouží ke stanovení tloušťky právě nanesené nátěrové 

hmoty. Měrka je vyrobena z korozivzdorného materiálu, který je odolný proti jednotlivým 

složkám nátěrové hmoty. Tvar měrky je pravidelný šestihran. Každá strana měrky 

je určena k měření různého rozsahu tloušťky nátěru. Měření probíhá přiložením měrky 

k povrchu, na který je nanesena nátěrová hmota. Při každém měření musí dojít 

ke kolmému dotyku dvou nejvzdálenějších bodů dané strany měrky k povrchu. Následně 

je měrka oddálena od povrchu a vizuálně se určí, který zub je smáčen jako poslední. Mokrá 

tloušťka nátěru je pak v rozsahu od posledního smáčeného zubu po vedlejší nesmáčený 

zub. 
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Obrázek 13 - Hřebenová měrka 

Měření suché tloušťky nátěru magnetickou metodou 

Ke stanovení suché tloušťky nátěru byla použita nedestruktivní metoda měření pomocí 

digitálního přístroje Elcometer 456. Přístroj vyhodnocuje tloušťku nátěru dle změn 

magnetického toku způsobeného odlišnou vzdáleností měřícího dotyku od povrchu 

podkladového materiálu. Měření probíhá přiložením dotyku k povrchu, následně 

je na displeji zobrazena hodnota tloušťky povlaku. 

8.4 Mřížková zkouška přilnavosti nátěru dle ČSN EN ISO 16276-2 

Norma popisuje postup při hodnocení odolnosti nátěrového systému, do kterého 

je proveden řez, jenž má podobu pravoúhlé mřížky. Metoda patří do skupiny 

destruktivních zkoušek, v případě provádění zkoušky na natřené konstrukci je proto nutné 

provést lokální opravu. Z tohoto důvodu je vhodné zkoušku provádět na experimentálních 

vzorcích. [21] 

Metoda je použitelná pro nátěrové systémy, jejichž suchá tloušťka nepřekračuje 

250 μm. Rozteč jednotlivých břitů nože je určena tloušťkou nátěrového systému. Prvním 

krokem zkoušky je vytvoření svislých a podélných řezů, které jsou navzájem kolmé. 

Na řezný nástroj musí být vyvinuta taková síla, aby došlo k prořezání nátěrového povlaku 

až na podkladový materiál. Následně jsou nepřilnavé části nátěru v okolí řezů očištěny 

štětcem. Poté je na řezy přitlačena lepící páska široká 50 mm. Síla potřebná k jejímu 

odtržení je 10 ± 1 N. Posléze je páska odtržena pod úhlem 60° a nalepena na vhodný 

podklad. Posledním krokem je vyhodnocení poškození mřížky dle tabulky 7. 
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Tabulka 7 -  Klasifikace výsledků mřížkové zkoušky [25] 

 

8.5 Odtrhová zkouška přilnavosti nátěru dle ČSN EN ISO 16276-1 

Norma specifikuje postup pro hodnocení odtrhové pevnosti, vhodné zařízení, 

inspekční plochy, plány vzorkování a kritéria přijetí/odmítnutí. Zkouška je stejně 

jako mřížková zkouška přilnavosti destruktivní a stanovuje minimální tahové napětí, 

které je nutné k odtržení nejslabší mezifáze (adhezní lom) nebo nejslabší složky (kohezní 

lom). Zkouška je vhodná jak pro jednovrstvé, tak vícevrstvé nátěrové systémy. [22] 

Pro provedení zkoušky byl použit odtrhoměr Elcometer 506 (obrázek 14). Prvním krokem 

zkoušky je příprava povlaku a odtrhového válečku – oba povrchy je potřeba jemně 

obrousit pro zajištění dostatečné přilnavosti lepidla. Následně je na povrch válečku 

nanesena tenká vrstva dvousložkového epoxidového lepidla. Mísící poměr lepidla je 1:1 

a doba vytvrzování 24 hodin. Po vytvrzení lepidla je v okolí válečku narušena vrstva 

nátěru, až na podkladový materiál pomocí kruhového ocelového prstence. Dalším krokem 

je nasazení hydraulického digitálního odtrhoměru na váleček. Poté je plynulým točením 

páky vyvozeno tahové napětí, které zapříčiní odtržení zkušebního tělíska. Z displeje 

je odečtena výsledná hodnota tahového napětí v MPa a pomocí vizuálního pozorování 

určíme charakteristiku lomové plochy dle ČSN EN ISO 16276-1. 
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Základní typy lomů jsou:  

- A – kohezní poškození podkladu 

- A/B – adhezivní poškození mezi podkladem a první vrstvou 

- B – kohezní poškození první vrstvy 

- B/Y – adhezivní poškození mezi vrchní vrstvou a lepidlem 

- Y – kohezní poškození lepidla 

- Y/Z – adhezivní poškození mezi lepidlem a zkušebním tělískem [22] 

 

Obrázek 14 - Odtrhoměr elcometer 506 [26] 

8.6 Dlouhodobá korozní zkouška v přírodních a laboratorních podmínkách 

Pomocí této zkoušky byla zkoumána korozní odolnost nátěrového povlaku. Vzorky 

5 až 14 byly dlouhodobě exponovány v Ostravě ve venkovním prostředí po dobu jednoho 

až pěti měsíců. Korozní agresivita atmosféry v Ostravě se pohybuje v rozmezí C3 až C4 

dle ČSN EN ISO 12944-2. Vzorky 15 až 24 byly dlouhodobě exponovány v laboratorním 

prostředí po dobu jednoho až pěti měsíců. V tabulce 8 je uvedeno období provedení 

jednotlivých úkonů. Průběh teploty vzduchu během dlouhodobé expozice vzorků 

je zaznamenán na obrázku 15. 
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Tabulka 8 - Období aplikace a testování nátěrového systému 

Úkon Období 

Aplikace nátěru 10/2016 

Zkoušky referenčních vzorků 11/2016 

Zkoušky vzorků exponovaných 1 měsíc 12/2016 

Zkoušky vzorků exponovaných 2 měsíce 1/2017 

Zkoušky vzorků exponovaných 3 měsíce 2/2017 

Zkoušky vzorků exponovaných 4 měsíce 3/2017 

Zkoušky vzorků exponovaných 5 měsíců 4/2017 

 

 

Obrázek 15 -  Průběh teploty vzduchu během expozice vzorků 
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8.7 Korozní zkouška v umělé atmosféře – zkouška solnou mlhou dle 

ČSN EN ISO 9227 

Norma ČSN EN ISO 9227 stanovuje přístroje, chemikálie a postup zkoušky. Během 

zkoušky je v komoře rozprašována mlha neutrálního roztoku chloridu sodného. Touto 

zkouškou je možné sledovat protikorozní odolnost kovových materiálů, a to jak 

nechráněných, tak chráněných pomocí ochranných povlaků. [23] 

Průběh zkoušky 

Okraje a zadní část vzorků jsou oblepeny pomocí průhledné lepící pásky, odkrytá 

zůstává pouze plocha, která bude po provedení zkoušky hodnocena. Do poloviny vzorků 

je zhotoven řez o délce 50 mm, který simuluje poškození nátěrového systému a zasahuje 

až na podkladový materiál. Druhá polovina vzorků zůstává nepoškozena. Následně jsou 

vzorky vloženy do korozní komory. Po uplynutí požadované doby jsou vzorky z komory 

vyjmuty a po uschnutí opláchnuty proudem vody. Posledním krokem je vyhodnocení 

zkoušky dle ČSN EN ISO 4628-2,4,5,8 a vyhodnocení odtrhové pevnosti 

dle ČSN EN ISO 16276-1,2. 

Korozní zkouška proběhla v korozní komoře S400 M-TR vyrobenou společností 

Liebisch. Podmínky v korozní komoře: 

• teplota uvnitř komory se pohybuje v rozmezí 35 ± 2 °C, 

• tlak vzduchu 3 ÷ 4 bar, 

• tlak vody 2,5 ÷ 3 bar, 

• teplota navlhčovače 55 °C, 

• solná mlha – 5% neutrální vodný roztok NaCl, 

• vlhkost 100 %. 

Testovaná transparentní nátěrová hmota primárně slouží jako dočasná protikorozní 

ochrana – uvažovaná doba ochrany je přibližně do jednoho roku. V tabulce 9 je uveden 

vztah mezi dobou expozice v korozní komoře a dobou expozice v reálném prostředí. 

Tabulka 9 - Vztah mezi expozicí v reálných podmínkách a v korozní komoře [25] 

Doba expozice v korozní komoře 
Přibližná doba expozice v reálných 

podmínkách 

6 h 1 měsíc 

72 h 1 rok 

720 h 10 let 
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8.8 Korozní zkouška v umělé atmosféře – stanovení odolnosti proti vlhkosti dle 

ČSN EN ISO 6270-1 

Pomocí zkoušky jsme schopni určit odolnost nátěrového systému proti vysoké vlhkosti 

prostředí. Zkouška je aplikovatelná jak pro pórovité materiály jako jsou dřevo, sádrokarton 

aj., tak pro nepórovité podklady, mezi které patří i kovy. Zkouškou jsme schopni simulovat 

pravděpodobné chování nátěru, kdy na jeho povrchu dochází k trvalé kondenzaci vody. 

Účinky kondenzace a poškození nátěru jsou hodnoceny dle předem stanovených 

podmínek. [24] 

Zkušební zařízení musí být vyrobeno z chemicky odolného materiálu. Zařízení 

se skládá z elektricky vyhřívané vodní lázně a vhodného krytu. Pod tento kryt jsou 

následně umísťovány experimentální vzorky.  

Průběh zkoušky 

Experimentální vzorky jsou ošetřeny totožně jako vzorky určené ke zkoušce solnou 

mlhou – oblepeny průhlednou páskou tak, aby zůstala odkrytá pouze hodnocená plocha. 

Polovina vzorků je opatřena řezem až na podkladový materiál. Následně jsou vzorky 

vloženy do komory a v pravidelných, předem určených intervalech vyjímány a hodnoceny 

dle normy ČSN EN ISO 16276-1,2. 

Podmínky v kondenzační komoře: 

• teplota uvnitř komory je 38 ± 2 °C, 

• voda stékající z jednoho vzorku nesmí přijít do kontaktu s jinými vzorky, 

• použitá voda musí být stupně čistoty 3 a více, 

• hladina vody musí být konstantní.  
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9. Výsledky experimentálních prací 

9.1 Měření drsnosti povrchu dle ČSN EN ISO 4287 

Měření drsnosti proběhlo na referenčním vzorku, a to před a po odmaštění. Měření 

bylo opakováno 10krát v každém směru. V tabulce č. 10 jsou uvedeny průměrné hodnoty 

drsnosti povrchu. Měřená délka byla 4 mm, filtr definující rozhraní mezi složkami drsnosti 

a vlnitosti λc = 0,8 mm a standart měření přístroje ISO 1997. 

Tabulka 10 -  Průměrné hodnoty drsnosti povrchu 

Vzorek Směr měření Ra [μm] Rz [μm] 

Před odmaštěním 

podélný 2,52 11,10 

příčný 2,62 11,57 

Po odmaštění 

podélný 2,64 11,52 

příčný 11,52 12,35 

 

9.2 Arcotest – měření povrchového napětí 

Pro určení povrchového napětí byl použit inkoust o povrchovém napětí 38 mN/m. 

Inkoust byl nanesen na čtyři vzorky. Ve všech případech nedošlo ke slití nebo jiné změně 

inkoustové linky. Povrchové napětí je tedy rovno nebo vyšší hodnotě 38 mN/m, která 

je dle výrobce považována za dostatečnou z hlediska přilnavosti nátěru. 

Tabulka 11 - Zhodnocení zkoušky povrchového napětí 

Vzorek Fotodokumentace Hodnocení 

1 

 

Vyhovuje 

3 

 

Vyhovuje 

15 

 

Vyhovuje 

27 

 

Vyhovuje 
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9.3 Aplikace nátěru, stanovení tloušťky nátěru dle ČSN EN ISO 2808 

Před nanesením nátěrové hmoty bylo provedeno měření tloušťky zinkového povlaku 

přístrojem Elcometer 456. Na každém vzorku proběhlo 10 měření. V tabulce 12 je uvedena 

průměrná, minimální a maximální tloušťka zinkového povlaku na jednotlivých vzorcích.  

Tabulka 12 - Tloušťka zinkového povlaku experimentálních vzorků 

 
Tlouštka zinkového povlaku 

[μm] 
  

Tloušťka zinkového povlaku 

[μm] 

Vzorek Průměrná Min. Max.  Vzorek Průměrná Min. Max. 

1 80,4 73,7 92,7  27 81,3 74,2 91,7 

2 79,7 65,7 86,4  28 78,4 70,5 86,2 

5 82,8 74,9 92,2  29 83,4 68,5 95,2 

6 83,4 69,4 95,6  30 82,5 69,2 93,7 

7 81,9 74,6 89,7  31 86,2 74,4 97,3 

8 77,0 64,1 90,6  32 86,1 71,9 98,9 

9 83,2 76,4 93,8  33 79,0 62,7 91,4 

10 86,4 71,7 94,5  34 86,7 71,1 103,2 

11 83,0 73,3 93,2  35 80,2 67,8 88,3 

12 81,3 71,6 91,4  36 84,9 59,6 103,4 

13 86,4 77,5 92,5  37 84,5 75,5 91,2 

14 76,5 65,6 82,7  38 81,3 61,2 91,2 

15 83,2 66,5 96,2  39 82,9 74,9 93,2 

16 80,8 69,1 95,8  40 83,4 77,1 90,8 

17 82,2 71,7 104,4  41 84,1 74,9 97,2 

18 83,8 69,9 99,4  42 82,4 74,9 82,4 

19 78,1 72,3 86,5  43 83,0 74,1 89,8 

20 80,9 73,4 88,5  44 78,0 63,3 96,1 

21 82,8 69,3 95,8  45 78,8 64,5 91,5 

22 84,1 76,6 91,1  46 79,3 65,6 106,3 

23 84,4 73,2 93,2  47 79,9 74,2 85,9 

24 83,2 76,0 97,1  
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Nanášení nátěrové hmoty probíhalo ručně štětcem. Výhodou této metody je dobré 

přilnutí nátěrové hmoty. Nevýhodou může být nerovnoměrnost tloušťky nátěru oproti 

nanášení pneumatickým stříkáním. Během nanášení nátěrové hmoty byla tloušťka průběžně 

měřena hřebenovou měrkou do té doby, než bylo dosaženo požadované mokré tloušťky nátěru, 

která byla v rozmezí 200 až 250 μm. Po dostatečném zaschnutí nátěru proběhlo měření suché 

tloušťky nátěru pomocí digitálního přístroje Elcometer 456. V tabulce 13 jsou uvedeny 

výsledky měření. 

Tabulka 13  - Tloušťka duplexního povlaku (zinek + nátěr) 

 
Tloušťka duplexního systému 

(zinkový povlak + nátěr) 

[μm] 
  

Tloušťka duplexního systému 

(zinkový povlak + nátěr) 

[μm] 

Vzorek Průměrná Min. Max.  Vzorek Průměrná Min. Max. 

1 119,3 106,4 139,3  27 122,6 95,9 155,2 

2 129,6 114,0 148,2  28 124,8 102,8 155,3 

5 123,3 108,2 149,6  29 125,6 101,4 147,4 

6 121,5 91,8 153,2  30 122,7 100,2 171,1 

7 115,9 95,6 154,6  31 129,4 101,4 164,9 

8 123,3 105,6 139,7  32 117,2 86,9 137,2 

9 105,6 95,5 118,2  33 139,6 113,1 171,2 

10 104,2 89,2 126,1  34 143,6 122,4 168,4 

11 113,3 98,2 125,3  35 133,8 114,2 167,7 

12 125,4 111,5 154,7  36 129,6 98,3 149,5 

13 123,8 109,3 184,3  37 130,9 113,5 161,1 

14 122,6 101,5 175,5  38 145,1 107,6 171,5 

15 114,9 96,4 134,4  39 130,1 121,1 142,2 

16 131,4 111,2 155,6  40 128,2 109,5 154,6 

17 128,6 106,4 145,6  41 132,3 98,9 146,8 

18 115,3 96,5 141,1  42 120,2 101,4 157,8 

19 115,1 100,1 129,4  43 124,9 88,3 157,1 

20 111,3 97,9 127,5  44 131,9 100,3 173,2 

21 113,3 95,3 132,1  45 133,9 95,2 160,6 

22 119,2 95,2 173,6  46 142,1 104,5 175,4 

23 106,9 94,4 121,5  47 141,8 117,1 172,7 

24 110,7 98,8 123,6  
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9.4 Dlouhodobá korozní zkouška – měření přilnavosti nátěrového systému 

Pro stanovení přilnavosti nátěrového systému byly použity následující zkoušky: 

• odtrhová zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-1, 

• mřížková zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-2. 

9.4.1 Referenční vzorek 

Tabulka 14 - Hodnocení přilnavosti nátěru na referenčním vzorku 

Vzorek 1 

Období měření 10/2016 

Odtrhová pevnost [MPa] 5,60 8,30 6,78 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 

40A/B, 

60B/Y 
70A/B, 30B 45A/B, 55B 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
0 0 0 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

   

Fotodokumentace 

 (odtrhová zkouška přilnavosti) 

   

Průměrná tloušťka nátěru [μm] 119,3 

 

Fotodokumentace vzorku č. 1 

 

Obrázek 16 - Detail povrchu vzorku č.1, zvětšeno 20x 

 

Obrázek 17 - Detail povrchu vzorku č.1. zvětšeno 20x 
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9.4.2 Vzorky exponované ve venkovním a laboratorním prostředí po dobu 1 měsíce 

Tabulka 15 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 14 

Vzorek 14 

Prostředí laboratorní 

Období měření 11/2016 

Odtrhová pevnost [MPa] 5,57 5,85 8,55 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 

85A/B, 

15B/Y 
70B, 30B/Y 20A/B, 80B 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
0 0 0 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

   

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

   

Průměrná tloušťka nátěru [μm] 112,1 

 

Fotodokumentace vzorku č. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Obrázek 18 - Detail povrchu vzorku č. 14, a) zvětšeno 20x, b) zvětšeno 50x 
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Tabulka 16 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 15 

Vzorek 15 

Prostředí Venkovní 

Období měření 11/2016 

Odtrhová pevnost [MPa] 9,40 8,68 7,23 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
85A/B, 15B/Y 50B, 50B/Y 75A/B, 25B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
0 1 1 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

   

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

   

Průměrná tloušťka nátěru [μm] 117,1 

 

Fotodokumentace vzorku č. 15 

 

Obrázek 19 - Detail povrchu vzorku č. 15, a) zvětšeno 20x, b) zvětšeno 50x 

 

 

 



Diplomová práce  Bc. Štěpán Pořízek 

52 

 

9.4.3 Vzorky exponované ve venkovním a laboratorním prostředí po dobu 2 měsíců 

Tabulka 17 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 11 

Vzorek 11 

Prostředí Laboratorní 

Období měření 12/2016 

Odtrhová pevnost [MPa] 6,73 6,22 3,96 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
45B, 55B/Y 

20A/B, 50B, 

30B/Y 

60A/B, 15B, 

25B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
0 0 0 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

   

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

   

Průměrná tloušťka nátěru [μm] 110,9 

 

Fotodokumentace vzorku č. 11 

 
Obrázek 20 -  Detail povrchu vzorku č. 11, a) zvětšeno 50x, b) zvětšeno 20x 
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Tabulka 18 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 18 

Vzorek 18 

Prostředí Venkovní 

Období měření 12/2016 

Odtrhová pevnost [MPa] 7,45 8,27 6,84 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 

30A/B, 50B, 

20B/Y 
70B, 30B/Y 20A/B, 90B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
1 0 1 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

   

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

   

Průměrná tloušťka nátěru [μm] 122,6 

 

Fotodokumentace vzorku č. 18 

 
Obrázek 21 - Detail povrchu vzorku č. 18, a) zvětšeno 50x, b) zvětšeno 20x 
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9.4.4 Vzorky exponované ve venkovním a laboratorním prostředí po dobu 3 měsíců 

Tabulka 19 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 10 

Vzorek 10 

Prostředí Laboratorní 

Období měření 1/2017 

Odtrhová pevnost [MPa] 2,35 3,43 7,43 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
15B/Y, 85Z/Y 5A/B, 95B/Y 10B, 90B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
0 0 0 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

   

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

   

Průměrná tloušťka nátěru [μm] 106,4 

 

Fotodokumentace vzorku č. 10 

 
Obrázek 22 - Detail povrchu vzorku č. 10, a) zvětšeno 20x, b) zvětšeno 50x 
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Tabulka 20 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 20 

Vzorek 20 

Prostředí Venkovní 

Období měření 1/2017 

Odtrhová pevnost [MPa] 7,59 4,58 6,33 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
50A/B, 50B/Y 

15A/B, 65B, 

15B/Y 

10A/B, 65B, 

15B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
1 2 1 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

   

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

   

Průměrná tloušťka nátěru [μm] 115,5 

 

Fotodokumentace vzorku č. 20 

 
Obrázek 23 - Detail povrchu vzorku č. 20, a) zvětšeno 20x, b) zvětšeno 50x 
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9.4.5 Vzorky exponované ve venkovním a laboratorním prostředí po dobu 4 měsíců 

Tabulka 21 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 7 

Vzorek 7 

Prostředí Laboratorní 

Období měření 2/2017 

Odtrhová pevnost [MPa] 2,4 5,55 3,57 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
100Z/Y 30A/B, 70B/Y 

10A/B, 10B, 

80B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
0 1 0 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

   

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

   

Průměrná tloušťka nátěru [μm] 103,6 

 

Fotodokumentace vzorku č. 7 

 
Obrázek 24 - Detail povrchu vzorku č. 7, a) zvětšeno 20x, b) zvětšeno 50x 
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Tabulka 22 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 22 

Vzorek 22 

Prostředí Venkovní 

Období měření 2/2017 

Odtrhová pevnost [MPa] 9,33 4,20 4,50 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
85B, 15B/Y 

20A/B, 50B, 

30B/Y 
90A/B, 10B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
1 1 2 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

   

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

   

Průměrná tloušťka nátěru [μm] 95,2 

 

Fotodokumentace vzorku č. 22 

 
Obrázek 25 - Detail povrchu vzorku č. 22, a) zvětšeno 20x, b) zvětšeno 50x 
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9.4.6 Vzorky exponované ve venkovním a laboratorním prostředí po dobu 5 měsíců 

Tabulka 23 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 5 

Vzorek 5 

Prostředí Laboratorní 

Období měření 3/2017 

Odtrhová pevnost [MPa] 6,52 8,09 2,41 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
20B, 80B/Y 

5A/B, 65B, 

30B/Y 
5A/B, 95B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
1 1 0 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

   

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

   

Průměrná tloušťka nátěru [μm] 125,4 

 

Fotodokumentace vzorku č. 5 

 

Obrázek 26 - Detail povrchu vzorku č. 5, a), b) zvětšeno 50x 
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Tabulka 24 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 23 

Vzorek 23 

Prostředí Venkovní 

Období měření 3/2017 

Odtrhová pevnost [MPa] 6,74 8,31 7,50 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
20B, 80B/Y 70B, 30B/Y 

5A/B, 85B, 

10B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
2 1 1 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

   

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

   

Průměrná tloušťka nátěru [μm] 106,9 

 

Fotodokumentace vzorku č. 23 

 

Obrázek 27 - Detail povrchu vzorku č. 23, a) zvětšeno 50x, b) zvětšeno 20x 
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Porovnání tloušťky povlaku před a po ukončení dlouhodobé expozice 

 

Graf 1 - Porovnání tloušťky povlaku před a po provedení dlouhodobé expozice v různých prostředích 

Srovnání naměřených hodnot přilnavosti nátěrového systému 

 

Graf 2 -  Srovnání výsledků odtrhové zkoušky přilnavosti v závislosti na čase 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

14 15 11 18 10 20 7 22 5 23P
rů

m
ěr

n
á 

tl
o

u
šť

ka
 p

o
vl

ak
u

 [
μ

m
]

Vzorek

Porovnání tloušťky povlaku

Před dlouhodobými zkouškami

Vzorky exponované ve venkovním
prostředí

Vzorky exponované v
laboratorním prostředí

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

referenční vzorek 1 měsíc 2 měsíce 3 měsíce 4 měsíce 5 měsíců

O
d

tr
h

o
vá

 p
ev

n
o

st
 [

M
P

a]

Doba expozice vzorku

Odtrhová zkouška přilnavosti v závislosti na čase

Venkovní
prostředí

Laboratorní
prostředí

Referenční
vzorek



Diplomová práce  Bc. Štěpán Pořízek 

61 

 

 

Graf 3 - Srovnání mřížkové zkoušky přilnavosti v závislosti na čase u jednotlivých typů vzorků 

 

Vyhodnocení 

Během odtrhové zkoušky přilnavosti a mřížkové zkoušky přilnavosti byly testovány 

mechanické a technologické vlastnosti nátěrové hmoty, která byla aplikována na žárově 

pozinkované vzorky. Průměrná odtrhová pevnost u referenčního vzorku byla 6,9 MPa. 

U mřížkové zkoušky nedošlo k žádnému poškození nátěru – stupeň hodnocení 0. Vzorky 

15 až 24 byly vystaveny ve venkovním prostředí po dobu 1, 2, 3, 4 a 5 měsíců. 

Na obrázku 15 můžeme vidět rozsahy teplot, kterým byly jednotlivé vzorky vystaveny. 

Vzorky 5 až 14 byly exponovány v laboratorním prostředí, taktéž po dobu 1, 2, 3, 4 a 5 

měsíců. Na žádném ze vzorků se po dlouhodobé expozici nevyskytovaly okem viditelné 

vady nátěru – odlupování, praskání, vznik puchýřků ani koroze. 

V případě vzorků exponovaných v laboratorním prostředí bylo dosaženo dobrých 

výsledků, kdy byla průměrná odtrhová pevnost 5,2 MPa a pohybovala se v rozmezí od 2,4 

do 8,55 MPa. V případě hodnoty 2,4 MPa nedošlo k dostatečnému přilnutí lepidla 

ke zkušebnímu válečku, pravděpodobně z důvodu nedostatečného zdrsnění nebo z důvodu 

znečištění kontaktní plochy. Na vzorcích exponovaných 1, 2 a 3 měsíce byla mřížková 

zkouška hodnocena stupněm 0, tedy žádné poškození. U vzorků exponovaných 4 a 5 

měsíců došlo k nepatrnému poškození v místech, kde se řezy kříží – stupeň hodnocení 1. 
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V případě vzorků exponovaných v laboratorním prostředí můžeme pozorovat, 

že s přibývajícím časem expozice, se zvyšuje kvalifikační stupeň mřížkové zkoušky. 

Vzorky exponované ve venkovním prostředí dopadly v odtrhové zkoušce přilnavosti 

velmi dobře. Průměrná odtrhová pevnost nátěru byla 7,13 MPa a pohybovala se v rozpětí 

od 4,2 do 9,4 MPa. Mřížková zkouška přilnavosti dopadla v porovnání se vzorky 

exponovanými v laboratoři o něco hůře. Klasifikační stupeň se pohyboval 

v rozmezí 0 až 2.  

Pokud srovnáme jednotlivá místa expozic vzorků mezi sebou, tak v odtrhové zkoušce 

nejlépe dopadly vzorky exponované ve venkovním prostředí, které nepatrně předčily 

i referenční vzorek. Na druhou stranu v mřížkové zkoušce přilnavosti dopadly nejhůře. 

Změna tloušťky povlaku jak u vzorků exponovaných v laboratorním prostředí, 

tak vzorků exponovaných ve venkovním prostředí se pohybovala v jednotkách procent – 

pouze nepatrná změna.  
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9.5 Korozní zkouška v umělé atmosféře – zkouška solnou mlhou 

dle ČSN EN ISO 9227 

Tabulka 25 - Hodnocení poškození nátěru po expozici vzorků v korozní komoře 

Vzorek 
Doba 

zkoušky 

Stupeň 

puchýřkování 

dle EN ISO 

4628-2 

Stupeň 

praskání dle 

EN ISO 4628-4 

Odlupování 

nátěru dle EN 

ISO 4328-5 

Stupeň 

delaminace a 

koroze kolem 

řezu dle EN 

ISO 4628-8 

 [hod] [stupeň] [stupeň] [stupeň] [stupeň] 

27 24 3 (S2) 0 (S0) 0 (S0) 0 

36 24 3 (S2) 0 (S0) 0 (S0) - 

28 48 3 (S2) 0 (S0) 0 (S0) 0 

35 48 2 (S2) 0 (S0) 0 (S0) - 

29 72 4 (S2) 0 (S0) 0 (S0) 0 

34 72 3 (S2) 0 (S0) 0 (S0) - 

30 96 3 (S2) 0 (S0) 0 (S0) 0 

33 96 3 (S2) 0 (S0) 0 (S0) - 

31 336 5 (S3) 0 (S0) 0 (S0) 0 

32 336 5 (S3) 0 (S0) 0 (S0) - 

 

9.5.1 Měření suché tloušťky nátěru po expozici v korozní komoře 

Tabulka 26 -  Měření tloušťky nátěru po expozici vzorků v korozní komoře 

Vzorek 

Doba 

zkoušky 

[hod] 

Průměrná tloušťka 

nátěru [μm] 

Minimální 

tloušťka nátěru 

[μm] 

Maximální 

tloušťka nátěru 

[μm] 

27 24 132,2 113,1 189,1 

36 24 124,8 104,6 158,0 

28 48 137,9 104,5 175,4 

35 48 136,6 112,1 166,6 

29 72 130,6 111,3 167,4 

34 72 144,4 109,7 184,1 

30 96 120,9 103,5 132,4 

33 96 153,2 123,6 184,7 

31 336 147,9 129,6 178,4 

32 336 148,6 121,0 177,3 
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Graf 4 - Porovnání tloušťky povlaku před a po expozici v korozní komoře 

Vyhodnocení 

Vzorky 27 až 36 byly umístěny do korozní komory, kde byly podrobeny zkoušce 

solnou mlhou. Korozní agresivita prostředí v této komoře je C5-M – vysoká korozní 

agresivita, odpovídající přímořskému prostředí. Polovina vzorků byla opatřena řezem 

délky 50 mm z důvodu hodnocení delaminace a koroze v okolí tohoto řezu. Délka zkoušky 

byla stanovena na 24, 48, 72, 96 a 336 hodin. Účelem zkoušky bylo studium vlivu 

korozního prostředí na nátěrový povlak. Vizuálně byly hodnoceny změny nátěrového 

povlaku – puchýřkování, praskání, odlupování, delaminace a koroze v okolí řezu. Dále pak 

byla pozorována změna tloušťky povlaku na jednotlivých vzorcích.  

Na vzorcích umístěných v komoře v rozmezí od 24 do 96 hodin byl pozorován vznik 

puchýřků, a to v množství 2 až 4 a velikosti S2 dle ČSN EN ISO 4628-2. U vzorků, které 

byly v komoře exponovány 336 hodin, bylo pozorováno větší množství puchýřků – stupeň 

hodnocení 5 o velikosti S3 dle ČSN EN ISO 4628-2. U žádného ze vzorků nebyla 

pozorována jiná poškození nátěru než puchýřky. Taktéž u vzorků opatřených řezem nebylo 

pozorováno prorezavění, ani odlupování nátěru v okolí řezu. 

U vzorků bylo většinou pozorováno zvětšení tloušťky povlaku v průměru o 7 %. 

Nejvíce se zvýšila tloušťka povlaku u vzorku č. 32 a to bezmála o 27 %. K poklesu 

tloušťky nátěru pak došlo u vzorku č. 36 a 30, pouze však o jednotky procent.  
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9.5.2 Odtrhová zkouška přilnavosti po expozici v korozní komoře 

dle ČSN EN ISO 16276-1 

Tabulka 27 - Hodnocení přilnavosti nátěru vzorku 27 a 36 

Vzorek 27 

Doba zkoušky [hod] 24 

Odtrhová pevnost [MPa] 2,48 1,96 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
95A/B, 5B/Y 90A/B, 10B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
5 5 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

  

Vzorek 36 

Doba zkoušky [hod] 24 

Odtrhová pevnost [MPa] 4,36 3,33 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
60A/B, 40B/Y 80A/B, 20B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
5 5 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 
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Tabulka 28 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 28 a 35 

Vzorek 28 

Doba zkoušky [hod] 48 

Odtrhová pevnost [MPa] 1,35 1,13 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
100A/B 100A/B 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
5 5 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

  

Vzorek 35 

Doba zkoušky [hod] 48 

Odtrhová pevnost [MPa] 2,52 2,38 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
90A/B, 10B/Y 85A/B, 15B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
5 5 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 
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Tabulka 29 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 29 a 34 

Vzorek 29 

Doba zkoušky [hod] 72 

Odtrhová pevnost [MPa] 1,30 1,42 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
100A/B 95A/B, 5B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
5 5 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

  

Vzorek 34 

Doba zkoušky [hod] 72 

Odtrhová pevnost [MPa] 2,44 1,40 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
100A/B 100A/B 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
5 5 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 
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Tabulka 30 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 30 a 33 

Vzorek 30 

Doba zkoušky [hod] 96 

Odtrhová pevnost [MPa] 1,14 1,64 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
100A/B 100A/B 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
5 5 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

  

Vzorek 33 

Doba zkoušky [hod] 96 

Odtrhová pevnost [MPa] 1,26 1,89 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
100A/B 100A/B 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
5 5 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 
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Tabulka 31 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 31 a 32 

Vzorek 31 

Doba zkoušky [hod] 336 

Odtrhová pevnost [MPa] 1,39 1,07 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
100A/B 100A/B 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
5 5 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

  

Vzorek 32 

Doba zkoušky [hod] 336 

Odtrhová pevnost [MPa] 1,01 1,27 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
100A/B 95A/B, 5B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
5 5 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 
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Graf 5 - Porovnání výsledků odtrhové pevnosti po expozici v korozní komoře 

 

Graf 6 - Porovnání výsledků mřížkové zkoušky po expozici v korozní komoře 

Vyhodnocení 

Vzorky podrobené korozní zkoušce solnou mlhou byly hodnoceny z hlediska 

přilnavosti nátěrového systému. Oproti dlouhodobým atmosférickým korozním zkouškám 

došlo k výraznému poklesu přilnavosti nátěru, a to jak při odtrhové zkoušce, tak i mřížkové 

zkoušce přilnavosti.  
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Při odtrhové zkoušce byla průměrná odtrhová pevnost 1,8 MPa. Nejlépe dopadly 

vzorky exponované v komoře po dobu 24 hodin. Nejhůře pak vzorky exponované 

336 hodin. Nejčastější odtrhovou charakteristikou bylo adhezní porušení nátěru 

mezi nátěrem a zinkovým povlakem – došlo k odtržení nátěru od podkladového materiálu.  

Mřížková zkouška přilnavosti byla ve všech případech hodnocena stupněm 5 – došlo 

k více jak 65% poškození mřížky. 

Fotodokumentace vzorků po vyjmutí z korozní komory 

 
Obrázek 28 - Vzorky po 24 hodinách v korozní komoře 

 
Obrázek 29 - Vzorky po 48 hodinách v korozní komoře 
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Obrázek 30 - Vzorky po 72 hodinách v korozní komoře 

 

 
Obrázek 31 - Vzorky po 96 hodinách v korozní komoře 
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Obrázek 32 - Vzorky po 336 hodinách v korozní komoře 

 

9.6 Korozní zkouška v kondenzační komoře 

Tabulka 32 - Hodnocení poškození nátěru po expozici vzorků v kondenzační komoře 

Vzorek 
Doba 

zkoušky 

Stupeň 

puchýřkování 

dle EN ISO 

4628-2 

Stupeň 

praskání dle 

EN ISO 4628-4 

Odlupování 

nátěru dle EN 

ISO 4328-5 

Stupeň 

delaminace a 

koroze kolem 

řezu dle EN 

ISO 4628-8 

 [hod] [stupeň] [stupeň] [stupeň] [stupeň] 

41 24 0 (S0) 0 (S0) 0 (S0) 0 

46 24 0 (S0) 0 (S0) 0 (S0) - 

40 48 0 (S0) 0 (S0) 0 (S0) 0 

45 48 0 (S0) 0 (S0) 0 (S0) - 

39 72 0 (S0) 0 (S0) 0 (S0) 0 

44 72 0 (S0) 0 (S0) 0 (S0) - 

38 96 0 (S0) 0 (S0) 0 (S0) 0 

43 96 0 (S0) 0 (S0) 0 (S0) - 

37 336 0 (S0) 0 (S0) 0 (S0) 0 

42 336 0 (S0) 0 (S0) 0 (S0) - 
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9.6.1 Měření tloušťky nátěru po expozici v kondenzační komoře 

Tabulka 33 - Měření tloušťky nátěru po expozici vzorků v kondenzační komoře 

Vzorek 

Doba 

zkoušky 

[hod] 

Průměrná tloušťka 

nátěru [μm] 

Minimální 

tloušťka nátěru 

[μm] 

Maximální 

tloušťka nátěru 

[μm] 

41 24 135,3 121,2 157,3 

46 24 146,8 118,2 166,5 

40 48 126,9 97,2 155,0 

45 48 142,6 117,0 167,9 

39 72 142,8 125,5 173,8 

44 72 139,7 128,5 154,3 

38 96 153,6 130,2 178,7 

43 96 127,5 94,6 156,4 

37 336 138,4 121,9 154,5 

42 336 127,6 105,5 155,4 

 

 
Graf 7 - Porovnání tloušťky povlaku před a po expozici v kondenzační komoře 

Vyhodnocení 

Vzorky 37 až 46 byly umístěny do kondenzační komory, kde byly trvale ovlhčovány. 

Polovina vzorků byla opatřena řezem délky 50 mm z důvodu hodnocení delaminace 

a koroze v okolí tohoto řezu. Délka zkoušky byla stanovena na 24, 48, 72, 96 a 336 hodin. 

Účelem zkoušky bylo studium vlivu trvalé kondenzace na nátěrový povlak 

a jeho přilnavost. 

Vizuálně byly hodnoceny změny nátěrového povlaku – puchýřkování, praskání, 

odlupování, delaminace a koroze v okolí řezu. Dále pak byla pozorována změna tloušťky 

povlaku na jednotlivých vzorcích. Na žádném ze vzorků nebylo pozorováno poškození 

nátěru – puchýřky, odlupování, praskání, delaminace či koroze v okolí řezu. Tloušťka 
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nátěru se po expozici v kondenzační komoře nepatrně zvýšila, a to v průměru o 4,8 %. 

K nejvyššímu nárůstu došlo u vzorku 39 a to o 9,8 %. 

9.6.2 Odtrhová zkouška přilnavosti po expozici v kondenzační komoře 

dle ČSN EN ISO 16276-1 

Tabulka 34 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 41 a 46 

Vzorek 41 

Doba zkoušky [hod] 24 

Odtrhová pevnost [MPa] 2,17 2,46 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
75A/B, 25B/Y 85A/B, 15B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
1 1 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

  

Vzorek 46 

Doba zkoušky [hod] 24 

Odtrhová pevnost [MPa] 6,01 4,13 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
25A/B, 10B, 65B/Y 80A/B, 5B, 15B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
1 1 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 
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Tabulka 35 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 40 a 45 

Vzorek 40 

Doba zkoušky [hod] 48 

Odtrhová pevnost [MPa] 5,45 5,42 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
35A/B, 20B, 45B/Y 50A/B, 10B, 40B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
1 1 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

  

Vzorek 45 

Doba zkoušky [hod] 48 

Odtrhová pevnost [MPa] 5,16 8,11 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
10B, 90B/Y 35A/B, 30B, 35B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
1 1 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 
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Tabulka 36 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 39 a 44 

Vzorek 39 

Doba zkoušky [hod] 72 

Odtrhová pevnost [MPa] 3,88 5,02 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
35A/B, 30B, 30B/Y 40A/B, 30B, 30B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
1 0 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

  

Vzorek 44 

Doba zkoušky [hod] 72 

Odtrhová pevnost [MPa] 6,0 4,19 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
5A/B, 40B, 55B/Y 15A/B, 85B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
1 4 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 
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Tabulka 37 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 38 a 43 

Vzorek 38 

Doba zkoušky [hod] 96 

Odtrhová pevnost [MPa] 5,78 7,49 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
30A/B, 30B, 40B/Y 20A/B, 50B, 30B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
1 2 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

  

Vzorek 43 

Doba zkoušky [hod] 96 

Odtrhová pevnost [MPa] 8,59 8,89 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
5A/B, 95B 10A/B, 90B 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
2 1 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 
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Tabulka 38 - Hodnocení přilnavosti nátěru na vzorku 37 a 42 

Vzorek 37 

Doba zkoušky [hod] 336 

Odtrhová pevnost [MPa] 4,71 3,90 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
35B, 65B/Y 25A/B, 50B, 25B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
1 2 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 

  

Vzorek 42 

Doba zkoušky [hod] 336 

Odtrhová pevnost [MPa] 3,21 6,33 

Charakteristika lomové plochy 

[%] 
80A/B, 5B, 15B/Y 20A/B, 40B, 40B/Y 

Klasifikační stupeň mřížkové 

zkoušky [-] 
4 5 

Fotodokumentace 

(mřížková zkouška přilnavosti) 

  

Fotodokumentace 

(odtrhová zkouška přilnavosti) 
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Graf 8 - Porovnání výsledků odtrhové pevnosti po expozici v kondenzační komoře 

 

 

Graf 9 - Porovnání výsledků mřížkové zkoušky po expozici v kondenzační komoře 

 

Vyhodnocení 

Vzorky exponované v kondenzační komoře dosáhly oproti korozní zkoušce solnou 

mlhou výrazně lepších výsledků. Průměrná odtrhová pevnost byla 5,4 MPa, což je 

srovnatelná hodnota se vzorky vystavenými dlouhodobému laboratornímu prostředí. 

V porovnání se vzorky vystavenými korozní zkoušce solnou mlhou dopadly vzorky 
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z kondenzační komory výrazně lépe, a to jak při odtrhové zkoušce přilnavosti, tak 

i mřížkové zkoušce přilnavosti. Minimální odtrhová pevnost byla 2,17 MPa, 

nejvyšší 8,89 MPa. Stupeň hodnocení mřížkové zkoušky přilnavosti se pohyboval 

v rozmezí od 0 do 5. Nejvíce zastoupeným výsledkem byl stupeň 1 – pouze nepatrné 

poškození v místech, kde se řezy kříží. Nejhoršího výsledku dosáhl vzorek č. 42, u nějž byl 

klasifikační stupeň hodnocení 4 a 5. 

Fotodokumentace vzorků exponovaných v kondenzační komoře 

 
Obrázek 33 - Vzorky exponované v kondenzační komoře po dobu 24 hodin 
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Obrázek 34 - Vzorky exponované v kondenzační komoře po dobu 48 hodin 

 

 
Obrázek 35 - Vzorky exponované v kondenzační komoře po dobu 72 hodin 
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Obrázek 36 - Vzorky exponované v kondenzační komoře po dobu 96 hodin 

 

 

 
Obrázek 37 - Vzorky exponované v korozní komoře po dobu 336 hodin 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo studium vlastností nátěrové hmoty obsahující 

nanočástice, která slouží jako protikorozní ochrana žárově zinkovaného ocelového 

materiálu.  

Teoretická část práce pojednává o korozi, jejím dělení a o způsobech protikorozní 

ochrany materiálu. Dále jsou zde popsány korozní zkoušky – laboratorní a atmosférické. 

Následující kapitola popisuje technologický proces žárového zinkování, 

a to od jeho počátku, kterým je nezbytná příprava povrchu až po vytvoření povlaku. Třetí 

kapitola se zabývá duplexními systémy, jejich životností a problémy, které jsou s těmito 

systémy spjaty. Další část objasňuje nanotechnologii, její oblasti využití a výhody této 

technologie aplikované do povrchových úprav. Poslední kapitola teoretické části popisuje 

přilnavost nátěrových hmot, parametry povrchu, které přilnavost ovlivňují a metody, jimiž 

lze přilnavost zvyšovat. 

Experimentální část práce se zabývá studiem vlastností transparentní nátěrové hmoty 

obsahující nanočástice. Před nanesením nátěrové hmoty byl hodnocen povrch vzorků – 

drsnost povrchu a povrchové napětí. První skupina vzorků byla vystavena dlouhodobé 

korozní zkoušce v přírodní atmosféře. Druhá skupina byla dlouhodobě vystavena 

v laboratorním prostředí. Další dvě skupiny vzorků byly podrobeny urychleným 

laboratorním zkouškám, konkrétně korozní zkoušce v solné mlze a zkoušce v kondenzační 

komoře. Nátěrová hmota byla hodnocena z hlediska přilnavosti povlaku, a to odtrhovou 

zkouškou a mřížkovou zkouškou. Dále pak byla hodnocena degradace nátěrového systému, 

jmenovitě pak množství a velikost defektů a změna vzhledu povlaku. 

Dlouhodobě exponované vzorky dosáhly velmi dobrých výsledků, kdy průměrná 

odtrhová pevnost nátěru překročila hodnotu 5 MPa a výsledky mřížkové zkoušky 

přilnavosti se pohybovaly v rozmezí kvalifikačního stupně od 0 do 2. Na povlaku nebyly 

pozorovány okem viditelné vady nátěru typu puchýřků, odlupovaní nátěru či koroze. 

Podobně dopadly i vzorky vystavené trvalému ovlhčování v kondenzační komoře. 

Průměrná odtrhová pevnost přesáhla 5 MPa. Stupeň hodnocení mřížkové zkoušky 

se pohyboval v rozmezí od 0 do 5. Nejhorší stupeň hodnocení byl pozorován u vzorků 

exponovaných v komoře po dobu 336 hodin.  

Nejhorších výsledků přilnavosti i korozní odolnosti dosáhly vzorky exponované 

v korozní komoře, kde probíhala zkouška solnou mlhou. Průměrná odtrhová pevnost 

zde dosáhla hodnoty 1,8 MPa a z výsledného grafického srovnání lze pozorovat trend 
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snižující se odtrhové pevnosti v závislosti na čase expozice. Mřížková zkouška přilnavosti 

byla hodnocena stupněm 5 u všech exponovaných vzorků. Dále byl u všech vzorků 

pozorován vznik puchýřku.  

Na základě dosažených výsledků lze říci, že testovaná nátěrová hmota dosáhla velmi 

dobrých výsledků a je vhodná jako protikorozní ochrana pro žárově zinkované materiály. 
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