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Anotace bakalářské práce: 

Šimíček, M. Technologie ambulantních oprav laku trupu letounu, Institut dopravy, Fakulta 

strojní VŠB – Technická univerzita Ostrava 2010, 47 stran, bakalářská práce, 

vedoucí Kolarczyk, P. 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ambulantních oprav laku, konkrétně u 

letounu Boeing 737. V úvodu práce je stručně popsán důvod lakování letounů a k tomu i 

důvod oprav. Další část bakalářské práce je věnována druhům a příčinám poškození laku. 

Po ní následuje seznámení se s materiály používanými pro opravy laku a následně i se 

zařízeními, jež jsou k tomuto úkonu nezbytné. Dále se práce zabývá postupy pro opravy 

laku, z níž jeden je věnován opravám laku s hliníkovými povrchy a jeden s povrchy 

kompozitními. Další stručná část se věnuje bezpečnosti práce a nakonec následuje návrh 

řešení optimálních oprav laku (v tomto případě - jak snížit náklady ve firmě JOB AIR – 

CEAM). 

 

Bachelo‘s thesis annotation 

Šimíček, M. Technology of ambulatory paint repairs of fuselage, Institute of Transport, 

Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University of Ostrava 2010, 47 psg, 

Bachelor‘s thesis, Supervisor Kolarczyk, P. 

This bachelor thesis deals with the topic of ambulatory paint repairs of aircraft, namely of 

the aircraft Boeing 737. The introduction of the thesis provides a short description of the 

reason for aircraft painting as well as the reason for the repairs. One part of the bachelor 

thesis is focused on the types and causes of paint damage. The materials used for the paint 

repairs and also the facilities necessary for the painting are presented in the following 

section. Furthermore, the thesis deals with the procedures of the paint repairs, one of these 

procedures concerns the paint repairs of aluminium surfaces and another one of composite 

surfaces. There is also a short part dealing with the safety at work. Finally, the thesis 

provides a possible solution for optimal paint repairs (in the case of this thesis the solution 

focuses on reducing the costs in the JOB AIR – CEAM company). 
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Seznam použitých značek a symbolů 

 

AMM Aircraft maintenance manual Příručka údržby letadla 

SRP Structural repair manual Strukturální opravárenská 

příručka 

CEAM Central Europe Aircraft 

Maintenance 

Společnost pro údržbu letadel 

QPL Qualified Products list Seznam kvalifikovaných 

produktů 

BMS Boeing Material Specification Specifikace materiálů pro 

Boeing 

Primer  Základová barva 

Wash primer  Nátěr před základovou barvou 

Topcoat  Vrchní nátěr 

Scotch-brite  Prostředek pro vyhlazování 

povrchu 

HVLP High-volume, Low-pressure Vysoko objemový, nízkotlaký 

systém 

Airless  Druh stříkací pistole 

Air-mix  Druh stříkací pistole 
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1.  Úvod a cíl práce 

1.1  Úvod 

 

Lakování je u letadel neodmyslitelnou součástí. Důvodů pro lakování je mnoho. Patří mezi 

ně například dekorace (u vojenských letounů kamufláž). Hlavním důvodem je však 

ochrana povrchu, a to ochrana jak proti korozi, tak proti oděru. Mezi další důvody lakování 

letadel patří i například vodivost. 

Velmi důležitá je také oprava laku, kterou se tato bakalářská práce zabývá. I malé 

poškození laku totiž může být příčinou vzniku a následného rozšiřování koroze. 

Vzhledem k tomu, že absolvuji praktický výcvik na pracovišti CEAM, kde je většina 

letounů Boeing 737, i má práce se bude zabývat opravami laku konkrétně u letounu Boeing 

737. 

 

 

Obr. 1.1 - Boeing 737 
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1.2  Cíl práce 

 

Cílem bakalářské práce je seznámení se současnými opravami laku na letounu Boeing 737, 

a bude- li to možné, i následné navrhnutí optimálnějšího řešení provádění těchto oprav. To 

vše na pracovišti CEAM.  

 

1.3  Seznámení se s letounem Boeing 737 

Boeing 737 je letoun určený pro krátké a střední tratě. Existují 3 kategorie, které jsou dále 

rozděleny na varianty, kterých je celkem 9. Kategorie se nazývají Original, Classic a Next 

generation.  

a) Original:  

Boeing 737 100: 

Je to nejstarší a nejmenší varianta Boeingu 737. První letoun vstoupil do služby 

v roce 1968 a kusů bylo vyrobeno pouze 30. 

Boeing 737 200: 

Tato varianta má oproti B 737 100 prodloužený trup. Do provozu vstoupil rovněž 

v roce 1968. 

b) Classic: 

Letouny Classic byli vybaveny turbodmychadlovými motory, což přineslo velké 

snížení spotřeby paliva a také snížení hluku. Další změnou bylo posunutí motoru 

více před křídlo a i samotné křídlo bylo z hlediska aerodynamiky mírně vylepšeno. 

 Boeing 737 300: 

Tento letoun vstoupil do služby v roce 1981 a byl vyráběn až do roku 1999. 

Boeing 737 400: 
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První letoun této kategorie byl dodán do provozu v roce 1988 a vyráběl se do roku 

2000. 

Boeing 737 500: 

Je to poslední varianta kategorie Classic. Letoun vstoupil do služby v roce 1990 a 

vyráběn byl do roku 1999. Trup je podobný jak u varianty 200, avšak tato varianta 

je modernější a má větší dolet.  

c) -ext Generation: 

Tato kategorie má celou řadu vylepšení jako například o 7% úspornější motor, 

zvýšenou kapacitu palivových nádrží, vyšší maximální vzletovou hmotnost, LCD 

obrazovky, moderní avioniku a zvýšené rozpětí křídel. Dále má na koncích křídel 

přidělány winglety a upravený stabilizátor. 

Boeing 737 600: 

První letoun této kategorie byl do provozu dodán v roce1995 

Boeing 737 700: 

Tato varianta byla založena na B 737 300 a je přímým konkurentem A 319. 

Typický počet sedadel je zde 132, avšak při variantě pouze o jedné třídě má sedadel 

149. 

Boeing 737 800: 

Tento letoun je prodlouženou variantou 700. Obvykle je zde 162 sedadel, pokud se 

jedná o variantu s jednou třídou, může mít sedadel až 189. Do provozu byl tento 

letoun vpuštěn v roce 1994. 

Boeing 737 900: 

Je nevětší a nejnovější variantou B 737. Do provozu byl tento letoun dodán v roce 

2001. Kapacita je zde 177 míst a 189 s variantou o jedné třídě. Je přímým 

konkurentem Airbasu A-321. 
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2. Druhy a příčiny poškození laku 

2.1  Mechanické 

Mechanické poškození laku patří k těm nejčastějším. Řadíme mezi něj škrábance, 

praskliny a zkrátka různé odřeniny. Mohou vzniknout z celé řady příčin. Většinou jde o 

erozi zapříčiněnou provozem v poměrně extrémních podmínkách, jako je střídání teplot, 

déšť, sníh nebo například kroupy. Dalšími příčinami jsou působení cizích těles v 

znečištěné atmosféře nebo například odletující kamínky z přistávací dráhy.  

Existují i poškození vlivem působení člověka. Ty jsou však již méně časté. Jedná se 

například o neopatrnost při montáži či demontáži. Jde jak o odření letounu samotným 

demontovaným dílem, tak i poškozením neopatrným zacházením s nářadím.  Může se ale 

poškodit i neopatrnou manipulací s celým letounem (např. při pojíždění). Možných příčin 

je zkrátka velmi mnoho. Některým se zabránit dá (například větší opatrností), ve většině 

případů jim však zabránit nelze. 

 

2.2  Poškození slunečním zářením 

Sluneční záření poškozuje nátěr hlavně infračerveným a ultrafialovým zářením (tedy svými 

neviditelnými částmi spektra). Tyto záření se na laku projeví zejména ztrátou přilnavosti. 

 

2.3  Koroze 

Koroze vyvolává nežádoucí zbarvení nalakovaného povrchu. Vznikne působením vlhkosti 

nebo chemických látek na kovový povrch nebo na kovové pigmenty. 

 

2.4  Špatná aplikace 

 

a) overspray 

Tato situace může nastat v několika případech. Tím prvním je, pokud je stříkací pistole 

příliš daleko od povrchu. Dalším případem je, pokud je tlak příliš vysoký. Postřik mimo 

cílenou plochu může také nastat, jestliže se s pistolí při postřiku mává. Dalším důvodem je 
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nesprávný směr sprejování, který vede k slabému rozpouštění. Důvodem může být i 

nesprávná viskozita, zapříčiněná příliš velkým množstvím ředidla a nakonec také, jestliže 

je z nějakého důvodu zabráněno pohybu vzduchu. 

b) stékající kapky barvy (sags and runs) 

Stékající kapky barvy mohou vzniknout, pokud je v barvě přimícháno příliš mnoho ředidla 

a barva je potom moc řídká. Dalším důvod může být nanesení příliš velké vrstvy v jednom 

nátěru. Stékání barvy může způsobit i stříkání barvy příliš blízko k povrchu nebo postřik 

v nesprávném úhlu. Další příčina je slabé rozstřikování, které může být způsobeno 

nesprávným typem kapaliny nebo vzduchovou mezerou. Může to být způsobeno také 

pomalou aplikací, která vede k velké tloušťce. Posledním příčinou může být nedostatečná 

doba mezi nanášením jednotlivých vrstev. 

 

 

Obr. 2.1 - Stékající kapky barvy (Sugs and runs) 

c) pěnění 

Pěnění může být způsobeno příliš velkou vlhkostí vzduchu (lépe řečeno poměrnou vlhkostí 

a teplotou). Další možnou příčinou je, když je rozpouštědlo zachyceno působením proudu 

vzduchu nad 0,5 m/s, které může vyústit v předčasné vytvoření povlaku. Může být také 

způsobeno příliš vysokou viskozitou barvy nebo, stejně jako sags and runs, velkou 

tloušťkou vrstvy nebo krátkou dobou schnutí mezi jednotlivými nátěry. 
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d) slabý lesk 

Slabý lesk může způsobovat několik faktorů. Prvním z nich je nanášení barvy na vlhký 

nebo studený základ. Dalším faktorem je příliš rychlé vypařování rozpouštědla. Slabý lesk 

může způsobit i rozdíl v teplotě mezi nanášenou barvou a povrchem. Důvodem může být 

také nestabilní podmínky během nanášení barvy a sušením lakovacího systému. Další 

příčinou může být aplikace nátěru, který je nekompatibilní se základovou barvou nebo 

nedodržení doporučené doby mezi nanášením jednotlivých vrstev. Důvod často bývá také 

používání barev s prošlou lhůtou. 

 

e) pomerančová kůra 

Pomerančová kůra může být zapříčiněna rovněž z několika důvodů. Prvním z nich je 

nesprávná viskozita. Ta je zapříčiněna nedostatkem ředidla. Dalším z nich je příliš nízký 

tlak vzduchu nebo také nesprávné nastavení stříkací pistole, které se projeví slabým 

rozstřikováním. Pomerančovou kůru může způsobit i prach, který se usadí na základový 

nátěr. Příčinou může být i nedostatečný průtok ve stříkací pistoli. Pomerančová kůra je 

naznačena na obrázku 2.2. 

 

 

Obr. 2.2 - Pomerančová kůra 
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f) tvoření kráterů a rybích ok 

Krátery a rybí oka může zapříčinit například nedostatečné promíchaní či protřepání barvy. 

Další příčinou může být používání kontaminovaného vzduchu. Krátery a rybí oka 

způsobuje také nedostatečné vyčištění a odmaštění povrchu. Je nutné dbát na to, aby po 

vyčištění a odmaštění povrchu nedošlo k jeho kontaktu s kůží. Povrch by se totiž musel 

odmastit znovu. Tento druh poškození může způsobit i neodmaštění povrchu před 

broušením nebo smirkováním. Krátery jsou naznačeny na obrázku 2.3.  

 

 

Obr. 2.3 - Krátery 

 

g) slabá sytost 

Slabou sytost může způsobit například přidání příliš mnoho ředidla. Může ho způsobit také 

nepromíchání nebo neprotřepání či nanesením filmu příliš malé tloušťky. Dále to také 

může být, stejně jako u některých předchozích poškození, nesprávným nastavením stříkací 

pistole nebo příliš krátkou dobou mezi nanášením jednotlivých vrstev. Je třeba si 

uvědomit, že schnutí barvy závisí i na teplotě a vlhkosti. 
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h) slabá přilnavost 

Slabou přilnavost může způsobit opět několik faktorů. Patří mezi ně nedostatečná příprava 

povrchu, nečistoty na povrchu nebo také zvolení nesprávného systému. Dále je to 

například suché použití primer systémů. 
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3.  Stávající technologie provádění oprav laku trupu a 

používané materiály 

3.1  Používané materiály 

Barva je materiál, který se používá na pokrytí povrchu jak pro dekoraci, tak pro ochranu. 

Skládá se z pigmentů, pryskyřice, přísad a z ředidla a tužidla. 

Pigmenty jsou látky ve formě jemně mletého prášku. Vyskytují se běžně v minerálních 

látkách, ale mohou být vyrobeny i synteticky. Poskytují barevný odstín a speciální efekty, 

sytost, brousitelnost, přilnavost, trvanlivost, odolnost proti korozi a mají plnící vlastnosti. 

Těkavá složka barvy se nazývá pryskyřice. Poskytuje barvě přilnavost k povrchu a 

soudržnost pigmentů. Je to páteř barvy. 

Další složkou jsou přísady, které zlepšují některé specifické vlastnosti. Jedná se například 

o pohlcovače UV záření, které zvyšují životnost nebo změkčovadlo. 

Ředidla a tužidla jsou složky, které se do barvy přidávají pro snížení viskozity a změny 

rychlosti uschnutí. To jaký typ ředidla a tužidla použít závisí hlavně na typu barvy. 

Jestliže se jedná o Boeing, používané materiály musí být samozřejmě Boeingem 

schváleny.  Všechny schválené materiály jsou uvedeny v QPL (Qualified Products list). 

Jakákoliv barva, která se aplikuje na Boeing, musí tedy být v QPL certifikována. Tyto 

barvy jsou rozděleny na specifikace BMS (Boeing Material Specification). Rozděleno je to 

hlavně podle druhu povrchu, na kterou se barva aplikuje. To jakou barvu (které 

specifikace) na určitou část letounu použít se zjistí v příslušném údržbovém manuálu. 

Manuál nás tedy navede na určitou specifikaci a podle toho musíme použít barvu, v této 

specifikaci certifikovanou. Výrobců barev pro letectví je několik. V QPL pro Boeing ale 

figurují hlavně dvě firmy. Jsou jimi Akzo Nobel Advance Coatings (ANAC) a PPG 

Aerospace. 
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3.2  -ářadí a přípravky používané pro opravy laku 

 

Stříkací zařízení: 

Existuje několik druhů stříkacích zařízení. Jsou jimi konvenční sprej, HVLP, airless, air-

mix a elektrostatický. 

a) Konvenční: 

Tento druh používají téměř všechny letecké společnosti a letečtí výrobci. Dělí se na sací a 

gravitační (spádové). Mohou být použity i s velkým objemem tlakové nádoby, které 

dokážou pojmout až 5 galonů barvy. U oprav laku však tyto nádoby s velkým objemem 

nejsou potřeba. Pro lakování menších míst se používají stříkací pistole se sacími krmeny. 

Tlak vzduchu v pistoli spreje bývá mezi 3 a 4,5 MPa. Průměr trysky mívají mezi 1,2 a 1,8 

mm a při aplikaci nátěru bývá vzdálenost pistole od povrchu mezi 15 a 25 cm. Protože 

pracuje s vysokými tlaky, používá vysokotlaké zdroje. Většinou jím bývá vzduchový 

kompresor. Tyto vysoké tlaky tlačí barvy z pistole a jsou promíchávány s proudem 

vzduchu. Ať už se použije jakákoliv stříkací pistole, je nutné, aby byla kvalitní. Je třeba 

ujistit se, zda je pohár dobře odvětráván, aby se tak zabránilo odkapávání barvy. Trysky 

pro vstřik barvy jsou stejně důležité jako samotná pistole. Některé trysky by měli být 

používány jen s konkrétními typy nátěrových hmot. Proto je potřeba pořizovat si pouze 

trysky doporučené výrobcem používaných nátěrových hmot. Hadice je nutné udržovat 

čisté. Pokud by správně vyčištěny nebyly, částice starých nátěrů by mohly být uvolněny a 

vstříknuty na povrch spolu s novým nátěrem. Konvenční pistole má několik výhod. Patří 

mezi ně řízené rozprašování tlaku vzduchu a průtoku barvy, snadné čištění, nízká 

pořizovací cena a přijatelně vypadající struktura. Nevýhodou je vysoká rychlost částic 

barev, když se dostávají na povrch. Mnohé z částic se totiž odrazí od povrchu a 

shromažďují se ve vzduchu.  Mimo cílenou plochu končí tedy velké procento nátěru. Tento 

druh spreje je tedy vysoce neefektivní (30-70% ztracené barvy). Další nevýhodou je 

nevhodnost pro lakování velkých částí (časová náročnost). Konvenční stříkací zařízení je 

na obrázku 3.1. 
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Obr. 3.1 - Konvenční stříkací pistole 

 

b) HVLP (High-volume, Low-pressure): 

Technologie HVLP byla vynalezena kvůli velké neefektivnosti konvenčního systému. Tlak 

v HVLP je mnohem nižší, a proto je minimalizován postřik mimo cílenou plochu. Většina 

barvy tedy drží na povrchu, což ušetří velkou část nákladů za barvy. K dosažení tohoto 

zvýhodnění však stříkací pistole musí být obrobeny s mnohem větší přesností než běžné 

stříkací pistole. Tyto pistole jsou navrženy tak, aby shromažďovaly vzduch uvnitř pistole a 

následně ho poslaly s malým úbytkem tlaku ven. To znamená, že pistole musí být pečlivé 

opracována za účelem snížení víření, které brání proudění vzduchu. Ve starších tlakových 

pistolích, když byl průtok příliš malý, se jednoduše zvýšil tlak a problém byl vyřešen. To 

znamená, že konvenční stříkací pistole nemusí být opracovány na přesnou normu. 

Existují dva typy systémů HVLP. Jedním z nich je turbínový systém a druhý je systém 

s konverzní stříkací pistolí. Konverzní systém využívá běžného vysokého tlaku vzduchu a 

následného snížení před tím, než jde do pistole. Tento systém je z těchto dvou systémů 

jednoduší. Konverzní pistole je jednoduše HVLP pistole s regulátorem na rukojeti. Tento 

typ systému vyžaduje vysokou kapacitu vzduchového kompresoru s pohlcovači vlhkosti. 

HVLP typ s turbínovým systémem nepoužívá vzduchový kompresor. Místo toho je 

vybaven turbínou. Ta aby pracovala efektivně, potřebuje do pistole dodávat velké množství 

vzduchu. Vysoký tlak zde není nezbytný. Vše co je zapotřebí, je vzduchový zdroj, který 
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vypouští okolo 50 feetů krychlových vzduchu za minutu, kde je tlak menší než 10 psi. To 

je k pohánění HVLP pistole dostačující. Turbína má velmi vysoké otáčky, které dosahují 

až k rychlosti 20000 ot. / min. Kvůli těmto vysokým otáčkám se v důsledku tření vzduch 

ohřívá. Díky tomu dochází k odstranění vlhkosti ve vzduchu. Systém HVLP se prodává 

s turbínou, hadicí a stříkací pistolí. 

HVLP pistole jsou také buď s pojistným ventilem, nebo bez něj. Pokud je pistole bez 

pojistného ventilu, znamená to, že když uživatel uvolní spoušť, průtok vzduchu se zastaví. 

S pojistným ventilem vzduch proudí neustále. Spouští pistole se průtok vzduchu zapíná i 

vypíná. Varianta se spouštěcím ventilem má tu výhodu, že nátěr je kvalitnější. Nevýhoda je 

však v tom, že vyžaduje mnohem větší péči o pistoli, protože nečistoty a jiné nechtěné 

částice se snadno mohou dostat na lakovaný povrch. 

Systém HVLP má řadu výhod. Hlavní výhoda je v tom, že postřik mimo cílenou plochu je, 

ve srovnání s konvenčním systémem, dramaticky nižší. To znamená úsporu nátěru 30-

40%. Za další výhodu se dá považovat nepotřebnost kompresoru. Proto se dá použít 

kdekoliv. Velká výhoda je i to, že je zde eliminován problém vlhkosti. Vlhkost je totiž 

jedním s největších problémů, kterým lakýrníci čelí. Přítomnost vlhkosti totiž může 

zapříčinit, že se barva dostane na povrch i s vodou. Díky přítomnosti turbíny, teplo 

eliminuje vlhkost až z 95%. Další výhodou je, že HVLP umožňují dosáhnout vysoce 

profesionální kvalitní povrch. HLPV systém je na obrázku 3.2. 

 

Obr. 3.2 - HVLP – stříkací pistole 
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c) Airless 

Airless systém byl vyroben pro efektivnější aplikaci. Je to metoda rozprašování barvy bez 

použití stlačeného vzduchu. Barva je čerpána pod vysokým tlakem hadicí do stříkací 

pistole a je vysokým tlakem nucena jít přes malý otvor v přední části. Tlak v barvě bývá 

mezi 150 a 180 bar. Vzdálenost mezi pistolí a stříkaným povrchem by měla být mezi 35 a 

45 cm. Mezi výhody tohoto stříkacího systému patří například to, že může pracovat 

v širokém rozmezí viskozit. Další výhodou je větší výkon. Má tedy větší pracovní rychlost 

(až 5 litrů za minutu). Další výhodou je to, že oproti konvenčnímu systému má menší 

procento postřiku mimo cílenou plochu. Poslední výhodou jsou nízké tlakové ztráty. Za 

nevýhody se dá považovat, že typ musí být měněn podle šířky ventilátoru. Mezi další 

nevýhodu patří, že se výkon lakování nedá jednoduše kontrolovat. Dále se za ni dá 

považovat větší riziko ucpání trysky. A nakonec také to, že tento systém nemůže být 

používán s aplikací slídy. Systém Airless je na obrázku 3.3. 

 

 

Obr. 3.3 - Airless stříkací pistole 
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d) Air-mix 

Air-mix je kombinace airless a air-assist. Air-mix byl vyvinut pro zmenšení potíží těchto 

dvou systémů. Tlak vzduchu v pistoli bývá mezi 3 a 4,5 bar, tlak barvy mezi 1 a 1,5 bar a 

vzdálenost stříkaného povrchu od pistole by měla být mezi 30 a 35 cm. Ve srovnání 

s konvenčním systémem má air-mix výhodu v tom, že má vyšší pracovní rychlost. Za další 

výhodu se dají považovat i lepší pracovní podmínky. Má i několik výhod v porovnání 

s airless systémem. Jsou jimi nižší pořizovací cena, menší pracovní tlak a nakonec také 

jednodušší používání. Systém Air-mix je na obrázku 3.4. 

 

 

Obr. 3.4 - Air-mix stříkací pistole 

 

e) Elektrostatický 

Elektrostatická stříkací systémy využívají vzájemně přitažlivosti kladně a záporně 

nabitých částic. Všechny částice barvy se ve stříkací pistoli nabijí záporným nábojem. 

Je to způsobeno tím, že barva prochází silným elektrickým polem. Tyto záporně nabité 

částice se vzájemně odpuzují a vytvářejí tím kužel kapiček stříkané barvy. Díl, na který 

se chce nanést barva, se uzemní kladným protějškem. Částice se k povrchu pohybují ve 

směru siločar elektrostatického pole, kde jsou naneseny s minimálními ztrátami. Díky 

tomu je možné díly jednodušších tvarů stříkat v jednom směru, protože se díky směrům 
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siločar nalakují ze všech stran. Tímto systémem nanášení barev se dosáhne vysoké 

kvality nátěru. Tlak vzduchu v tomto systému bývá mezi 5 a 5,5 bar, tlak barvy mezi 1 

a 2.5 bar a vzdálenost mezi pistolí a povrchem musí být mezi 35 a 45 cm. Za výhodu 

tohoto systému se dá považovat malé procento postřiku mimo cílenou plochu. Další 

výhodou je vysoká účinnost a také to, že je to upřednostňováno v pravidelných 

údržbových hangárech. Nevýhodou tohoto systému je vysoká cena a také to, že je 

méně vhodné používat ho na součásti menších rozměrů.  Další nevýhodou je nutnost 

extrémně vyčištěného povrchu. Tento druh stříkacího zařízení však nelze používat 

v případě ambulantních oprav. Používá se spíše ve výrobě. Tento systém je na obrázku 

3.5. 

 

 

Obr. 3.5 - Elektrostatická stříkací pistole 

 

Pro srovnání zde uvedu účinnosti nanášení barev jednotlivých systémů. Nejhůře je na tom 

konvenční systém. Ten má účinnost v průměru kolem 30%. Airless systém je na tom o 

něco lépe. Hodnota účinnosti u tohoto systému je zhruba 50%. Airmix má v průměru 

kolem 65% a o něco lépe je na tom HVPL spolu s elektostatickým systémem, které 

dosahují až 70% účinnosti. Úplně nejlépe je na tom však nanášení barvy válečkem. Ten 

totiž dosahuje účinnosti až 95%. 
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Gloss meter – Leskoměr: 

Kvalita laku bývá často hodnocena úrovní jeho lesku. Ukázalo se, že stejně jako barva, tak 

i úroveň lesku, má psychologický vliv na zákazníka. Proto je důkladná kontrola lesku 

důležitá pro zajištění maximálního vizuálního účinku a předchází se tak výrobě vadného 

zboží. Lesk povrchu může být ovlivněn různými faktory jako například hladkostí dosažené 

během leštění, typem nátěru a jeho kvalitou. 

Lidský zrak sice představuje dobrý nástroj k hodnocení úrovně lesku, avšak tato pouhá 

vizuální kontrola není dostačující. Důvodem je skutečnost, že podmínky, za kterých 

dochází k hodnocení, nejsou přesně definovány a lidé vidí a soudí rozdílným způsobem. 

Proto se pro přesné měření lesku využívá zařízení zvané leskoměr. 

Měření lesku funguje na takovém principu, že se senzoricky snímají paprsky odraženého 

světla, které je vyzářeno světelným zdrojem pod určitým úhlem a konstantní intenzitě. 

Protože existují různé druhy povrchů, jsou i metody měření lesku různé. Různost metodiky 

spočívá v různé volbě odrazových úhlů. 

Existují tři různé typy leskoměrů, které se od sebe liší geometrií měřícího úhlu. Obecně 

můžeme leskoměry rozdělit do tří skupin. 

První skupinou jsou leskoměry s jednoduchovu geometrií, jejichž měřící úhel, je pouze 

jeden.  Buď 20°, 45°, 60°, 75° nebo  85°. Další skupina leskoměrů, která má dvojnou 

geometrii je schopná měřit pod dvěma úhly  20° a 60° . Třetí skupinu tvoří leskoměry s 

trojnou geometrií a se třemi měřícími úhly 20° a 60° a 85°. 

Pro málo lesklé povrchy se doporučuje měřící úhel  85°. Univerzálním úhlem umožňujícím 

měření všech povrchů od matných až po vysoce lesklé je úhel 60°. Ten je ovšem určen 

především pro středně lesklé a pololesklé povrchy, jelikož v jiném případě není měření 

nejpřesnější. Pro vysoce lesklé povrchy je vhodný měřící úhel 20°. 

Kovové povrchy mají mnohem větší odraz, nevyžadují tedy příliž vysoký měřící úhel. 

Stupeň lesku se vyjadřuje v jednotkách lesku (gloss units). Leskoměr je na obrázku 3.6. 
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Obr. 3.6 - leskoměr 

 

Tloušťkoměr: 

Správná tloušťka laku hraje významnou roli ve výsledné kvalitě povrchu. Měření tloušťky 

jednotlivých vrstev laků je tedy důležité a provádí se především pro zaručení trvanlivosti a 

pevnosti povrchů. K měření se používají tloušťkoměry, které slouží ke měření tloušťky 

barev laků nebo jiné izolační vrstvy na vodivém podkladu. 

Elektronické přístroje pro měření tloušťky povlaků využívají dle materiálu podkladu jeden 

z následujících principů činnosti: 

a) Magnetoinduktivní metoda: použitelná na feromagnetických podkladech, tedy 

zejména na železných kovech. Povlaková vrstva musí být neferomagnetická. 

Představuje nejčastější obor využití této techniky. 

b) Metoda vířivých proudů: použitelná na neferomagnetických, avšak vodivých 

podkladech. Typickým příkladem jsou barevné kovy. Povlaková vrstva musí být 

nevodivá. 

c) Ultrazvuková metoda: nejuniverzálnější, použitelná prakticky na všech druzích 

podkladu včetně skla, plastů, betonu, dřeva apod. Vzhledem k vyšší ceně ve 

srovnání s přístroji pracujícími na jednom z výše uvedených principů se většinou 

využívá právě v oblastech, kde není možné měření provést jednou z těchto metod. 

Tento přístroj je vyobrazen na obrázku 3.7. 
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Vzhledem k tomu, že u letounů je povrch různý (vedle hliníkových a jiných kovových 

povrchů se zde vyskytují i povrchy například z kompozitních materiálů), nejlepší 

z uvedených metod je pro ně metoda ultrazvuková 

Existují také mechanické tloušťkoměry, které používají magnetickou metodu měření. Ta je 

založena na vyhodnocování změny přídržné síly permanentního magnetu v závislosti na 

tloušťce naneseného povlaku. Tuto metodu lze však použít pouze na železné materiály, a 

proto jsou v letectví nepoužitelné. 

 

 

Obr. 3.7 - Ultrazvukový tloušťkoměr 

Viskozitní pohárky: 

Viskozita barvy je dalším důležitým faktorem, který potřebujeme pro správnou aplikaci 

barvy znát. Jakou hodnotu viskozity mít, se vždy zjistí u výrobce barev. Viskozita barvy je 

míra schopnosti materiálu téct.  Všechny tekutiny mají vnitřní tření mezi molekulami, které 

určuje, jak dobře tekutina teče. Vzhledem k tomuto vnitřnímu tření je energie potřebná pro 

pohybu kapaliny a viskozity, mírou odporu kapaliny k tečení. Pro zjištění viskozity se 

nejčastěji používají tzv. viskozitní pohárky.  Viskozitní pohárky jsou jednoduché a velmi 

jednoduše použitelné. Nejčastěji bývají vyrobeny z hliníku a s nerezovou tryskou. Pohárky 
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fungují na takovém principu, že se měří, za jak dlouho tekutina opustí pohár o určitém 

objemu. Viskozita měřená tímto způsobem je popisována jako kinetická viskozita a doba 

odtoku je obvykle vyjádřena v sekundách. Viskozitní pohárek je na obrázku 3.8.  

 

Obr. 3.8 - viskozitní pohárek 

 

Zařízení pro měření teploty a relativní vlhkosti: 

Teplota a vlhkost vzduchu jsou důležité faktory, které ovlivňují výslednou podobu laku, a 

proto je potřeba je měřit. Pokud by se totiž lakovalo v jiném rozmezí teplot a vlhkostí než 

uvádí výrobce barev, výsledný povrch by nebyl dokonalý. Existují jak měřidla samostatná, 

tak měřidla kombinovaná, která nám ukážou teplotu i vlhkost zároveň. 

a) Teplota vzduchu: 

Teplota vzduchu se dá měřit mnoha druhy teploměrů. Nejstarší způsob měření je 

měření pomocí kapalinového teploměru. V tomto druhu teploměru, se využívá 

teplotní roztažnosti kapaliny (nejčastěji rtuti). 

Dalším způsobem měření teploty, je využití bimetalového pásku. Tento pásek je složen ze 

dvou různých kovů, z nichž má každý rozdílnou teplotní roztažnost. Vlivem změny teploty 

se pásek ohýbá a s ním i ručička teploměru. 
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Existuje i plynový teploměr, který využívá závislost tlaku plynu na teplotě při 

konstantním objemu či naopak. 

A nakonec dalším druhem teploměru, který bych rád zmínil, je teploměr odporový. 

Ten využívá toho, že elektrický odpor vodiče je závislý na teplotě. 

b) Relativní vlhkost vzduchu: 

Vlhkost vzduchu udává množství vodních par ve vzduchu.  Relativní vlhkost se udává 

v procentech. Je to poměr mezi množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, 

které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení. Existuje mnoho 

metod, jak se dá vlhkost vzduchu zjistit.  

Patří mezi ně například vlhkoměr psychrometrický. U tohoto druhu měření vlhkosti se 

vlhkost měří tak, že se použijí dva teploměry (suchý a vlhký) a následně se porovná 

jejich teplota. Relativní vlhkost se po té zjistí nahlédnutím do psychrometrických 

tabulek. 

Dalším metodou je tzv. metoda deformační. Ta je založena na schopnosti blány nebo 

lidského vlasu pohlcovat ze vzduchu vodní páru. To má za následek změnu délky blány 

nebo vlasu. Vlasový vlhkoměr je vyobrazen na obrázku 3.9. 

 

Obr. 3.9 - Vlasový vlhkoměr 
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Poslední typem vlhkoměru, který zde zmíním, je tzv. vlhkoměr odporový. Tento 

vlhkoměr využívá toho, že se při změně vlhkosti vzduchu mění vodivost materiálu, 

přes který prochází proud. Tento proud, který je měřen, se při změně vodivosti mění. 

 

Nejlepším řešením jak měřit relativní vlhkost a teplotu, je zcela jistě kombinovaný 

digitální přístroj, který dokáže vyhodnotit veličiny obě. Tyto přístroje nejčastěji fungují na 

výše zmíněných odporových principech. Tento přístroj je zobrazen na obrázku 3.10. 

 

Obr. 3.10 - Digitální vlhkoměr a teploměr GFTH 95 

 

Dále bych ještě uvedl, že je při lakování zapotřebí měřítko (pro měření velikosti 

poškození), stopky (pro měření času potřebného pro zaschnutí barvy, smirkový papír (pro 

přebroušení laku), a scotch-brite (pro vyhlazení). 
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3.3  Technologie oprav laku 

To jestli je poškozené místo nutné opravovat, popřípadě jaký druh opravy zvolit, se zjistí 

podle manuálu výrobce. Záleží přitom na několika faktorech. Patří mezi ně druh 

poškození, velikost poškození nebo také to, na jaké části letounu se nachází. V případě, že 

poškození přesahují určité limity a požadavky dané výrobcem, způsob opravy struktury se 

konzultuje s SRM, případně i s jinými manuály, nebo přímo s výrobcem letounu. Rozhodl 

jsem se, že v této bakalářské práci uvedu dva příklady oprav. Jedním z nich je oprava 

nátěru na hliníkových slitinách a druhým oprava na kompozitních materiálech. 

 

Opravy nátěrů na hliníkových slitinách: 

Nejdříve je u poškozených míst, které je třeba opravit, nutné zbavit se starého nátěru. 

a) odstranění nátěru 

Odstranit nátěr z hliníkového povrchu je možné dvěma způsoby. Pro odstranění nátěru se 

na hliníkových slitinách obvykle používají louhy. Je třeba upozornit, že tento způsob nelze 

použít na kompozitní materiály, lamináty či termoplasty. Mohla by se tak poškodit 

struktura těchto materiálů. Také je důležité, aby okolní teplota byla v rozmezí 10°C a 38°C 

a aby vzduch nebyl příliš vlhký. Před použitím louhu je dále nutné ujistit se, zda jsou 

všechny složky v něm obsažené důkladně promíchané. Většinou však bývá jednosložkový, 

takže tento úkol odpadá. Pokud se s louhem zrovna nepracuje, je nebezpečné nechat ho 

otevřený. Pokud by se totiž stalo, že by se nádoba převrhla na letoun nebo letecké součásti, 

chemická sloučenina by některé z nich mohla snadno poškodit. Jestliže se tedy odstraňuje 

lak poblíž povrchů, pro které je louh nebezpečný, je nejlepším řešením použít kryt nebo 

povrch zalepit páskou. Jako kryt můžeme použít například plastovou folii odolnou proti 

nátěrům. Dále je třeba zalepit páskou všechny otvory a vypouštěcí ventily. Louh lze 

aplikovat buď tlakovým sprejem, nebo štětcem. Než se však začne s nanášením louhu, je 

nutné, aby povrch byl čistý a suchý. Je tedy potřeba odstranit všechny nečistoty, mastnoty 

a olej pomocí rozpouštědla schváleného výrobcem letounu. Povrch se očistí bavlněným 

hadrem, měkkým štětcem nebo houbou. Po té se vyleští suchým bavlněným hadrem a 

nechá se uschnout. Pokud je tedy povrch dokonale čistý a suchý, může se s louhováním 

začít. Nejdříve se podle pokynů výrobce louhová směs namíchá. Po té se louh ve velkém 

množství aplikujte štětcem nebo sprejem na nátěr. Během louhování je potřeba udržovat 
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povrch vlhký. Je-li to nezbytné, aplikují se další vrstvy louhování. Po aplikaci se louh 

nechá dostatečně dlouhou dobu na povrchu. Po té se z povrchu musí setřít štětcem nebo 

stěrkou, a to před tím než uschne. Nakonec se zbylý louh odstraní vypláchnutím čistou 

vodou a vysuší se bavlněným hadrem. 

 

Jakmile je nátěr odstraněn, musí se povrch důkladně prohlédnout lupou z důvodu možného 

výskytu trhlin nebo koroze. Pokud nalezené poškození nepřesahují limity a požadavky 

dané výrobcem pro příslušnou část struktury letounu, je možné jej odstranit jemným 

smirkem a vyhladit Scotch-britem. V případě, že se při kontrole narazí na hlubší trhliny či 

na korozi než jsou příslušné limity, způsob opravy struktury se konzultuje s SRM případně 

dalšími manuály nebo s výrobcem letounu. 

 

b) odstranění koroze  

Existují dvě metody odstranění koroze. Jsou jimi metoda chemická a mechanická. Začnu 

s metodou chemickou. Před tím než se na povrch s korozí nanese antikorozní sloučenina, je 

potřeba přelepit hliníkovou páskou okolní oblasti, na níž se nachází hořčík, ocel či 

kadmium. Je také potřeba přelepit všechny okolní otvory. K odstranění koroze se používá 

sloučenina  E50003. Tato sloučenina se na povrch nanese kartáčem, houbou nebo hadrem. 

Sloučenina se nanese na nejnižší část a krouživým pohybem se rozetře po zbytku povrchu. 

Je třeba dodat, že nejlepší je aplikovat sloučeninu horkou. Má mnohem lepší výsledky. 

Maximální teplota by však neměla překročit 60°C. Po aplikaci se sloučenina na povrchu 

musí ponechat 12 minut a po té opláchnout vodou. Pokud je to nezbytné a koroze je stále 

přítomna, je třeba aplikaci sloučeniny opakovat. Pokud je koroze na povrchu ve velmi 

malém množství, je možné ji vypláchnout kyselinou B00046 s vodou. Je ovšem důležité 

zdůraznit, že je nebezpečné přidávat vodu do kyseliny. Možné je jedině přidat kyselinu do 

vody. Pokud by se přidala voda do kyseliny, hrozilo by zranění nebo poškození zařízení. 

Po aplikaci je nutné povrch důkladně vypláchnout. Pokud je to nezbytné, aplikace kyseliny 

se musí opakovat. 

Odstranit korozi je možné také mechanicky. K seškrábání koroze je potřeba použít 

smirkový papír o hrubosti 240 nebo jemnější. Možné je také vybrousit ji scotch britem. 

Korozi je nejlepší odstranit lineárním pohybem. Počáteční odstraňování koroze v rozích 
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nebo štěrbinách lze docílit pomocí škrabky. Škrabky však musí být schválena výrobcem. 

Neschválené škrabky by mohly na povrchu letounu způsobit škrábance a trhliny. Pro 

následné setření vybroušené koroze se použije scotch brite. Po vybroušení se zbytky 

koroze setřou navlhčeným hadrem. Nakonec je nezbytné povrch propláchnout vodou. 

 

Nyní, pokud je povrch zbaven nátěru a koroze, je na řadě lakování. Před tím se však 

nejdřív povrch musí ošetřit antikorozní látkou (Alodinem). 

 

c) Aplikace Alodinu 

Před použitím je potřeba zdůraznit, že při aplikaci je nutné používat respirátory a gumové 

nebo neoprenové rukavice. Je totiž velmi nebezpečné, aby se Alodin dostal na kůži. 

Nejdříve je potřeba připravit si povrch, na který chceme Alodin nanášet. Oblasti, u kterých 

nechceme, aby s Alodinem přišly do styku, musíme přelepit páskou. To však neplatí u 

eloxovaného povrchu. Dále je potřeba utěsnit veškeré díry a mezery. K tomu se mohou 

použít gumové zátky či jiný těsnící materiál. Po tomto kroku následuje očištění povrchu. 

K čištění se použije kapalné rozpouštědlo mastnot, které se rozetře kartáčem nebo 

bavlněným hadrem. Po té se povrch usuší teplým vzduchem nebo bavlněným hadrem. Dále 

je nutné z opravovaného povrchu odstranit veškerý organický a anorganický materiál. 

K tomuto lze použít smirkový papír požadované hrubosti. Nejlepším řešením je však 

použití scotch-britu. Materiál je potřeba odstraňovat do té doby, než se dostaneme na čistý 

a lesklý hliníkový povrch. Všechny uvolněné částice se po té setřou bavlněným hadrem. Je 

potřeba upozornit, že rozpouštědla jsou nebezpečné materiály, u kterých se musí dát pozor, 

aby se nedostaly do úst, do očí nebo na kůži, a aby se zabránilo vdechnutí výpar. Po té je 

nutné vytřít povrch vlhkým hadrem namočeným v rozpouštědle a pak povrch čistým 

hadrem usušit. Nakonec se povrch musí nechat alespoň 15 minut suchý. 

Dále je potřeba připravit Alodinový roztok. Alodinů je více druhů a některé z nich se 

používají trochu jinak. 
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Aplikace Alodinu 1000: 

Pokud se používá Alodinový roztok 1000L, nalije se do čiré plastové nebo skleněné 

nádoby 6 objemových dílů vody, do které se přidají 4 objemové díly Alodinu 1000L. 

Pokud se používá práškový Alodin 1000, 0,12 litru Alodinového prášku se nasype do 3,8 

litru vody. Výsledná směs se po té musí pořádně promíchat a nechat stát alespoň jednu 

hodinu pře použitím. Na láhev s Alodinovou směsí je nutné přilepit etiketu, kde se vepíše 

datum, kdy byla směs vytvořena a kdy končí jeho životnost. U Alodinu 1000 bývá doba 

životnosti 14 dní. Jelikož je Alodin velice citlivý na všechny typy znečištění, je nutné ještě 

upozornit, že u nádoby na směs se před použitím musí důkladně zkontrolovat její čistota. 

Alodin se na povrch nanese čistým bavlněným hadrem. Při aplikaci by teplota v místnosti 

neměla být menší než 18°C. Povrch by se měl s Alodinem udržovat vlhký 3 až 5 minut a 

po té vypláchnout proudem vody. Nakonec se povrch usuší teplým vzduchem o optimální 

teplotě 49°C. Nanejvýš však 55°C. Je nebezpečné po aplikaci nechat hadr uschnout. Mohlo 

by to totiž zapříčinit požár. Hadr se nejdříve musí namočit do vody a až posléze vyhodit. 

Dále je nutné zdůraznit, že se na povrch nesmí sahat, dokud nebude úplně suchý. 

Alodinový povlak by se mohl snadno poškodit. 

 

Aplikace Alodinu 600, 1200 či 1200S: 

Prášek Alodinu se položí na papír a následně pro větší hladkost rozválcuje. Alodin se 

smíchá ve 4 litrové nádobě z nerezové oceli nebo v nádobě, která je kyselinovzdorná. Je 

zakázáno použít nádobu z olova nebo ze skla. Alodinu 600 a 1200 se do 3,8 lirů vody přidá 

0,06 litru. Alodinu 1200S se do 3,8 litrové vody přidá 0,09 litru. Směs se důkladně 

promíchá a stejně jako u Alodinu 1000 se nechá stát minimálně 1 hodinu před použitím. 

Jestliže použitá voda není destilovaná, přidá se do směsi, pro regulaci Ph, kyselina dusičná. 

Hodnota Ph by měla být v rozmezí 1,5 až 2,0. Hodnota se dá snadno zjistit pomocí Ph 

papíru. 

Aplikace Alodinu 600, 1200 a 1200S se provádí pomocí nylonového kartáče nebo čistého 

bavlněného hadru. S nanášením se začíná od nejnižšího místa. Roztok se ponechá působit 

tak dlouho, dokud nedosáhneme požadovaného zbarvení. Po té se povrch pečlivě setře 

vlhkým hadrem namočeným ve vodě a následně se tře suchým hadrem, dokud se 

neodstraní všechny nežádoucí kapaliny. Musí se však dát pozor na to, aby se povrch 
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nepoškrábal. Ihned po použití se hadry musí vyčistit ve vodě a následně ve vodě udržovat. 

Nakonec se povrch vysuší teplým vzduchem o optimální teplotě 49°C, maximálně však 

55°C. 

 

Aplikace Alodinu 1132: 

 

Z Alodinu 1132 se odstraní víčko a podrží se pero s aplikátorem směrem dolů. Pero se 

aktivuje stiskem aplikátoru na pevný povrch, čímž se otevře ventil umožňující směsi tok do 

aplikátoru. Je potřeba se ujistit, jestli je povrch před aplikací dokonale suchý. Alodin 1132 

se použije na části povrchu v hladkých rovných tazích. Vyplachovat vodou se zde nesmí. 

Voda totiž degraduje odolnost proti korozi a přilnavosti barvy. Povrch se vysuší teplým 

vzduchem o maximální teplotě 55°C. 

 

 

d) Aplikace jednotlivých vrstev laku 

 

Po aplikaci Alodinu následují další tři kroky. Jsou jimi aplikace wash primeru, aplikace 

primeru a nakonec aplikace topcoatu. Všechny tyto barvy pro exteriér by měly vyhovovat 

specifikaci BMS 10-72. Uvedu zde jeden příklad barev od firmy Akzo Nobel Advance 

Coatings (ANAC) a jeden od firmy a PPG Aerospace. 

U Akzo Nobel je jediný schválený wash primer například Metaflex® FCR Primer. Před 

nanášením wash primeru se povrch, pro vytvoření matného a jednotného povrchu, musí 

vyleštit jemným Scotch-Britem typu A. Po té se povrch vyčistí a odmastí rozpouštědlem. 

Wash primer se připraví následujícím způsobem: 100 dílů Metaflex® FCR Primeru se 

smíchá s 200 díly tužidla Metaflex® FCR Hardener. Je však třeba upozornit, že před 

přidáním tužidla se Metaflex® FCR Primer musí důkladně promíchat či protřepat. 

Následně se ředidlem, o množství maximálně 25 dílů, upraví viskozita této směsi. Za 

normálních podmínek se použije ředidlo C 25/90, za teplého počasí ředidlo 96184 a pro 

Aerospatiale ředidlo 98056. Po důkladném promíchání se směs může aplikovat po 15-30 

minutách. Doba životnosti této směsi je 6 hodin. Tloušťka uschlého povlaku by měla být 6 

– 10 µm. Aplikace by měla probíhat při teplotách mezi 15 – 35 ºC a vlhkosti 35 – 75%. 

Kvalita povlaku je kromě teploty a vlhkosti ovlivněna i zvoleným druhem spreje a jeho 

nastavením. Proto se před aplikací, pro nalezení správného nastavení, doporučuje zkusit si 
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sprej nanečisto na testovacím panelu. Po aplikaci je nátěr možno přestříkat minimálně po 2 

hodinách. Maximálně tato doba činí 8 hodin. 

Po té je na řadě aplikace primeru. Pro opravy je nejpoužívanější primer 10P20-44M. Jedná 

se o vysoce pevný epoxidový primer, který poskytuje vynikající antikorozní ochranu a 

optimalizuje systém soudružnosti vnějšího nátěru. Směs se připraví přidáním jednoho dílu 

vulkanizačního roztoku ES-291 a jednoho dílu tužidla  TR-114 nebo TR-102 do dvou dílů 

primeru 10P20-44M. Před přidáním tužidla se směs primeru a vulkanizačního roztoku 

musí důkladně promíchat či protřepat, dokud se barvivo rovnoměrně nerozloží. Tento 

primer lze použít, na rozdíl od wash primeru, okamžitě po jeho přípravě. Doba životnosti 

připraveného primeru 10P20-44M jsou 4 hodiny a tloušťka jedné vrstvy musí být 15 – 25 

µm. Teplota, při které se primer může aplikovat, činí 15 – 35°C a vlhkost musí mít 35 – 

75%. I zde je nejlepším řešením, pro zjištění nejlepšího nastavení stříkací pistole, nejdříve 

si vyzkoušet aplikaci na testovacím panelu. Po nastavení stříkací pistole se primer aplikuje 

v jedné vrstvě na opravovaný povrch. Doba schnutí (než bude možno použít topcoat) jsou 

3 hodiny. Pro možnost přelepení nastříkaného povrchu páskou je doba schnutí 3-4 hodiny. 

Maximální doba, do které je možno primer přetřít, je 48 hodin. Barva tohoto primeru je 

žlutá a jeho lesk by měl být 60%. 

Následuje aplikace topcoatu. Nejčastěji používaný topcoat od firmy Akzo Nobel je 

Eclipse®. Je to chemicky tuhnoucí topcoat, který je navržen tak, aby poskytoval 

nadstandardní lesk. Tento povlak má vyváženou formulaci a poskytuje vynikající 

chemickou odolnost proti skvrnám a má dlouhou životnost. Směs barvy se namíchá dle 

technického listu a nechá se stát. Po promíchání se směs může použít po 15 až 30 

minutách. Tloušťka vrstvy musí být mezi  51-76 µm. Teplota vzduchu při aplikaci topcoatu 

musí být mezi 15 až 35°C a relativní vlhkost mezi 35 až 75%. Před první aplikací je opět 

doporučeno vyzkoušet si nástřik na zkušební panel. Doba schnutí tohoto topcoatu je různá, 

protože závisí na tom, jaké se použije tužidlo. Podrobnější informace se naleznou 

v product listu. Ale například u standardního tužidla TR-109 je doba schnutí 3 hodiny a 15 

minut. Páskou se však může přelepit až po 10 až 12 hodinách. 

 

Od PPG se mi žádný wash primer, který je certifikovaný pro letouny Boeing, nalézt 

nepodařilo. Může se tedy použít výše zmíněný wash primer od konkurenční firmy Akzo 

Nobel. 
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Jako primer můžeme použít například Desoprime® CF CA 7502. Je to epoxidový primer 

na vržený na venkovní použití u letadel. Poskytuje vynikající trvanlivost a přilnavost. Je 

odolný proti vodě a jiným tekutinám a také proti korozi. Dá se aplikovat se všemi typy 

stříkacích pistolí a snadno se používá. Může se aplikovat v rozmezí teplot vzduchu 13 a 

35°C a relativní vlhkosti 15 až 85%. Namíchá se tak, že se základu o jednom dílu přidá 

jeden díl ředidla CA 7502B a posléze jednu čtvrtinu dílu tužidla CA 7502. Doba, za kterou 

se po aplikaci může nanést topcoat, činí minimálně 2 hodiny. Páskou se může přelepit za 2 

až 2 hodiny. 

Topcoat se od firmy PPG dá použít například topcoat Desothane® GP 830. Tento topcoat 

má vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům a dá se snadno použít v různých 

teplotních i vlhkostních podmínkách. Tato barva je kompatibilní se všemi součastnými 

spojovacími systémy. Tento topcoat se namíchá tak, že se do 2 objemových dílů topcoatu 

přidá jeden díl ředidla CA 8000B a jeden díl tužidla CA 8000C popř., CA 8000C1,CA 

8000C2, CA 8000C3, CA 8000C4, CA 8000C5. Po aplikaci se topcoat musí nechat 

schnout. Délka uschnutí je různá podle toho, jaké se použije tužidlo. Například u tužidla 

CA 8000C je doba schnutí 45 až 60 minut. Doba, za kterou se povrch může přelepit 

páskou, je 8-12 hodin a doba životnosti sloučeniny po namíchání jsou 3 hodiny.  

 

 

Opravy nátěrů na kompozitních materiálech: 

Stejně jako u oprav hliníkových slitin je i zde nejdříve potřeba zbavit se starého nátěru. 

Kvůli nebezpečí porušení struktury materiálu je však u kompozitů zakázáno používat 

louhy a proto se nátěr odstraňuje výhradně mechanicky. Topcoat se odstraní pomocí 

smirkového papíru se zrnitostí 150 nebo jemnější. Jestliže je základ z vodivého nátěru, 

musí se přebrousit a přebarvit všechny vrstvy. Primer se obrousí smirkovým papírem 

zrnitosti 240 nebo jemnějším. Při broušení se musí dát velký pozor, aby se nepoškodila 

vlákna kompozitu. Po přebroušení se povrch musí očistit vlhkým bavlněným hadrem 

namočeným v rozpouštědle a následně vysušit hadrem suchým. Po té se povrch odmastí od 

všech mastnot přípravkem schváleným výrobcem letounu. Po tomto kroku se opět vysuší 

bavlněným hadrem. 

Je třeba zdůraznit, že je zde zakázáno jakékoliv tmelení. Je povoleno pouze použití tzv. 

Pinhole filleru. U firmy Akzo Nobel je tento produkt pod názvem Magna Static 



36 

 

Conditioner Filler. Používá se pro vyplnění děr a pórů v kompozitních materiálech. Je 

kompatibilní s většinou epoxidových a polyuretanových primerů. Může se aplikovat při 

teplotách v rozmezí 15 a 35°C a při relativní vlhkosti 35 až 75%. Aplikace probíhá tak, že 

se bavlněný hadr namočí do Pinhole filleru a poté se s ním namočí povrch. Potom se tento 

Pinhole filler musí pomalu vtírat, krouživými pohyby, po povrchu suchým hadrem a počká 

se, než na povrchu zbělá. Po té se musí počkat minimálně 2 hodiny, než se na povrch začne 

nanášet primer. 

U kompozitních povrchů se nepoužívá, jako u povrchů hliníkových, wash primer. Na 

povrch se tedy aplikuje pouze primer a topcoat (případně ještě před primerem již 

zmiňovaný Pinhole filler). Jaký primer použít opět zjistíme podle manuálu, který nám u 

určité části opravovaného povrchu řekne, jaké specifikaci má barva vyhovovat. Topcoaty 

bývají stejné u všech materiálů. Dokonce i primery bývají většinou stejné. Proto se můžou 

použít nátěry zmíněné u hliníkových povrchů. Jiné by se museli použít jenom tehdy, pokud 

by nás manuál navedl na jinou specifikaci. 

 

3.4  Bezpečnost práce při opravách laku 

 

Základním faktorem pro bezpečnost práce jsou dobré pracovní podmínky. Je tedy potřeba, 

aby všichni pracovníci měli k dispozici ochranné oblečení, ochranu sluchu a odsávací 

zařízení. Dále je také důležité veškerou práci provádět s šetrností k životnímu prostředí. 

 

-ebezpečné látky: 

 

Nebezpečné látky jsou látky, které mohou ohrožovat zdraví či je u nich zvýšená možnost 

požáru nebo výbuchu. Zacházet s těmito látkami je nutné s velkou opatrností, neboť 

kontakt s nimi může mít neblahé následky. Je zde možnost jak podráždění pokožky, tak 

dýchacích cest. Dokonce se může stát, že delší působení nebezpečné látky může vyústit až 

v bezvědomí. Ovšem pozdější následky mohou být daleko horšího charakteru. Kromě 

například alergie či přecitlivělosti může totiž dojít i k neplodnosti, rakovinovým 

onemocněním, onemocnění nervového systému nebo chronickým poruchám vědomí a 
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pomatenosti. Jestliže se však s nebezpečnými látkami pracuje s opatrností, zůstane to bez 

následků. 

 

Osobní ochrana: 

Bez používání dostatečné osobní ochrany se nehoda může stát velmi jednoduše. Jelikož 

následky často už nelze vrátit zpět, je ochrana při lakování nezbytná. Nejvíce ohroženými 

orgány při lakování jsou oči a dýchací cesty. Oči jsou ohrožené prachem a vystříknutím 

žíravými výpary a kapalinami. Dýchací orgány jsou prachem a žíravými kapalinami a 

výpary ohroženy rovněž. Další orgány, které ohrožením stojí za zmínku, jsou ruce 

ohrožené žíravými materiály a uši ohrožené hlukem. 

Ochrana dýchání a očí: 

Částice barvy, prach a organická rozpouštědla jsou velmi nebezpečnými prvky. 

Vdechnutím se tyto nebezpečné látky dostávají do těla. Největší potíž je však v tom, že 

poškození zdraví, které nám tyto látky způsobí, se projeví až po uplynutí dlouhé doby. 

Bývá to 10, ale klidně i 15 let. Potom je však pozdě a poškození zdraví už nelze vrátit. 

Z tohoto důvodu je velmi důležité dbát na ochranu dýchání a používat ochranné masky 

 

Hluk: 

 

Zdraví může poškodit i vysoká hladina hluku. Z krátkodobého hlediska je nebezpečí 

přechodné ztráty sluchu. Avšak z hlediska dlouhodobého je možné ztratit sluch úplně. 

Nejpozdější hranicí, kdy je ochrana sluchu nutná, je hodnota 80 dB. Například broušení 

smirkovými kotouči hluk dosahuje úrovně 80 – 85 dB, stříkání stříkacími pistolemi 75 – 80 

dB, ofukování 80 – 95 dB a mytí čistící pistolí 75 – 85 dB. Se zvyšující se hladinou hluku 

riziko poškození sluchu stoupá. Každý nárůst o 3 dB totiž znamená, že se zvuková energie 

zdvojnásobí. Je tedy nutné chránit jak svůj sluch, tak včas na vznikající hluk upozornit i 

kolegy. Pro vlastní ochranu je dobré nosit ucpávky, klapky na uši nebo kapsle. Pokud je 

hladina hluku vyšší než 80 dB, je povinen pracovníkům ochranu sluchu zajistit 

zaměstnavatel. Je potřeba, aby pracovníci dělali jen tolik hluku, kolik je nutné a 

nepoužívali tedy přístroje, které dělají vysoký hluk, zbytečně. Pokud je to možné, je dobré 

dělat úkony vytvářející vysokou hladinu hluku v uzavřených prostorech. 
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Ochrana pokožky: 

 

Pokožka je za normálních podmínek schopna pomoct si sama. To ale neznamená, že není 

možné ji poškodit. Během pracovního dne totiž dochází ke ztrátám přírodních ochranných 

látek. Při práci je tedy nutné nosit ochranné rukavice a před jejím zahájením je také dobré 

chránit si pokožku ochranným krémem, ve kterém není obsažena mastnota ani silikon. 

Takto se zabráni tomu, aby na pokožku přímo působily nečistoty. Krém také umožní 

jednoduší čištění pokožky, což je při péči o pokožku velmi důležité. Pokožka se po 

důkladném umytí musí pečlivě usušit a po té je dobré vetřít si, do všech namáhaných míst, 

pleťový krém bez obsahu silikonu. 

 

Hygiena: 

 

Pokud se pracovník během své práce rozhodne jíst, pít či kouřit, riskuje ohrožení svého 

zdraví. Je tedy velice důležité dodržovat správnou hygienu. Po správné hygieně je totiž 

mnohem menší pravděpodobnost, že se do těla, ze znečištěných rukou, dostanou zdraví 

škodlivé látky. Proto je velmi důležité mýt si pravidelně ruce vhodnými čistícími 

prostředky. Avšak v žádném případě není vhodné používat rozpouštědla. 

 

K ochraně zdraví při práci je tedy potřeba následujícího vybavení: 

Ochranné masky: 

Jelikož dýchání výpar z barev či prachu z broušení je pro zdravý velmi nebezpečné, je 

ochrana dýchacích cest nezbytná. Většinou se používají tzv. polomasky chránící ústa, nos a 

bradu. Při pravidelné výměně filtru poskytují (masky s filtrem) dostatečnou ochranu vůči 

prachu a ochranným výparům.  Existují však i masky s přívodem čerstvého vzduchu. Tyto 

masky poskytují lakýrníkovi čerstvý vzduch nezávisle na vzduchu v okolním prostředí. 

Jelikož tyto masky nechrání oči, nejsou vhodné pro zpracování materiálů se silnou 

agresivitou vůči očím. Proto je k těmto maskám doporučeno používat i ochranné brýle. 

Pokud však používáme celoobličejové masky, ochranné brýle nejsou potřeba. Tyto masky 

totiž zakrývají celý obličej. Často bývají vybaveny přídavnými vnitřními maskami, které 

snižují zapocení štítu díky cílenému šíření vzduchu. Existují i kukly na ochranu dýchání, 

které chrání celou hlavu včetně oblasti krku. Takto, před stříkací mlhou, poskytují 
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nejkomplexnější ochranu dýchacích orgánů, očí, pokožky a vlasů. Široký štít kukly je 

optimální a umožňuje také nošení dioptrických brýlí. Přívod vzduchu je na okolí nezávislý. 

Je totiž přiváděn tlakovou hadicí. Je třeba vědět, že při broušení je dobré nosit alespoň 

masku s filtrem na jemný prach. Bez účinné ochrany se nesmí zpracovávat ani vodou 

ředitelné laky. Jelikož používání masek s filtrem vykazuje odpor, jsou mnohem 

komfortnější masky s přívodem čerstvého vzduchu. Ochranné masky můžeme vidět na 

obrázcích 3.11 a 3.12. 

 

Obr. 3.11 - Polomaska s filtry 

 

 

Obr. 3.12 - Celoobličejová maska 
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Rukavice: 

Rukavice pomáhají udržet ruce v bezpečí a zajistit tak, aby nedošlo k poškození zdraví. 

Chemické látky, které jsou obsaženy v barvách, mohou projít kůží a dostat se až do těla. 

Mnoho z těchto chemických látek jsou zdraví nebezpečné. Mohou způsobit zdravotní 

problémy, a to i v malém množství. Proto je nutné nosit ochranné rukavice, a to při 

jakékoliv manipulaci s barvami. Zejména při míchání a následném nanášení barev. 

Rukavice tedy musí poskytnout ochrannou bariéru, která zabrání chemikáliím dostat se 

k pokožce. Nejhůř na rukavice působí rozpouštědla, která je poškozují nejrychleji a 

usnadňují tak chemikáliím dostat se do těla. Způsobí tím zdravotní problémy, jako jsou 

alergické reakce, ale mohou i poškodit například vnitřní orgány. Aby se tedy tomuto 

nebezpečí zamezilo, je nejdůležitější, aby byly rukavice v první řadě odolné proti 

rozpouštědlům. 

Pro výběr rukavic je nejdůležitější neřídit se dle ceny, ale dle kvality. Všechny rukavice 

totiž neposkytují stejnou míru ochrany. Například latexové rukavice, vzhledem k tomu že 

se působením chemikálií rychle rozkládají, nejsou pro lakování vhodné. Dávají totiž velice 

malou ochranu. 

Mnohem lepší je používání nitrilových rukavic. Ty totiž poskytují barvám a organickým 

rozpouštědlům mnohem větší překážku. Kromě toho, že ruce dobře chrání, mají také 

velkou trvanlivost. 

To, jak často rukavice měnit, závisí na mnoha faktorech. Jedná se jak typ rukavice, tak o 

tloušťku. Je vždy pro zjištění, jak často rukavice vyměňovat, lepší kontaktovat výrobce. 

Před každým použitím by se na rukavicích mělo zkontrolovat, jestli nejsou poškozeny. 

Pokud vykazují známky poškození, měly by se okamžitě vyhodit. 

Dále je potřeba používat ochranný anti-chemický oblek. 
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3.5  Odstíny barev 

 

Vzorník barev RAL: 

Označení RAL vychází z německého názvu ReichsAusschuss für Lieferbedingungen, což 

v češtině znamená Říšský výbor pro dodací podmínky. Je to celosvětově uznávaný 

standard pro stupnici barevných odstínů, díky němuž lze především získat vždy přesně 

stejný odstín barvy.  

V současné době existují 2 řady těchto vzorníků. Jsou jimi RAL Classic a RAL Design. 

RAL Classic obsahuje celkem 210 odstínů a RAL Design obsahuje odstínů 1625. 

Stává se, že firmy mají i svůj vlastní vzorník, avšak každá by měla bát schopna dodat 

požadovaný odstín i v mezinárodním vzorníku RAL. 

Míchání barev: 

Existují tři základní barvy, které nelze zhotovit smícháním jiných barev. Jsou jimi červená, 

žlutá a modrá. Smícháním vždy dvou základních barev vzniknou tzv. sekundární barvy. 

Tyto tři sekundární barvy jsou zelená, oranžová, fialová. Zelená vznikne smícháním 

stejného množství modré a žluté, oranžová smícháním červené a žluté a fialová smícháním 

červené a modré barvy. Šest terciálních barev se zase vytvoří směsí základní barvy s 

přilehlou sekundární barvou. Tímto vznikne červeno-oranžová, červeno-fialová, žluto-

zelená, žluto-oranžová, modro-zelená a nakonec modro-fialová. Tímto způsobem lze 

namíchat jakýkoliv odstín.  

Černá a bílá se počítají mezi tzv. neutrální barvy. Tyto dvě neutrální barvy slouží jak 

k vytvoření šedé, tak ke ztmavení nebo zesvětlení jakéhokoliv odstínu. Černá odstín 

ztmaví, bílá zesvětlí, takže například růžová, která je světlým odstínem červené, vznikne 

smícháním červené barvy s bílou.    
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4. Optimální řešení oprav laku 

Během dlouhého zkoumání technologie oprav laku na letounu, jsem zjistil, že se vše 

provádí podle technologických postupů daných výrobcem letounu a výrobcem barev. 

Tudíž usuzuji, že není možné technologie oprav jakkoliv měnit. Avšak při pozorování na 

pracovišti CEAM a při konzultacích s pověřenými pracovníky jsem zjistil, že je zde 

problém v logistice. Konkrétně se jedná o to, že pracovištěm CEAM prochází relativně 

malé množství letounů a tudíž se nelakuje příliš často. Proto konečný nátěr (topcoat) ve 

většině případů není možné spotřebovat. Je to z toho důvodu, že barvy lze pořizovat 

mnohdy v minimálním množství jednoho galonu. Vezmeme-li v úvahu to, že každá barva 

má určitou dobu životnosti (většinou to bývá mezi 12 a 24 měsíci) a používaných odstínů 

je nepřeberné množství, skutečně spotřebovat, za dobu životnosti, celý galon není možné. 

Proto jsem po konzultacích usoudil, že nejlepším řešením bude pořízení a používání 

zařízení pro míchání požadovaného odstínu barvy. V takovém případě, by totiž stačilo mít 

ve skladu barev méně a nemusel by se pořizovat každý odstín zvlášť. Tudíž by odpadlo to, 

že by se barvy ze skladu nestihly spotřebovat před vypršením životnosti. Vlastní míchaní 

barev má, kromě ušetření nákladů, ale i další výhody, jako je menší počet lahví ve skladu, 

omezení odpadů z nespotřebovaných lahví, kterým došla životnost či ušetření času, neboť 

namíchání vlastní barvy lze docílit okamžitě, zatímco dodání barvy požadovaného odstínu 

určitou dobu trvá.   

Zařízením, které dokáže namíchat požadovaný odstín barvy, může být například systém na 

míchání exteriérových barev Mix2Paint od firmy Akzo Nobel Advance Coatings (ANAC). 

 

Systém Mix2Paint:  

Tento systém je navržen tak, aby práce s ním byla co nejjednodušší, a tudíž aby zde byla 

co nejmenší pravděpodobnost chyby. Lze do něj zadat jak kód odstínu ze vzorníku RAL, 

tak jiných, jako jsou BAC, FSB či vzorník firmy ANAC.  

Do systému Mix2Paint patří police, která obsahuje 30 tonerů o objemu jednoho galonu 

(obr. 4.1). Tyto tonery jsou připojeny do systému a umožní tak namíchat jakýkoliv 

registrovaný odstín v požadovaném objemu. 
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Dále systém obsahuje software, ve kterém se požadovaný odstín navolí. Po té už se odstín 

zcela automaticky namíchá.       

 

Obr. 4.1 – Míchací police 
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5. Závěr 

Lakování je u letadel velmi důležité, a to především z důvodu ochrany povrchu. Proto je 

také velmi důležitá i oprava laku, neboť pokud je lak poškozen, povrch není dostatečně 

chráněn. Z tohoto důvodu pak na povrchu může vzniknout koroze, která se dále může šířit.  

Při opravě je hlavní si připomenout, že se vždy musí postupovat podle pokynů výrobce. A 

to jak podle výrobce letounu, tak podle výrobce barev. 

Podle manuálů od výrobce letounu se dozvíme, zda je poškozené místo nutné opravovat, 

popřípadě jaký druh opravy zvolit. Dále je nutné používat jen barvy, jež jsou výrobcem 

letounu schváleny. Manuál letounu nás vždy navede na určitou specifikaci a barva, která se 

na opravu použije, musí vždy této specifikaci vyhovovat. Veškeré schválené barvy jsou 

uvedeny v QPL Boeingu. 

Podle pokynů výrobce barev je pak nutné řídit se při aplikaci, ale i při přípravě barvy. To 

znamená dodržovat poměry, při kterých se barva míchá s ředidlem a tužidlem, dále si při 

aplikaci hlídat doporučenou teplotu a vlhkost vzduchu, respektovat dobu, kterou barva 

potřebuje ke schnutí a další důležité informace uvedené v technickém listu určité barvy. 

Dále je nutné si připomenout, že při opravách laku se vždy musí používat ochranné 

pomůcky a dodržovat bezpečnost práce. Barvy jsou totiž velmi nebezpečné látky, které 

mohou zapříčinit podráždění pokožky či dýchacích cest, avšak následky mohou být i 

daleko většího charakteru.       

 

 

5.1 Zhodnocení cílů 

Cílem této bakalářské práce bylo seznámení s opravami laku na letounu Boeing 737 a 

následné navrhnutí optimálnějšího řešení provádění těchto oprav na pracovišti CEAM. 

V práci se mi seznámení s touto problematikou jistě podařilo. Co se týče navrhovaného 

řešení, zjistil jsem, že jelikož se všechny opravy provádí dle přesných pokynů výrobců 

letounů a barev, nelze technologie jakkoliv měnit. Dle mého lze však udělat malou změnu 

z hlediska logistiky. Vzhledem k malému počtu oprav, se barvy na pracovišti CEAM 

nestíhají do doby životnosti spotřebovávat, a proto jsem pro ušetření nákladů navrhnul 

používání zařízení, které dokáže namíchat jakýkoliv odstín barvy. Jelikož množství 

nespotřebovaných barev bývá značné, navrhované řešení dokáže ušetřit velké množství 
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nákladů. Navíc má toto zařízení i další výhody, mezi něž patří menší počet lahví ve skladu, 

omezení odpadů z nespotřebovaných lahví, kterým vypršela doba životnosti, ale také velmi 

významná výhoda, a to velké ušetření času. 

Podle mého byly stanovené cíle v této bakalářské práci splněny. 
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