


ZASADY.DOC 

Zásady pro vypracování diplomové práce 
 

I. 

 Diplomovou prací (dále jen DP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 
během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 
 

II. 

Uspořádání diplomové práce: 

1. Titulní list 5. Obsah DP 

2. Zásady pro vypracování DP 6. Textová část DP 

3. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 7. Seznam použité literatury 

4. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky 8. Přílohy 

 

ad 1) Titulním listem je originál zadání DP, který student obdrží na své oborové katedře.  
 

ad 2) Tyto „Zásady pro vypracování diplomové práce“ následují za titulním listem. 

 

ad 3) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listě (student jej obdrží na své 
oborové katedře) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data odevzdání DP. 
V případě, že DP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými osobami a 
obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující právnické 
nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním DP. 

 

ad 4) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listě česky a anglicky v rozsahu max. 1 

strany pro obě jazykové verze. 

 

ad 5) Obsah DP se uvádí na zvláštním listě. Zahrnuje názvy všech očíslovaných kapitol, 
podkapitol a statí textové části DP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 
uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

 

ad 6) Textová část DP obvykle zahrnuje: 
· Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 
zadáním DP; 
· Vlastní rozpracování DP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, 
vhodně členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 
· Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků DP z hlediska stanoveného zadání. 

 

DP bude zpracována v rozsahu min. 45 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 
Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 
nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy - písmo 
Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý 
– 3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na 
ně být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, 
jako přílohy (viz ad 8). 



ZASADY.DOC 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 
přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. U 
vzorců, údajů a hodnot převzatých z odborné literatury nebo z praxe musí být uveden jejich 
pramen - u literatury citován číselným odkazem (v hranatých závorkách) na seznam použité 
literatury. 

Nedostatky ve způsobu vyjadřování, nedostatky gramatické, neopravené chyby v textu 

mohou snížit klasifikaci práce. 
 

ad 7) DP bude obsahovat alespoň 15 literárních odkazů, z toho nejméně 5 v některém ze 
světových jazyků. 
Seznam použité literatury se píše na zvláštním listě. Citaci literatury je nutno uvádět 
důsledně v souladu s ČSN ISO 690. Na práce uvedené v seznamu použité literatury musí 
být uveden odkaz v textu DP. 

 

ad 8) Přílohy budou obsahovat jen ty části (speciální výpočty, zdrojové texty programů aj.), které 
nelze vhodně včlenit do vlastní textové části např. z důvodu ztráty srozumitelnosti.  

 

III. 

 Diplomovou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 

katedra garantující studijní obor neurčí jiný počet. Vnější desky budou označeny takto: 
 

nahoře:   Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

   Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

   Katedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

uprostřed:    DIPLOMOVÁ  PRÁCE 

 

dole:   Rok     Jméno a příjmení 

 

Kromě těchto dvou knihařsky svázaných výtisků odevzdá student kompletní práci také 
v elektronické formě do IS EDISON včetně abstraktu a klíčových slov v češtině a angličtině. 

 

IV. 

 Diplomová práce, která neodpovídá těmto zásadám, nemůže být přijata k obhajobě. Tyto 
zásady jsou závazné pro studenty všech studijních programů a forem magisterského, resp. 
navazujícího magisterského studia fakulty metalurgie a materiálového inženýrství Vysoké školy 
báňské – Technické univerzity Ostrava od akademického roku 2010/2011. 

 

 

 

 

Ostrava 30. 11. 2010    Prof. Ing. Ľudovít Dobrovský, CSc., Dr.h.c. 
     děkan fakulty metalurgie a materiálového inženýrství 
             VŠB-TU Ostrava 







Diplomová práce 2012

ABSTRAKT

DOBROVODSKÁ, L. Vliv tepelného dělení konstrukční oceli na její povrchovou úpravu:

diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a

materiálového inženýrství, Katedra materiálového inženýrství – 636, 2012, 91 s. Vedoucí

práce: Lasek, S. 

Diplomová práce je zaměřena na studium vlivu tepelného dělení konstrukční oceli na její

povrchovou úpravu. Práce je rozdělena do dvou částí. První část je teoretická a zabývá se

studiem dosavadních poznatků z této problematiky a v druhé experimentální části jsou

důkladně prostudovány jednotlivé povrchy připravené různými technologickými postupy,

jejich čistota a drsnost před aplikací povlaků. Na tyto povrchy budou aplikovány tři druhy

povlaků, které jsou běžně používány v praxi pro dlouhodobou ochranu ocelových konstrukcí.

Všechny takto připravené vzorky budou nejprve podrobeny zkouškám přilnavosti a po té

budou exponovány v korozní komoře po dobu 1440 hodin. Na základě těchto zkoušek bude

vyhodnocena kvalita přípravy povrchu s ohledem na požadavky jednotlivých povlaků.

Klíčová slova: tepelné dělení, drsnost povrchu, čistota povrchu, nátěrový systém, duplexní

povlak.

ABSTRACT

DOBROVODSKÁ, L. Influence of Heat Cutting on the Surface Treatment of Structural Steel

Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Metallurgy and Materials

Engineering, Department of Material – 636, 2012, 91 p. Thesis: Lasek, S. 

This thesis is specialized on the study of the influence of thermal cutting of structural

steel. Thesis consists of two parts. The first part deals with the study of existing knowledge

on this problems and second experimental part, are studied on steel substrate prepared by

different processes, and their purity and surface roughness, before application various

coatings. These surfaces will be applied to three types of coatings, which are in practice

used for long-term protection of steel structures. All samples are tested for adhesion and

then will be exposed in the corrosion chamber for 1440 hours. Based on these tests will

assess the quality of surface preparation with account of the requirements of individual

coatings.

Key words: thermal cutting, surface roughness, surface purity, paint system, duplex coating.
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1 ÚVOD

Úprava povrchu před aplikací ochranných povlaků hraje v protikorozní ochraně důležitou

roli. Kvalita povrchové úpravy se odrazí především v době životnosti ochranného povlaku,

schopnosti odolávat koroznímu prostředí a od tohoto se odvíjí i lepší (horší) ochrana ocelové

konstrukce jako celku. V praxi se pro běžné ocelové konstrukce používá různých druhů

nátěrových systémů či kombinace zinkového povlaku a nátěru, tzv. duplexní systém. Každý

z těchto povlaků má své specifické požadavky na úpravu povrchu, před jeho aplikací.

Nátěrové hmoty např. epoxidové nátěrové hmoty jsou tolerantnější k přípravě povrchu

(vzhledem k drsnosti povrchu), naopak epoxidové nátěrové hmoty plněné zinkovým prachem

definují nutnost zdrsnění povrchu na požadovanou hodnotu, aby bylo dosaženo vhodné

přilnavosti výsledného povlaku. Důležitou roli hraje také čistota povrchu, tedy odstranění

prachu, okují, rzi, mastnot atd. Tyto nečistoty, značně ovlivňuji kvalitu výsledné protikorozní

ochrany a urychlují její degradaci. Duplexní povlaky, především se základní vrstvou tvořenou

žárovým nástřikem, mají taky velmi přísné požadavky na přípravu povrchu, hlavně z hlediska

čistoty a drsnosti povrchu, jejich nedodržení rovněž snižuje tuto protikorozní ochranu a jejich

oprava na již zhotovené konstrukci je téměř nemožná.

Tato práce je zaměřena na problematiku protikorozní ochrany pálených ploch. Tepelné

dělení je v poslední době velmi rozšířenou technologií ve strojírenském průmyslu. Bohužel

má i své záporné stránky a to hlavně vliv na další opracování konstrukcí před finální

povrchovou úpravou. Plochy po tepelném dělení jsou pokryty okujemi, které je nutno před

aplikací ochranného povlaku odstranit. Při tepelném dělení může dojít ke zvýšení povrchové

tvrdosti materiálu, takový povrch může klást větší odpor při následném mechanickém čištění

otryskaváním, a to může vést k dosažení horší čistoty povrchu a nesplnění požadované

drsnosti pro aplikovaný povlak, to pak vede ke špatnému zakotvení povlaku na povrchu

kovu, což se odrazí na protikorozní ochraně a její životnosti.

Důležité je tedy zvolit vhodnou povrchovou úpravu s ohledem na aplikaci ochranného

povlaku tak, aby povrchová úprava co nejlépe vyhověla požadavkům aplikovaného povlaku,

byla co nejefektivnější a zároveň i ekonomicky přijatelná.
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2 INTEGRITA POVRCHU

Všechny kovové i nekovové předměty jsou ohraničovány povrchem, který je v kontaktu

s okolním prostředím. Dochází ke vzájemnému styku kovových, nekovových, kapalných

a plynných fází. Skutečný povrch je povrch omezující těleso a odděluje jej od okolního

prostředí.

Integrita povrchu je odrazem podmínek, za kterých vzniká funkční plocha, bere v úvahu

důsledky působení technologických metod na jakost obrobené plochy a dává je do vztahu

k funkčním požadavkům na celý výrobek. Je i statisticky doloženo, že většina poruch

strojních součástí za provozu vzniká na povrchu, nebo těsně pod ním.[26] Tyto vlivy

lze rozdělit na vnější a vnitřní, viz tabulka 2.1.

Tabulka 2.1 Přehled vnějších a vnitřních vlivů ovlivňujících integritu povrchu [11]

Vnější vlivy Vnitřní vlivy

Mechanické (provozní napětí) Zbytkové napětí

Chemické (koroze) Morfologie povrchu (drsnost)

Fyzikální (záření, bludné proudy,...)
Materiálové a mechanické vlastnosti povrchů

(tvrdost, zpevnění...)

Kombinace více vlivů (technologické
procesy...)

Přítomnost povrchových a podpovrchových
vad a heterogenní struktura (uhlík v litině,

vměstky...)

Čím komplexněji jsou jednotlivé vlivy zahrnuty, tím reálnější dávají obraz a poskytují

informace o reálném stavu povrchu. Jakost obrobeného povrchu je možné posuzovat podle

následujících hledisek:

• přesnosti rozměru a tvaru,

• drsnosti a mikrostruktury,

• vlastnosti povrchové vrstvy.[11] 

2.1 MIKROGEOMETRIE POVRCHU

Žádný povrch není geometricky dokonale rovinný, obzvlášť pak technické povrchy. Tyto

odchylky vznikají při přípravě povrchu a jsou důsledkem působení vnějších sil nebo

prostředí. Proto tedy rozlišujeme tři druhy nerovností [19]:

• mimořádné nerovnosti (makronerovnosti), jedná se o trhliny, náhodné nerovnosti

odlitků a výkovků, nepravidelné rýhy (A);

• vlnitost povrchu, jedná se o periodicky opakující se nerovnost, která vzniká hlavně

při obrábění chvěním stroje, nástroje a obrábění součásti (B);
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• drsnost povrchu (mikronerovnost), pravidelně se opakuje a je podmíněná

technologickým pochodem (C). 

Na mikronerovnost se ještě superponují ultramikronerovnosti, které jsou dány snahou

dosáhnout nejstabilnějšího stavu krystalického povrchu (D).[19]

Tabulka 2.2 Typy nerovností různého druhu [4]

 „U velkých výrobků s malým poměrem povrchu A k jeho objemu V (A/V), jsou fyzikální

a chemické vlastnosti určeny především vlastnostmi základního materiálu. Naopak u malých

výrobků s velkým poměrem A/V jsou jejich vlastnosti výrazně ovlivněny povrchem.“[27]

2.2 DRSNOST POVRCHU

Drsnost a vlnitost povrchové vrstvy ovlivňuje průběh chemických a fyzikálních jevů

na funkčních plochách exponovaných součástí. Tím je ovlivňována jejich životnost

a funkčnost. Tvar nerovností povrchu je velmi rozmanitý a odvíjí se od technologického

pochodu. Lze je rozdělit na povrchy:
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• anizotropní (s výrazným směrem nerovností), soustružený povrch, válcově frézovaný,

• s méně výrazným směrem nerovností, soustružení a frézování na čisto, jemné

hoblování, kuličkování,

• izotropní (bez výrazného směru nerovností), broušený, leštěný a otryskaný povrch.[4]

Obr. 2.1 Základní typy povrchů [4] 

Textura povrchu se měří dotykovou metodou. Tato metoda je zatím nejrozšířenější.

„Realizaci této metody zajišťuje dotykový (hrotový) přístroj zvaný profilometr.“[28] Ostrý hrot

snímače profilometru převádí rozložení nerovnosti na povrchu na mechanický pohyb, který

je po té snímačem převedený na elektrický signál a dále zpracovaný a interpretovaný jako

číselná hodnota zvoleného parametru struktury povrchu, nebo jako grafický záznam profilu

nerovnosti povrchu. Povrchy, které se převážně hodnotí, jsou povrchy po technologických

operacích obrábění. Přitom jsou sledovány vlivy technologických procesů, nástrojů, materiálu

apod.

Kvalitu povrchu obvykle hodnotíme dle drsnosti, jejíž parametry získáváme z profilu

drsnosti, který je součástí základního profilu. Profil drsnosti je profil odvozený ze základního

profilu potlačením složek použitého filtru profilu λc. Filtrací odstraňujeme nežádoucí složky

profilu, filtr λc určuje rozhraní mezi složkami drsnosti a vlnitosti. „Hodnota filtru λc je rovna

základní délce pro drsnost lr (délka ve směru osy x, používaná pro rozpoznání nerovnosti

charakterizujících daný profil).“ [22] 

Drsnost povrchu charakterizují jednotlivé parametry měření drsnosti [12, 44]:

• Ra – průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu [µm] - aritmetický průměr

absolutních hodnot pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky. 

• Rz – maximální výška profilu [µm] - Rz je součtem výšky Zp nejvyššího bodu

od střední linie a hloubky Zv nejhlubšího údolí od střední linie.

• Rq – kořenová průměrná čtvereční odchylka profilu [µm] – kvadratický průměr

pořadnic Z(x) v rozsahu základní délky. 

• Rp – největší výška výstupku profilu [µm] - největší výška profilového údolí získaná

přes hodnotící délku. 
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• Rv – největší hloubka prohlubně profilu [µm] - největší hloubka profilového údolí

získaná přes hodnotící délku.

Obr. 2.2 Profil drsnosti povrchu materiálu [3]

• Rsk – šikmost posuzovaného profilu (součinitel asymetrie) [-] – vyjadřuje asymetrii

rozložení výšek okolo střední hodnoty výšky povrchu vzorku. Záporné hodnoty

vypovídají o rozložení četnosti povrchové drsnosti doleva od střední hodnoty výšky

což značí větší četnost objektů s výškou menší než je střední výška (hlubší „údolí“)

a kladná hodnota vypovídá o rozložení četnosti více doprava do vyšších hodnot

od střední hodnoty výšky (vyšší nebo více „štítů“), viz obr. 2.3.[34] Převažují-li

hodnoty záporného charakteru pak povrch vykazuje dobré vlastnosti nosnosti profilu.

Obr. 2.3 Rozdělení povrchů z hlediska asymetrie kolem nulové hodnoty [34]

• Rku – špičatost posuzovaného profilu [-] – vypovídá o špičatosti výškového rozdělení

výšek povrchu. Pro Gausovská normální rozložení je hodnota

Rku = 3. Čím je hodnota vyšší (Rku › 3) tím je křivka ostřejší (výstupky a rýhy

na povrchu jsou ostřejšího charakteru), čím jsou hodnoty nižší (Rku ‹ 3) symbolizují

spíše zaoblenost výstupků a rýh. 
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3 TEPELNÉ DĚLENÍ MATERIÁLU

Základní fází výroby je příprava materiálů, do které spadá dělení a příprava hran [13].

Tepelné dělení materiálů má široké použití hlavně ve strojírenském průmyslu, řezání nosníků

u ocelových konstrukcí, vypalování otvorů v potrubí, dělení odlitků, další využití

je u demoličních a vyprošťovacích prací při řezání železobetonu atd. Řezání kovů kyslíkem

bylo původně pokládáno za pomocnou, resp. podřadnou výrobní činnost, dnes je tato

metoda postavena na úroveň třískového obrábění.[10]

Způsoby tepelného dělení materiálů:

• řezání kyslíkem (používá se kyslík o čistotě min. 99,3 %),

• řezání elektrickým obloukem,

• řezání plazmou,

• řezání laserem,

• řezání pod vodou.[25]

3.1 ŘEZÁNÍ KYSLÍKEM

Řezání kyslíkem se používá v mnoha odvětvích obvykle tam, kde klasické metody

selhávají nebo jsou příliš pomalé. Jedná se o oddělování materiálu, při kterém se materiál

zahřátý na zápalnou teplotu místně spaluje proudem kyslíku a vytváří štěrbinu.[1] Řezání

kyslíkem spočívá v ohřátí řezaného materiálu na zápalnou teplotu (u železa je tato teplota

cca 1150 °C) s následným p řivedením kyslíku pod tlakem, který zajistí hoření kovu

a odstranění roztaveného produktu z řezné spáry [25]. Tato metoda je velice rozšířená

a používá se k dělení silnějších materiálů. Kyslík používaný k řezání by měl mít čistotu

minimálně 99,3 %, čím vyšší je procento čistoty kyslíku, tím lepší je proces řezání (rychlost

řezání se zvyšuje a na spodních hranách řezů ulpívá méně strusky).[10] 

Při řezání kyslíkem dochází k tvorbě oxidů na základním materiálu. Během řezání

probíhá spalování Fe na FeO (wüstit), který vzniká při vyšších teplotách než 570 °C

na povrchu kovu. Ten je v průběhu vyfukování z řezné spáry stále ve styku

s nespotřebovaným kyslíkem, tedy následnou oxidací vznikají oxidy Fe3O4 (magnetit)

a Fe2O3 (hematit).[10]
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Obr. 3.1 Schematické znázornění procesu řezání kyslíkem [10] 

Aby byl průběh řezání plynulý, musí být splněny následující podmínky řezatelnosti:

• kov musí být spalitelný v čistém kyslíku;

• zápalná teplota řezaného kovu musí být nižší než teplota jeho tavení. Není-li splněna

tato podmínka nedojde k hoření kovu, to znamená, že nevznikne řezná spára

s hladkým povrchem (povrch řezné spáry není kvalitní vlivem vytavování);

• při hoření kovů musí být vyvinuto dostatečné množství tepla, aby byl proces řezání

nepřetržitý;

• teplota tavení vzniklých oxidů musí být nižší než teplota tavení řezaného materiálu,

teploty tavení některých prvků jsou uvedeny v tabulce 3.1; [10, 15] 

Tabulka 3.1 Teploty tavení některých prvků a jejich oxidů [10,13]

Kov
Teplota tavení 

kovu °C
Typ oxidu

Teplota tavení 
oxidu °C

Fe 1533

Oxid železnatý FeO 1370

Oxid železitý Fe2O3 1565

Oxid železnato-železitý Fe3O4 1527

Mn 1250 Oxid manganatý 1785

Cr 1875 Oxid chromitý Cr2O3 2265

Ni 1452 Oxid nikelnatý NiO 1990

• produkty řezu (oxidy a částečně i kov) musí být tekuté, aby se daly proudem řezacího

kyslíku odstranit z řezné spáry [10]; 

• kov, který se řeže nesmí mít vysoký obsah legur zvyšujících kalitelnost (Mo, W, Ni

aj.), nebo které brání řezání (C, Cr, Si, aj.), vliv prvků na řezatelnost je uveden níže

v tabulce 3.2 [13]. 
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Tabulka 3.2 Vliv prvků na řezatelnost [13]

Prvek Vliv na řezatelnost

Al Při výrobě oceli se používá k redukci kyslíku. Nemá vliv na řezatelnost oceli do obsahu 8 –
10 %.

C Do obsahu 1,2 % lze oceli snadno řezat. Nad tuto hranici je nutné použít speciální metody.

Cu Do 3 % nemá vliv na řezatelnost materiálu.

Cr Oceli s obsahem chrómu do 5% lze řezat bez problémů. Při obsahu nad 10 % je nutné
použít speciální metody.

Mn V uhlíkových ocelích nemá žádný vliv na řezatelnost. Oceli s obsahem 14 % Mn a 1,5 % C
jsou obtížně řezatelné a vyžadují předehřev.

Mo Do obsahu 5 % jsou oceli snadno řezatelné. Wolfram-molybdenové oceli vyžadují
speciální metody.

Ni Oceli s obsahem do 3 % Ni a méně než 0,25 % C jsou snadno řezatelné kyslíkem. Do 7 %
vyžadují řezání chemickým proudem. V tloušťkách do 10 mm jsou řezatelné laserem.

P Obvyklé množství vyskytující se v oceli nemá na řezání vliv.

Si Nemá vliv do 4 %. Oceli s vyšším obsahem společně s vyšším obsahem uhlíku a
manganu vyžadují předehřev a dohřev, aby se zabránilo zakalení a praskání na hranách.

W Oceli s obsahem do 14 % jsou řezatelné, při vyšším procentu je řezání obtížnější a
vyžaduje předehřev.

V Množství obvyklé v oceli nemá vliv na řezání.

Doprovodným jevem při řezání kyslíkem je tepelné ovlivnění v místě řezu. V těchto

místech může docházet k nežádoucí změně struktury, chemického složení a mechanických

vlastností. U všech metod tepelného dělení tak i při řezání kyslíkem dochází

z metalurgických důvodů ke zvýšení tvrdosti povrchové oblasti řezné hrany. Zvýšení tvrdosti

je zdrojem komplikací při dalším technologickém postupu a mnohdy musí být do výrobního

postupu zařazeny operace navíc (broušení). Velikost tepelně ovlivněné oblasti je závislá

na intenzitě tepleného zdroje. U nízkolegovaných ocelí tloušťky 10 – 20 mm je v rozmezí

1,6 – 2,3 mm.[23]

Obr. 3.2 Tepelně ovlivněná oblast a hodnoty tvrdosti na hraně [23]

Hodnoty tvrdostí hran kopírují velikost tepelně ovlivněné oblasti po řezání, viz obr 3.2.

V normách ČSN není uvedena přesná hodnota tvrdosti hran po řezání.
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4 MECHANICKÁ ÚPRAVA POVRCHU

Mezi mechanické úpravy materiálu se řadí technologie, které zbavují povrch materiálu

nečistot tak, abychom získali technicky čistý povrch. Jde především o odstraňování vlastních

nečistot, které jsou k povrchu kovu vázány chemisorpcí, tzn., že jsou s povrchem spojeny

určitou chemickou vazbou.[19] Jde o tzv. korozní zplodiny, především okuje a rez. Tyto

nečistoty je důležité odstranit před nanášením povlaků z nátěrových hmot, aby

nezpůsobovaly předčasnou degradaci této ochranné vrstvy. Dále tyto úpravy slouží

k vytvoření vhodného kotvícího profilu před aplikací nátěrových hmot a odstraňování starých

povlaků z povrchu kovu. Mezi mechanické procesy se řadí: broušení, kartáčování, omílání,

otryskávání.

4.1 BROUŠENÍ

Broušení se řadí mezi mechanické úpravy povrchu. Jedná se o třískové obrábění

povrchu nástrojem, který je opatřen zrny tvrdých materiálů, navzájem spojených vhodným

pojivem (brusivo). Ve strojírenství se používá zejména na dokončovací obrábění ploch

s vysokou přesností a tvrdostí, kde je obrábění jinými nástroji obtížné, nebo nemožné. Může

se provádět ručně i strojně, ruční způsob je však nejméně účinný, proto by měl sloužit pouze

k dočišťování. Mechanické způsoby broušení např. obvodem kotouče, čelem kotouče,

brousícím pásem atd., jsou mnohem produktivnější a účinnější. Broušením pásem umožňuje

dosáhnout nejen velmi dobré jakosti obrobeného povrchu, ale nachází uplatnění při broušení

běžných materiálů i součástí z těžkoobrobitelných vysoce legovaných ocelí a titanových

slitin.[30]

Broušení je poněkud nákladnější mechanickou úpravou, proto se volí jen tam, kde jsou

maximální nároky na jakost povrchu. Účelem broušení je:

• dosáhnout povrchu požadované jakosti,

• odstranění nerovností z povrchu za účelem dosažení lesku nebo vhodného povrchu

pro zakotvení povlaku, 

• odstranění nečistot z povrchu.

4.1.1 Charakteristika broušeného povrchu

Broušení je technologickou operací, při které vzniká značné množství tepla

za působením mechanického zatížení obráběného povrchu nástrojem. „Tato kombinace

mechanického zatížení a tepla ovlivňuje samotnou strukturu povrchové vrstvy, její topografii,

drsnost povrchu a jeho profil, geometrickou přesnost, vznik tepelných změn – opalů, iniciace 

trhlin, vznik a průběh zbytkových napětí.“[17] Vysoké mechanické zatížení a vznikající teplo
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při broušení může mít vliv na negativní změny struktury materiálu. Tyto změny jsou

nežádoucí, protože ovlivňují užitné vlastnosti materiálu, působí jako koncentrátory napětí,

což vede k vzniku trhlin, pitting a tím se snižují mechanické vlastnosti součásti. Vlivem

mechanického zatížení povrchu obrobku vzniká velké množství tepla, to ovlivňuje strukturu

materiálu a možný vznik opalů, ty mohou být dvojího druhu nízkoteplotní

a vysokoteplotní.[17]

Obr. 4.1 Deformační oblasti při broušení [17]

4.1.2 Brousící nástroje

Nástroje na broušení jsou brousící kotouče, segmenty, kameny a pásy, obsahující zrna

brusiva ve vhodném pojivu. Zrna mohou být:

• volná (brousící a leštící pasty a prášky);

• vázaná – v tuhých či pružných tělesech (brousící kotouče, brousící tělíska,

superfinišovací a honovací kameny, brousící a obtahovací kameny a segmenty,

brousící pilníky apod.) nebo nanesená a zakotvená na brousících pásech

a brousících a leštících plátnech a papírech.[30]

Brusiva jsou volena v závislosti na vlastnostech výrobku a jsou dvojího typu [5]:

• Přírodní – přírodní diamant (modifikace uhlíku krystalické struktury, obsahuje malé

množství příměsi různých chemických prvků), korund (minerál skládající se hlavně

z krystalického oxidu hlinitého, 80 – 90 % Al2O3, s příměsí dalších minerálů), křemen

(minerál, který obsahuje hlavně oxid křemičitý, až 97 % SiO2, a příměsi dalších

minerálů), smirek (minerál na bázi krystalického oxidu hlinitého, obsahující více než

60 % Al2O3), atd. 

• Umělá – umělý diamant (vyrábí se z grafitu, méně často ze sazí či dřevěného uhlí),

elektrokorund (je krystalický oxid hlinitý, dle obsahu oxidu hlinitého má elektrokorund
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různou barvu, strukturu a vlastnosti; vyrábí se ve třech typech: normální, bílý

a monokorund; je vhodným brusivem na broušení materiálů s velkou pevností v tahu, 

a při broušení legovaných kalených ocelí s malou tepelnou vodivostí), karbid křemíku

(sloučenina křemíku s uhlíkem; technický karbid bývá dvojího druhu: zelený karbid

křemíku s obsahem 97 % SiC – je tvrdší, ale méně houževnatý, používá se k ostření

nástrojů ze slinutých karbidů; černý karbid křemíku – mívá černou nebo tmavě

modrou barvu a kovový lesk, obsahuje nejméně 95 % SiC, karbid boru a jejich různé

směsi; používá se k broušení kovů s malou pevností v tahu např. šedá litina, bílá

litina, měď, mosaz, atd.), kubický nitrid boru (obsahuje krystalický karbid boru,

do 94 % B4C a malé množství příměsi).[5]

Pojivo vytváří můstky mezi brousícími zrny a jeho vlastnosti významně ovlivňují tzv.

samoostření brousícího nástroje. Z chemického hlediska lze pojiva rozdělit do několika typů

[5]:

• Keramické pojivo – brousící nástroje s keramickým pojivem jsou křehké a citlivé vůči

nárazu.

• Pryskyřičné pojivo – jsou nejpoužívanější při broušení slinutých karbidů a ocelí.

Vysoká produktivita při broušení a dobré samoostřící vlastnosti jsou základními rysy

těchto pojiv. Nástroje obsahující toto pojivo jsou méně citlivé vůči nárazům, slouží

k hrubování, broušení vnějších i vnitřních válcových ploch, rovinných ploch, řezání

kovů, kamene, či keramiky.

• Pryžové pojivo – tyto kotouče se požívají na jemné ostření nástrojů, broušení

a leštění.

• Polyuretanové pojivo – nástroje s tímto pojivem jsou určeny pro jemné broušení

a leštění.

• Magnetitové pojivo – používá se zřídka, škodí mu vlhko, kyselé i zásadité prostředí

a skladování tohoto pojiva vede ke snižování pevnostních charakteristik. Kotouče

s tímto pojivem jsou křehké, používají se jen pro jemný výbrus bez tepelného

ovlivnění součásti.

• Šelakové pojivo – používá se pro leštění kamene.[5]

Vlastnosti výrobků, při použití brusných nástrojů, lze charakterizovat dle dalších

parametrů, jako jsou zrnitost, která se volí dle požadované drsnosti broušeného povrchu;

tvrdost brousícího kotouče, která je do jisté míry závislá na podílu pojiva; struktura, která

vyjadřuje vzdálenost mezi brousícími zrny (tzv. pórovitost), nebo také hutnost brousícího

nástroje.[5]
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4.2 OTRYSKAVÁNÍ

Otryskávání je velmi rozšířenou technologií pro úpravu povrchů před aplikací ochranných

povlaků (nátěrové hmoty, metalizace). Tato metoda povrchové úpravy je nejvíce používaná

ve strojírenství např. u ocelových konstrukcí. Účelem je především:

• očistit povrch od nečistot (rez, okuje, písek, grafit),

• vytvoření podmínek pro zakotvení povlaku,

• vytvořit podmínky pro zvýšení korozní odolnosti,

• vytvořit povrch odpovídající vzhledovým požadavkům,

• zlepšení mechanických vlastností (pevnost, mez únavy).[16]

Jedná se o mechanickou úpravu povrchu, při které jsou na předmět vrhána volná zrna

různých materiálů, kterým je dodána kinetická energie stlačeným vzduchem (tryskání

abrazivního materiálu pod tlakem na čištěný povrch), tlakovou vodou, metacím kolem

(abrazivo je vrháno lopatkami metacích kol v uzavřené kabině – metacími stroji s metacími

koly) nebo kombinací tlaku vzduchu a vody.[16] V praxi se tato technologie používá

k odrezení, zdrsnění povrchu, hlazení povrchu, předúpravě povrchu pod anorganické

a organické povlaky, odstraňování starých nátěrů, zpevňování povrchu, zvýšení únavové

a korozně-únavové pevnosti apod. Otryskaný povrch se řadí do skupiny neorientovaných –

izotropních povrchů, to znamená, že drsnost a rozestup vrcholů v navzájem kolmých

směrech se výrazně neliší. Charakter otryskaného povrchu je dán tvarem otryskávacího

prostředku. Otryskaný povrch se vyznačuje velkou reaktivitou s okolním prostředím, tzn., že

dochází ke snadné tvorbě tenkých oxidických filmů. Proto musí být dodržena předepsána

doba mezi otryskáváním a nanášením povlaku, aby bylo docíleno dobré přilnavosti.

Obr. 4.2 Znázornění otryskávání tlakem vzduchu a metacím kolem [37]
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4.2.1 Charakter otryskaného povrchu

Povrch vytvořený otryskáváním akumuluje plastickou deformaci, při opakovaném

zatížení materiálu povrchové vrstvy mění rozměry, geometrické charakteristiky, strukturní

vlastnosti, stav napjatosti, tepelné ovlivnění materiálu. Otryskávání lze chápat jako proces

plastické deformace povrchu, resp. proces elasticko-plastické deformace kovu v celém jeho

objemu. Změny povrchu při dopadu granulátu jsou uvedeny na obrázku 4.3.

Obr. 4.3 Změny povrchu při dopadu granulátu (1 – oblast elastických deformací, 2 – oblast 

plastických deformací) [24] 

Při otryskávání dochází k výraznější změně charakteru povrchu než při třískovém

obrábění, povrch se stává mnohem členitějším. Hlavními faktory, které ovlivňují charakter

otryskaného povrchu, jsou: „tvar a rozměr zrna otryskávacího prostředku, stupeň pokrytí

povrchu, režim otryskávaní a materiálové charakteristiky základního materiálu a materiálu

otryskávacího prostředku.“ [24] Charakter otryskaného povrchu lze hodnotit z hlediska:

• Čistoty povrchu – jedná se o hodnotu danou parametrem Sa – stupeň přípravy

povrchu, který je blíže popsán normou ČSN ISO 8501-1.

• Drsností povrchu – jedná se o parametr Rz (střední hodnota největších výšek), která

je potřebná k dobrému zakotvení povlaku. Tento parametr je především ovlivňován

abrazivem.

V místě úderu otryskávacího prostředku se základní materiál narušuje a odkrývá se nový

povrch materiálu, který se vyznačuje velmi vysokou aktivitou. Na tomto povrchu dochází

k rychlé chemické adsorpci plynů z atmosféry a oxidace. Na povrchu dochází k fyzikálním

změnám a vzniku dvou od sebe navzájem odlišných vrstev: 
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• Beilbyho vyrstva – jedná se o tenkou vrstvičku, která vyplňuje povrchové

prohlubeniny.[2] „Vrstva je tvořena velmi malými neuspořádanými krystalky kovů,

které vznikly rozdrcením původních krystalů v blízkosti povrchu.“[24]

• Plasticky deformovaná oblast – skládá se ze dvou oblastí: vnější silně deformované

vrstvy a vnitřní vrstvy s menší deformací. Vnější vrstva je rozlámaná na malé, ale

soudržné úlomky, jejichž orientace je nepravidelná a struktura se do hloubky kovu

značně mění.[2]

Vznik vrstev na kovově čistém povrchu materiálu s mechanickým opracovaným

povrchem při styku s okolním prostředím je znázorněný na obr. 4.4. 

Obr. 4.4 Vznik vrstev na mechanicky opracovaném povrchu [24]

4.2.2 Otryskávací prostředky

Otryskávací prostředek je nástrojem otryskávání, který má charakter zrnitého tvaru

a hraje důležitou roli při mechanickém čištění povrchu materiálu. Otryskávací prostředky

se volí podle materiálu a tloušťky stěn otryskávané součásti a musí splňovat tyto požadavky:

• dobrý čistící účinek,

• značná trvanlivost v provozních podmínkách,

• nízká prašnost,

• minimální vliv na opotřebení lopatek metacích strojů.[24]

Rozdělují se podle skupenství, složení, tvaru, tvrdosti a velikosti zrna. Nejčastěji

používaná otryskávací média kovového původu jsou litinová a ocelová drť, ocelový granulát

a sekaný drát. Z nekovových jsou nejvíce rozšířeny prostředky minerálního původu přírodní

či umělé (korundová drť, sklo, měděná struska, atd.). Podle výroby lze otryskávací

prostředky rozdělit do tří skupin:
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• Ostrohranné otryskávací prostředky (drť) - vysekávají z povrchu částice kovu a tím

zbavují předmět nečistot, rzi, okují a povrch otryskaného materiálu je příslušně

zdrsněn, mohou se však do povrchu “zasekávat“ a způsobují tak sekundární

znečištění otryskaného povrchu. Povrch otryskaný ostrohranným prostředkem není

rovnoměrný, záseky na povrchu jsou různě orientované, navzájem se protínají

a velká část prohlubenin a výstupků je ostrá.

• Kulovité otryskávací prostředky (granulát) – převážně se používají k zpevnění

povrchových vrstev otryskávaného materiálu. Při dopadu tvrdých a tupých zrn

nedochází k úběru materiálu, ale povrch se zpevní a očistí otloukáním. Takový

povrch je pokryt malými důlky.

• Sekaný drát – je vyroben z ocelového drátu a je sekán na délky, které zpravidla

odpovídají průměru drátu.[24]

Obr. 4.5 Příklady otryskávacích médií [31] 

Druh použitého otryskávacího média ovlivňuje ve velké míře kvalitu vytvářeného

povrchu. Nekovové tryskací prostředky mají mnohem menší životnost než kovové,

které nejsou tak tříštivé. Ostrohranné vykazují vyšší čistící a úběrové schopnosti, ale jsou

velmi křehké, mají vysokou tříštivost a tím i malou životnost.
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5 OCHRANA POVLAKY

Povrch kovových materiálů je před korozními činiteli chráněn různými povrchovými

úpravami. Nejpoužívanějším způsobem ochrany kovového povrchu je ochrana s využitím

organických povlaků, nejčastěji nátěrů, nebo jejich kombinace s žárovými nástřiky (duplexní

povlaky).[14] Povlaky chrání kovový povrch proti korozi čtyřmi základními mechanizmy:

• inhibiční mechanismus ochrany,

• bariérový mechanismus ochrany,

• adhezní mechanismus ochrany,

• elektrochemický mechanizmus ochrany.[12]

Aby byla ochrana efektivní, musí být povrch materiálu před aplikací povlaku vhodně

upraven, aby nebyla snížena životnost povlaku nežádoucími vlivy. Tyto povlaky zabraňují

přístupu vody a agresivních složek k povrchu daného kovu. Jde o hotový, ucelený ochranný

povlak jedné nebo několika vrstev zaschlé nátěrové hmoty na povrchu předmětu

či kombinací žárového nástřiku a nátěrové hmoty.

5.1 NÁTĚROVÉ HMOTY

Povlakování nátěrovými hmotami tvoří nejrozšířenější povrchové úpravy. Jedná

se o přenos mokré nátěrové hmoty vhodnou technologií na povlakovaný dílec. Každá

nátěrová hmota se vyznačuje svými specifickými vlastnostmi a účelem použití.[38] Výběr

správného nátěrového systému závisí na mnoha faktorech: environmentální odolnosti,

vzhledu, bezpečnosti, přípravě povrchu, povlakovaném materiálu (hliník, ocel, měď, atd.),

umístění zařízení, životnosti, dostupnost pro budoucí opravy a v neposlední řadě i cena.[9]

Nátěrové hmoty lze rozdělit [16]:

• Dle charakteristických vlastností:

- transparentní (lak, fermež, vytvářejí průhledný ochranný nátěrový film),

- pigmentované (tvoří zpravidla neprůhledný film, emaily, barvy, tmely). 

• Dle účelu použití:

- vnitřní (neodolávají vnějšímu prostředí, slunce, déšť, povětrnostní vlivy, atd.), 

- venkovní (odolávají venkovní atmosféře),

- speciální.

• Dle použití:

- napouštěcí (napouštění savých podkladů, dřevo, beton, zdivo...),

- základní (první nátěr nebo první vrstva obnovovacího nátěrového systému),

- vyrovnávací (tmely, slouží k vyrovnání nerovností v povrchu podkladu),
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- vrchní (tvoří poslední vrstvu v nátěrovém systému),

- maskovací (pro maskovací účely, např. vojenská technika).

• Dle způsobu tvorby:

- chemickými pochody (fermeže, olejové, alkydové, epoxidové, polyuretanové,

a vypalovací nátěrové hmoty), 

- fyzikálními pochody (nátěrové hmoty nitrocelulózové, lihové a na bázi

samotných asfaltů).

Tabulka 5.1 Vlastnosti nátěrových hmot [21, 36] 

Typ nátěrové
hmoty

Vlastnosti

Alkydové

Výhody: stálost lesku a barevného odstínu, dobré penetrační vlastnosti, dobrá
přilnavost, dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům, dobrá odolnost vůči otěru.
Nevýhody: omezená chemická odolnost a odolnost vůči vodě a rozpouštědlům,
nízká odolnost vůči dlouhodobému působení vody, delší doba zasychání.

Akrylátové
Výhody: vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům, dobrá odolnost vůči vodě,
vlhkosti, dobrá barevná stálost, dobrá stálost lesku.
Nevýhody: zhoršená smáčivost, při vyšších teplotách měknou.

Asfaltové
Výhody: nízká cena, dobrá odolnost proti kyselinám, zásadám, roztokům soli.
Nevýhody: neodolávají slunečnímu záření.

Bitumenové

Výhody: dobrá odolnost vůči vodě a vlhkosti, nejsou náročné na přípravu
podkladu, vhodné pro konstrukce vystavené trvalému/střídavému ponoru nebo
vlhkosti.
Nevýhody: působením vnějších klimatických vlivů mohou křídovat.

Epoxidové

Výhody: vynikající odolnost proti vodě, chemikáliím, rozpouštědlům, olejům a
mechanickému zatížení, nízká propustnost par. Některé jsou tolerantní k přípravě
povrchu např. řada Mastic
Nevýhody: horší odolnost vůči povětrnostním vlivům, dochází ke křídování.

Chlorkaučukové

Výhody: nižší obsah netěkavých látek, vynikající odolnost vůči vodě a širokému
spektru chemikálií.
Nevýhody: nízká tepelná odolnost, špatná odolnost vůči olejům a rozpouštědlům
(zpětně rozpustné).

Nitrocelulosové
Výhody: světelná odolnost, nejedovatost, nízká cena, tepelná stabilita.
Nevýhody: ekologická zátěž – nutnost značného ředění (vysoký obsah VOC
látek).

Olejové
Výhody: dobře odolné proti povětrnostním vlivům, chemická odolnost. 
Nevýhody: delší doba zasychání, málo odolné vodě a plísním.

Polyuretanové

Výhody: dobrá přilnavost ke kovům, dobrá mechanická a chemická odolnost,
odolnost vůči slunečnímu záření zejména vůči UV záření, vysoká stálost lesku a
barevného odstínu (nežloutnou)
Nevýhody: vyžadují dodržování technologické kázně, snášenlivost s ostatními
pojivy musí být pro každou kombinaci předem odzkoušena.

Siloxanové

Výhody: výborná odolnost vůči povětrnostním vlivům, zejména vůči UV záření,
odolnost chemikáliím, vysoký odpor vůči propustnosti vlhkosti a dalších korozních
stimulátorů, vysoká odolnost vůči ztrátě lesku a odstínu, minimální obsah VOC
látek.
Nevýhody: Vyšší cena.

Zinksilikátové

Výhody: extrémně odolné proti mechanickému zatížení, teplotám do 400 °C a
rozpouštědlům. Obsahují zinkový prach. 
Nevýhody: přísné podmínky pro aplikaci, náročná povrchová úprava, dodržení
požadavku na drsnost. Při vyšších tloušťkách dochází k tzv. bahennímu praskání
(hlavně v rozích a koutech výrobku)
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Pro výrobu nátěrových hmot se používá velké množství nejrůznějších surovin.

Rozhodujícím kritériem pro jejich výběr je ekologické hledisko, nátěrová hmota musí být

fyziologicky nezávadná a nesmí obsahovat žádné toxické látky. Velký důraz je kladen

na nízký obsah organických rozpouštědel v nátěrových hmotách. Emisní limity a podmínky

provozování těkavých organických látek (VOC látek) obsažených v nátěrových hmotách

upravuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 337/2010 Sb. a zákon č. 86/2002 Sb.

o ochraně ovzduší. Dále také Směrnice 2004/42/ES, o omezování emisí těkavých

organických látek vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách

a lacích. Nepřípustné je také používání antikorozních pigmentů na bázi olova

a chromu.[21]

V lakařském průmyslu se vyskytuje široká nabídka různých typů nátěrových hmot, jejichž

vlastnosti jsou dány složením nátěrových hmot, typem filmotvorné látky, typem pigmentů,

plniv, aditiv a dalších přísad. [21]

5.1.1 Filmotvorné látky – pojiva, změkčovadla.

Filmotvorné látky mají vliv na důležité vlastnosti nátěrového filmu jako je odolnost, lesk,

pružnost, přilnavost, ohebnost a tvrdost. Tyto látky mají schopnost vytvořit tenkou souvislou

vrstvu. Filmotvorné látky se mezi sebou vhodně kombinují, aby bylo dosaženo

požadovaných vlastností nátěru. Pojivovou složkou mohou být přírodní pryskyřice, dnes již

chemicky upravené (celulóza, kalafuna a rostlinné oleje). Moderní nátěrové systémy jsou

dnes založeny na syntetických pryskyřicích.

5.1.2 Těkavé složky – rozpouštědla, ředidla.

Rozpouštědla jsou kapalné organické sloučeniny, které jsou schopné rozpouštět oleje,

tuky, vosky, přírodní a syntetické pryskyřice, beze změny jejich chemických vlastností.

Rozpouštědla jsou obsažena i v  naprosté většině vodou ředitelných nátěrových hmot. Slouží 

k rozpuštění pojiv při výrobě nátěrových hmot, dále k úpravě jejich konzistence v procesu 

aplikace.[6] Definici těkavých organických látek uvádí novela o ovzduší č.86/2002 Sb, kterou

se nově definuje těkavá organická látka (VOC). VOC jsou těkavé organické sloučeniny

(jakákoliv organická sloučenina nebo směs organických rozpouštědel) složených z uhlíku,

jejichž počáteční bod varu je menší nebo roven 250 °C, p ři normálním atmosférickém tlaku

101,3 kPa. [20] Emisní limity a použití těchto látek upravuje vyhláška Ministerstva životního

prostředí č. 337/2010 Sb., dále pak Směrnice Evropského Parlamentu a Rady  2004/42/ES.

Ředidla slouží jako prostředky pro úpravu (snížení) viskozity (tekutosti či konzistence)

nátěrových hmot. Špatná volba ředidla pro daný typ nátěrové hmoty může mít za následek
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řadu nežádoucích efektů, které se mohou objevovat již během nanášení nátěrové hmoty

nebo krátce po vytvoření nátěrového filmu.[12]

5.1.3 Pigmenty a plniva

Pigmenty jsou práškové látky nerozpustné v pojivech a rozpouštědlech, mají krycí

a vybarvovací schopnost a další speciální vlastnosti např. antikorozní účinek. Tyto částečky

jsou rozptýleny v pojivu a jsou organické nebo anorganické. Obě skupiny mohou být přírodní

či umělé. Dávají nátěrům barevný odstín, který má důležitou funkci pro jeho estetické

vlastnosti, dále je to krycí schopnost, což je schopnost nátěru zakrýt daný podklad, tvrdost,

snižují stárnutí nátěrů a zvyšují jeho tepelnou a korozní odolnost. Pigmenty musí být

světlostálé, nesmí měnit vlivem ultrafialového záření své barevné vlastnosti. Pigmenty s nižší 

světlostálostí se nehodí pro venkovní nátěrové hmoty.

Plniva tvoří „kostru“ nátěrových filmů, platí pro ně stejná kritéria jako pro pigmenty,

ale na rozdíl od nich mají podstatně nižší index lomu. Funkcí plniva je zpevnění struktury

filmu nátěrové hmoty, dále úprava viskozity a reologických vlastností, omezení matování,

úprava mechanických vlastností filmu, omezení sedimentace, zlepšení přilnavosti a mnohé

další - např. dosažení vodivosti, zvýšení koeficientu tření apod. Jako plniva, na rozdíl

od pigmentů, se především používají chemické sloučeniny s dobrou až vynikající chemickou

stálostí. Nejčastěji se užívají různé druhy vápenců a kříd, kaolin, živce, mastek, asbest,

těživec, křemelina, slídy aj.[33]

Bariérový efekt pigmentů a plniv

Pigmenty a plniva hrají v roli nátěrových systémů nejen roli nositele optických vlastností,

ale také mohou plnit i ochrannou funkci podkladu. „Na bariérovém efektu se mohou podílet

i použité inertní pigmenty a plniva.“[31] Částice tohoto typu plniva či pigmentu musí

vykazovat neizometrickou strukturu a musí odolávat vlivům okolního prostředí a nesmí

reagovat s pojivem. Dobrý bariérový efekt mají částice pigmentů a plniv jako jsou spekularit –

železitá slída, silikátová plniva – muskovit, mastek, skleněné vločky, metalické pigmenty

s lístkovitou strukturou (bronz, hliník), apod. Při zasychání nátěrového systému destičky

zaujmou polohu souběžnou s povrchem materiálu a tím přispívají k zlepšení mechanických

vlastností nátěrového systému, zabraňují přímému pronikání vlhkosti, kyslíku a agresivních

iontů k podkladu a dále chrání pojivo před degradaci UV zářením, viz obr. 5.1.[16] 
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Obr. 5.1 Schéma difuse korozního média k podkladu vrstvou povlaku plněného izometrickými

a neizometrickými částicemi a odraz UV záření [31]

5.1.4 Ostatní přísady -  aditiva 

Pomocí aditiv se dosahuje lepší a rychlejší dispergace pigmentů, zabraňují pěnění

nátěrových hmot, jejich želatinaci, omezují usazování pigmentů, nedochází k tvorbě

škraloupů v plechovkách, nátěrové hmoty mají dobrý rozliv atd.[12] Aditivy lze také zvýšit

odolnost nátěrů proti povětrnostním vlivům a proti napadení mikroorganismy. Dávkování

aditiv se pohybuje v rozmezí 0,1 % až 1 %. Používají se při výrobě fermeží olejových

a glyptalových hmot.[17] Základní složkou jsou kovová mýdla (naftenáty, rezináty) či jejich

roztoky v organických rozpouštědlech. Pomocné látky, zahušťovadla, urychlovače, inhibitory.

5.2 DUPLEXNÍ POVLAKY

Existují různé přístupy k prevenci proti koroznímu napadení ocelové konstrukce a jednou

z nich je využití žárových nástřiků v kombinaci s nátěrovou hmotou.[14] Zpravidla se jedná

o kovový povlak ze zinku nebo hliníku a dvou a vícevrstvého povlaku z nátěrových hmot.

Kovové povlaky lze aplikovat žárovým stříkáním (metalizací), galvanicky či žárovým

zinkováním ponorem. Tento způsob protikorozní ochrany se doporučuje do silných korozních

prostředí, protože životnost takového povlaku je velmi vysoká. Zpravidla se takto upravují

běžné konstrukční oceli třídy 11.[38]

5.2.1 Žárové stříkání (metalizace)

Žárový nástřik je částicový proces vytváření povlaků o tloušťce obvykle větší než 50 µm

(do cca 300 µm). Nanášený materiál je ve formě prášku (případně drátu) přiváděn

do zařízení, kde dochází k jeho natavení a urychlení směrem k povlakované součásti.

Na otryskaný a očištěný povrch dopadají celé natavené (nebo částečně natavené) kapky

materiálu, které ulpívají pouze na površích ležících v dráze letících kapek. Po dopadu

na substrát dojde k plošnému rozprostření částice a k jejímu rychlému ztuhnutí.[29] Metoda

je vhodná pro větší dílce s nepříliš komplikovaným tvarem[30].
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Vlastnosti výsledného povlaku jsou dány souhrnem příspěvků všech strukturních

komponent a jejich vlastností. Mezi vlastnosti, které se u žárových nástřiků sledují, patří:

adheze povlaku k substrátu, pevnost povlaku, tvrdost, odolnost proti korozi/oxidaci, tepelné

vlastnosti, elektrické vlastnosti, magneto-optické vlastnosti, obrobitelnost.[29]

Obr. 5.2 Vlevo – princip vytváření žárových nástřiků; vpravo – schéma struktury žárového nástřiku [29] 

„Díky principu technologie žárového nástřiku má povlak lamelární strukturu, tvořenou

jednotlivými deformovanými částicemi, póry a oxidickými částicemi, viz obr. 5.2. Základní

„stavební jednotkou“ povlaku je deformovaná částice, tzv. splat (ideální splat má tvar

disku).“[29] Adheze povlaku k substrátu i vzájemná koheze jednotlivých splatů je ovlivněna

především mechanickým zakotvením, ke vzniku svarových spojů a k vzájemné difusi mezi

povlakem a materiálem substrátu dochází za běžných podmínek pouze zřídka [29].

V závislosti na použité aplikační technologii (např. plamenem), bývá výsledný povlak

pórovitý, proto je nutné bezprostředně po aplikaci provést tzv. utěsnění povlaku, což

se zpravidla provádí těsnícím nátěrem na bázi epoxidové pryskyřice. Po té jsou na povrch

aplikovány další vrstvy nátěrového systému.

5.2.2 Žárové zinkování

Jedná se o zinkování v roztaveném zinku žárovým zinkováním ponorem. Tato metoda

se používá pro dlouhodobou protikorozní ochranu a vrstva zinku může sloužit jako finální

vrstva, nebo je dále opatřena nátěrovým systémem. Teplota zinkové taveniny při kusovém

zinkování je 450 – 460 °C. P ředupravená ocel zbavená nečistot odmaštěním a mořením

je vložena do zinkovací lázně. Při kontaktu oceli s roztaveným zinkem, dojde k reakci mezi
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oběma kovy a na povrchu oceli se tvoří slitina železo – zinek. „Tato slitina je tvořena různými

fázemi zinek – železo s klesajícím obsahem železa směrem k vnějšímu povrchu, viz obr. 5.3.

Tloušťka povlaku a vzhled povrchu jsou dány reakcí mezi ocelí a zinkem a tím, jak rychle

tuhne vnější zinková vrstva.“[7] Průběh reakce je závislý na mnoha parametrech, z čehož

nejvyšší význam má složení a stav povrchu oceli (mimo jiné struktura, velikost zrna, napětí

a povrchová drsnost) a také složení taveniny, její teplota a doba ponoru.[7]

Obr. 5.3 Schématický řez strukturou zinkového povlaku [7]

Důležitou roli, pro reakci při žárovém zinkování, má obsah křemíku (Si) a v některých

případech i fosforu (P). Dle obsahu lze oceli dělit do několika skupin [7]: 

• Neuklidněné nebo hliníkem uklidněné oceli – obsah křemíku a fosforu pod 0,04 %.

Povlak zinku je relativně tenký, vrstva je hladká a má namodralý kovový lesk.

• Částečně uklidněné oceli (Sandelinovy oceli) – s celkovým obsahem křemíku

a fosforu v oblasti 0,04 – 0,14 %. Tyto oceli vyžadují zvláštní složení lázně, protože

v běžné zinkovací lázni je reakce mezi ocelí a zinkem rychlá a vytvořený povlak

je tlustý a nepravidelný, často se zhoršenou přilnavostí. Pokud není k dispozici

vhodně legovaná zinková tavenina, je třeba se těmto ocelím vyhnout.

• Křemíkem uklidněné oceli – obsah křemíku nad 0,15 %, Tloušťka povlaku roste

s rostoucí dobou ponoru, nárůst vrstvy je řízený a vrstva je rovnoměrná, s dobrou

přilnavostí k oceli.

Na proces zinkování mají vliv i další faktory, jako teplota zinkovací lázně, drsnost

povrchu, doba ponoru, tloušťka stěny materiálu, složení zinkové lázně a další. Tato

protikorozní ochrana je limitována velikostí zinkovací vany a přísnými požadavky

na konstrukční řešení výrobku.
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6 METODY ŘEŠENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Zkoušky prováděné na otryskaném podkladu před aplikací povlaku

• Hodnocení čistoty povrchu dle ČSN EN ISO 8501-1 – Příprava ocelových povrchů před

nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení čistoty

povrchu – Část 1: Stupně zrezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez povlaku

a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků.

• Stanovení prachu na ocelovém povrchu dle ČSN EN ISO 8502-3 – Příprava ocelových

podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkoušky

pro vyhodnocení čistoty povrchu – Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu

připraveném pro natírání (metoda snímání samolepící páskou.)

• Měření drsnosti povrchu dle ČSN EN ISO 4287 – Geometrické požadavky na výrobky

(GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice a parametry struktury

povrchu.

• Stanovení profilu povrchu dle ČSN EN ISO 8503-5 – Příprava ocelových podkladů před

nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Charakteristiky drsnosti povrchu

otryskaných ocelových podkladů – Část 5: Určení profilu povrchu páskou metodou

repliky.

Zkoušky prováděné na nátěrových systémech a duplexním systému

• Měření tloušťky nátěrového systému dle ČSN EN ISO 2808 – Stanovení tloušťky

mokrého a suchého nátěrového systému - Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky.

• Mřížková zkouška pro duplexní systém dle ČSN EN ISO 2063 – Žárové stříkání –

Kovové a jiné anorganické povlaky – Zinek, hliník a jejich slitiny.

• Křížový řez pro nátěrové systémy dle ČSN EN ISO 16276-2 – Ochrana ocelových

konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy – Hodnocení a kritéria přijetí,

adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku – Část 2: Mřížková zkouška a křížový řez.

• Zkouška přilnavosti odtrhovou metodou dle ČSN EN ISO 16276-1 – Ochrana ocelových

konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy – Hodnocení a kritéria přijetí,

adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku – Část 1: Odtrhová zkouška

• Korozní zkoušky dle ČSN EN ISO 9227 – Korozní zkoušky v umělých atmosférách –

Zkoušky solnou mlhou.

• Fotodokumentace povlaků během korozních zkoušek.
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7 CHAREKTERISTIKA VSTUPNÍCH MATERIÁLŮ

7.1 CHARAKTERISTIKA PODKLADOVÉHO MATERIÁLU

Pro tyto experimentální práce byly použity vzorky z materiálu S355J2G3 N, plechu

tloušťky 90 mm, které byly nařezány kyslíko-acetylenovým plamenem, na rozměry 150 x 90 x 

20 mm. Mechanické vlastnosti a chemické složení je uvedeno níže v tabulkách.

Tabulka 7.1 Mechanické vlastnosti oceli S355J2G3 N

Mechanické vlastnosti

Mez kluzu Re [MPa] 389

Mez pevnosti v tahu Rm [MPa] 571

Tažnost A5 [%] 24,3

Tabulka 7.2 Chemické složení oceli  S355J2G3 N 

Chemické složení

Prvek C Mn Si P S Cu Ni Cr

obsah[%] 0,17 1,49 0,34 0,014 0,004 0,03 0,02 0,05

Prvek Mo V Al N Ti Nb B -

obsah[%] 0,01 0,01 0,037 0,007 0,01 0,01 0,0001 -

Vzorky byly rozděleny do tří skupin a část vzorků (pálených ploch) byla dále opracována

broušením. Broušení bylo provedeno dvojího druhu a to ručně kotoučovou bruskou BOSH,

použit byl brusný kotouč na ocel (80 m/s) o průměru 115 mm a mechanicky na pásové

brusce, zrnitost pásu 80. Takto upravené vzorky byly dodány s naměřenými hodnotami

tvrdosti povrchu, které bylo provedeno přenosným digitálním tvrdoměrem DHT – 100, rozsah

měření 200 – 960 HL (tvrdost dle Leeba), přesnost měření +/- 0,5 %. Tyto hodnoty jsou

uvedeny níže v tabulce 7.3.

Vzorky byly před otryskáním upraveny takto:

• pálená plocha nebroušená,

• pálená plocha broušená ručně bruskou,

• pálená plocha broušená mechanicky pásovou bruskou.
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Tabulka 7.3 Tvrdosti jednotlivých povrchů

Tvrdost HV

Číslo
měření

Pálená plocha 
nebroušená

Pálená plocha broušená
ručně bruskou

Pálená plocha broušená
mechanicky pásovou bruskou

1 301 269 219

2 326 250 223

3 289 246 208

4 315 239 199

5 295 271 196

6 279 263 215

7 308 268 204

8 316 254 209

9 305 258 211

10 292 265 213

průměr 302,6 258,3 209,7

Obr. 7.1  Fotodokumentace povrchu vzorků před operací tryskáním (A – pálená plocha nebroušená,

B – pálená plocha broušena ručně bruskou, C – pálená plocha broušena mechanicky

pásovou bruskou)



Diplomová práce 2012

34

Obr. 7.2  Fotodokumentace povrchu vzorků mikroskopem NEOPHOT 2 před operací tryskáním – 

zvětšení 100x  (A – pálená plocha nebroušená, B – pálená plocha broušena ručně bruskou, C – 

pálená plocha broušena mechanicky pásovou bruskou)

Všechny tyto vzorky byly otryskány. Použitým abrazivem byla směsice ostrohranné

ocelové drti GP18 a GL18.

Obr. 7.3 Fotodokumentace povrchu vzorků po otryskání (A – pálená plocha nebroušená otrýskaná,

B – pálená plocha broušena ručně bruskou otryskaná, C – pálená plocha broušena mechanicky

pásovou bruskou otryskaná)
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Vzorky připravené pro aplikaci jednotlivých povlaků byly upraveny takto:

• vzorek s nebroušeným povrchem otryskaný ocelovou drtí GP 18 + GL 18

• vzorek s lehce broušeným povrchem otryskaný ocelovou drtí GP 18 + GL 18

• vzorek s intenzivně broušeným povrchem otryskaný ocelovou drtí GP 18 + GL 18

Ze snímků je zřetelné, že k lepšímu očištění povrchu došlo při mechanizovaném použití

pásové brusky. Povrch vzorků je znehodnocen oxidickými produkty vzniklými během procesu

dělení, které je nutné před aplikací ochranných povlaků z povrchu odstranit. S kvalitou

mechanického opracování se snižovala i tvrdost povrchu, což mělo za následek lepší

otryskání povrchu než v případě nebroušeného povrchu či broušeného pouze ruční bruskou.

7.2 CHARAKTERISTIKA NÁTĚROVÝCH HMOT A ŽÁROVÉHO NÁSTŘIKU

Pro zkoušky byly definovány celkem tři (v praxi běžně používané) varianty protikorozní

ochrany. V prvních dvou případech se jednalo o nátěrové systémy s rozdílnými základními

nátěry, třetí varianta měla charakter duplexního systému. Při přípravě jednotlivých

nátěrových systémů (1) a (2), byly použity různé druhy nátěrových hmot, jejichž

charakteristika je uvedena níže v textu. V případě duplexního systému (3) byl použit jako

základ žárový nástřik zinku, který byl bezprostředně po aplikaci uzavřen těsnícím nátěrem

a po té byl opatřen dodatečným nátěrovým systémem. Všechny tyto povlaky byly voleny

pro korozní zatížení C4 a životnost H. 

EP misc – v tomto případě šlo o dvousložkovou epoxidovou nátěrovou hmotu

obsahující zinkfosfát jako antikorozní pigment. Vytvrzuje do pevného a vysoce korozně

odolného nátěru. Tuto nátěrovou hmotu lze používat jako základní či podkladový nátěr.

Lze ji využít i jako těsnící nátěr pro žárový nástřik. Je vhodná i jako vrchní nátěr, ale není

odolná vůči UV záření, lze ji tedy použít pouze tam, kde nedochází ke přímému kontaktu

s UV, má tendenci křídovat a ztrácet barevný odstín. 

EP Zn(R) – dvousložková epoxidová nátěrová hmota s vysokým obsahem zinkového

prachu. Poskytuje katodickou ochranu v místech lokálního mechanického poškození.[35]

Slouží jako základní nátěrová hmota pro dlouhodobou ochranu oceli ve středně a silně

korozním prostředí.

PUR – dvousložková polyuretanová nátěrová hmota s dobrou stálostí barevného

odstínu a lesku. Jedná se o vrchní nátěr pro ochranu ocelových konstrukcí v silném

korozním prostředí. Je odolný vůči UV záření.
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Žárový nástřik – zinkový drát pro žárový nástřik o průměru 2,5 mm s obsahem Zn

99,995 %.

7.3 OZNAČENÍ VZORKŮ

Aby během laboratorních zkoušek nedošlo k záměně vzorků, bylo nutné tyto vzorky

náležitě označit. Vzorky byly označeny dle přípravy povrchu a aplikovaného povlaku.

Podkladové materiály byly označeny písmenem:

A – vzorek s nebroušeným povrchem otrýskaný ocelovou drtí GP 18 + GL 18 

B – vzorek s lehce broušeným povrchem otrýskaný ocelovou drtí GP 18 + GL 18

C – vzorek s intenzivně broušeným povrchem otrýskaný ocelovou drtí GP 18 + GL 18

Systémy protikorozní ochrany byly označeny číslem:

1 – nátěrový systém složený z 3 vrstev (EP misc + EP misc + PUR) 

2 – nátěrový systém složený z 3 vrstev (EP Zn(R) + EP misc + PUR)

3 – duplexní systém (žárový nástřik + EP misc (těsnící nátěr) + EP misc + PUR)

Příklad značení vzorků je uveden na obrázku 7.4.

Obr. 7.4 Příklad značení vzorků
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8 EXPERIMENTÁLNÍ ZKOUŠKY MĚŘENÍ

V této kapitole jsou popsány jednotlivé zkoušky, které byly na vzorcích provedeny.

8.1 VIZUÁLNÍ HODNOCENÍ ČISTOTY POVRCHU DLE ČSN EN ISO 8501-1

Vizuální hodnocení čistoty povrchu dle ČSN EN ISO 8501-1 – Příprava ocelových

povrchů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Vizuální vyhodnocení

čistoty povrchu – Část 1: Stupně zrezavění a stupně přípravy ocelového podkladu bez

povlaku a ocelového podkladu po úplném odstranění předchozích povlaků.[49]

Norma popisuje stupně vizuální čistoty (označované jako stupně přípravy povrchu) pro

přípravu povrchu ocelových substrátů bez povlaku a povrchů oceli po úplném odstranění

předchozích povlaků. Každý stupeň přípravy povrchu je označen příslušnými písmeny, které

udávají typ použité metody čištění a číslem označující stupeň očištění od rzi, okují

a předchozích nátěrů. Povrchy očištěné otryskáváním jsou označeny písmeny Sa.

Hodnocení se provádí dle tabulky 8.1.

Tabulka 8.1 Stupně čistoty po otryskání [49]

Stupeň
čistoty

Intenzita otryskání Popis povrchu

Sa 1 Lehké otryskání

Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý

viditelných olejů, mastnoty a nečistot, málo

přilnavých okují, rzi, nátěrů a cizích látek.

Sa 2 Důkladné otryskání

Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý

viditelných olejů, mastnoty a nečistot, bez většiny

okují, rzi, nátěrů a cizích látek. Všechny zbylé

nečistoty musí být pevně přilnavé.

Sa 2 1/2 Velmi důkladné otryskání

Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý

viditelných olejů, mastnoty a nečistot, bez většiny

okují, rzi, nátěrů a cizích látek. Všechny zbylé stopy

nečistot musí vykazovat pouze lehké zabarvení

ve formě skvrn nebo pruhů.

Sa 3 
Otryskání až na vizuálně

čistý ocelový povrch

Při prohlížení bez zvětšení musí být povrch prostý

viditelných olejů, mastnoty a nečistot, bez většiny

okují, rzi, nátěrů a cizích látek. Povrch musí mít

jednotný kovový vzhled.
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8.2 HODNOCENÍ ČISTOTY POVRCHU DLE ČSN ISO 8502 - 3

Hodnocení čistoty povrchu dle ČSN ISO 8502-3 – Příprava ocelových podkladů před

nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Zkoušky pro vyhodnocení čistoty

povrchu – Část 3: Stanovení prachu na ocelovém povrchu připraveném pro natírání (metoda

snímání samolepící páskou.[50]

Norma popisuje metody stanovení množství a velikosti prachových částic na ocelovém

povrchu. Jedná se o metodu snímací lepící páskou. Transparentní adhezní páska

(šíře 25 mm) je nalepena na povrch ocelového materiálu a lehce přitlačena k tomuto

povrchu. Po té je sejmuta pod úhlem 180° a nalepen a na podklad, který je v barvě

kontrastní k barvě prachu. Hodnocení množství prachu na pásce se provádí vizuálním

porovnáním s odpovídající předlohou v tabulce, ta je očíslována od 1 do 5 (1 - téměř žádný

prach, 5 – vysoká zaprášenost povrchu). Vyhodnocení převládající velikosti částic na pásce

se provádí také podle tabulky, která definuje šest tříd velikostí částic (0 – 5).[50]

Tabulka 8.2 Třídy velikosti prachových částic dle ČSN ISO 8502-3 [50]

Třída Popis prachových částic

0 Částice neviditelné při zvětšení 10x

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

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

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

4 Částice mezi 0,5 mm 2,5 mm v průměru

5 Částice vetší než 2,5 mm v průměru
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Obr. 8.1 Obrazová stupnice odpovídající množství prachu dle ČSN ISO 8502-3 [50]

8.3 MĚŘENÍ DRSNOSTI POVRCHU DLE ČSN EN ISO 4287

Měření drsnosti povrchu dle ČSN EN ISO 4287 – Geometrické požadavky na výrobky

(GPS) – Struktura povrchu: Profilová metoda – Termíny, definice a parametry struktury

povrchu.[44]

Norma stanoví termíny, definice a parametry pro určování struktury povrchu (drsnost,

vlnitost a základní profil, viz obr. 8.2) profilovou metodou. Profil drsnosti je základem

pro hodnocení parametrů profilu drsnosti, je odvozený od základního profilu potlačením

dlouhovlnných složek použitím filtru profilu λc. Profil povrchu materiálu je získán dotykovou

metodou pomocí snímacího hrotu přístroje.

Obr. 8.2 Profily povrchu [10]
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8.4 STANOVENÍ PROFILU POVRCHU PÁSKOU METODOU REPLIKY

DLE ČSN EN ISO 8503-5

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků –

Charakteristiky drsnosti povrchu otryskaných ocelových podkladů – Část 5: Určení profilu

povrchu páskou metodou repliky.[51]

Stanovení kotvícího profilu se provádí pomocí pásky, která umožňuje měřit

a zaznamenávat největší rozdíl mezi nejvyšším a nejnižším místem povrchu. Páska

je tvořena stlačitelnou plastickou mikropěnou nanesenou na polyesterový podklad o velice

rovnoměrné tloušťce (50 µm ± 2 µm). Páska je tvořena čtverečkem pro vytvoření repliky.

Strana, na které je umístěna pěna (čtvereček), se přiloží na měřený povrch a pomocí

přítlačného nástroje (plastová tyčinka s kulovou hlavou) je povrch ocelového substrátu

vtlačen do povrchu pěny, až se objeví tmavá místa – tím je získán otisk povrchu.

K vyhodnocení se používá mikrometr s přítlačnou silou 1,5 N. Kontaktní plochy mikrometru

musejí být kruhové. Otisk je umístěn mezi stykové plochy mikrometru a změří se profil.

Jde o průměrnou hodnotu maximální vzdálenosti od vrcholu k prohlubni – Rmax [µm].[51]

Obr. 8.3 Vytvoření otisku reliéfu pomocí pásky s mikropěnou

8.5 STANOVENÍ TLOUŠŤKY MOKRÉHO A SUCHÉHO NÁTĚROVÉHO FILMU

DLE ČSN EN ISO 2808

Stanovení tloušťky mokrého a suchého nátěrového systému dle ČSN EN ISO 2808 -

Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky.[43]

Tato mezinárodní norma popisuje řadu metod, které lze použít pro měření tloušťky

povlaků aplikovaných na podklad materiálu. Jsou zde popsány metody pro stanovení

tloušťky mokrého a suchého filmu nátěrových hmot. Tloušťka povlaku odpovídá vzdálenosti

mezi povrchem povlaku a povrchem podkladu.
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8.5.1 Stanovení tloušťky mokrého filmu měřícím hřebenem

Tato metoda slouží ke kontrole tloušťky právě aplikované mokré vrstvy nátěrové hmoty.

Tloušťka mokré vrstvy aplikovaného povlaku se kontroluje pomocí měřícího hřebene

vyrobeného z korozivzdorné oceli, který není napadán rozpouštědly použité nátěrové hmoty.

Zuby hřebene jsou označeny odpovídající hodnotou mezery, musí být čisté, nesmí být

opotřebované či poškozené. Měřící hřeben je přiložen na povrch plochého vzorku tak, aby

jeho zuby byly kolmo k rovině povrchu. Nejvyšší stupeň zubu, který byl označen nátěrovou

hmotou, je zaznamenán jako tloušťka mokrého filmu [43]

8.5.2 Měření tloušťky suché vrstvy – magnetická metoda

Tloušťka suchého filmu se stanoví nedestruktivní metodou. Měřící přístroj obsahuje

elektromagnet pro stanovení tloušťky povlaku podle změn v magnetickém poli po přiložení

k feromagnetickému podkladu. Přístroj je umístěn kolmo k povlaku, tloušťka povlaku

je vypočítána ze změny magnetického toku.[43]

8.6 MŘÍŽKOVÁ ZKOUŠKA PRO DUPLEXNÍ SYSTÉMY DLE ČSN EN ISO 2063

Mřížková zkouška pro duplexní systém dle ČSN EN ISO 2063 – Žárové stříkání –

Kovové a jiné anorganické povlaky – Zinek, hliník a jejich slitiny.[41]

Mřížkovou zkouškou je hodnocena odolnost duplexních systémů vůči adheznímu

a koheznímu poškození řezem. Princip mřížkové zkoušky spočívá ve vytvoření vzájemně

kolmých a rovnoběžných řezů prořezaných až k podkladu tak, aby vznikly shodné čtverce.

Rozestupy jednotlivých řezů jsou dány tloušťkou duplexního systému. Na tyto řezy

je přilepena a pevně přitlačena lepicí páska šíře 50 mm, která po stržení způsobí odstranění

vytvořených čtverců v povlaku, které mají po provedení řezů špatnou přilnavost.

Vyhodnocení mřížky se provádí dle ČSN EN ISO 2409 a je vyjádřeno stupněm, který

odpovídá pozorovanému poškození, viz tabulka 8.3. 



Diplomová práce 2012

42

Tabulka 8.3 Klasifikace zkušebních výsledků mřížkové zkoušky dle ČSN EN ISO 2409 [42]

Klasifikace Popis poškození Vzhled mřížky

0
Hrany řezů jsou zcela hladké; žádný čtverec není

poškozen

1
Malé kousky povlaku odloupnuty v místech křížení

řezů. Poškozená plocha je menší než 5 %. 

2

Povlak se odlupuje podél řezů a/nebo v místech

křížení řezů. Poškozená plocha je větší než 5 %,

ale menší než 15 %.

3

Povlak se odlupuje podél řezů ve velkých pásech

částečně nebo zcela, a/nebo se odlupuje částečně

nebo zcela na různých místech čtverců. Poškozená

plocha je větší než 15 %, ale menší než 35 %.

4

Povlak se odlupuje podél řezů ve velkých pásech

zcela a/nebo některé čtverce jsou odloupnuty

částečně nebo zcela. Poškozená plocha je větší

než 35 %, ale menší než 65 %

5
Jakýkoliv stupeň odlupování, který nemůže být

klasifikován ani stupněm 4. 
_

8.7 KŘÍŽOVÝ ŘEZ PRO NÁTĚROVÉ SYSTÉMY DLE ČSN EN ISO 16276-2

Křížový řez proveden dle ČSN EN ISO 16276-2 – Ochrana ocelových konstrukcí proti

korozi ochrannými nátěrovými systémy – Hodnocení a kritéria přijetí, adheze/koheze

(odtrhová pevnost) povlaku – Část 2: Mřížková zkouška a křížový řez.[40]

Destruktivní hodnocení přilnavosti nátěrového systému je prováděno nástrojem s jedním

ostřím, kterým se nátěrem vede řez ve tvaru „X“. Každý řez musí být 40 mm dlouhý a úhel,

který oba řezy svírají, musí být v rozmezí 30°až 40°. Pr ůhledná lepicí páska o šířce 50 mm

a délce 75 mm se pevně přitiskne na řezy a po stržení se provede vyhodnocení prohlídkou.

Výsledky zkoušky jsou porovnány s hodnotícími tabulkami, viz tabulka 8.4. Křížový řez není

omezen tloušťkou nátěru.[40]
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Tabulka 8.4 Klasifikace zkušebních výsledků mřížkové zkoušky dle ČSN EN ISO 16276-2 [40]

Stupně Popis poškození Vzhled řezu

0 Žádné odlupování nebo odpadávající nátěr.

1
Velmi malé odlupování podél řezů nebo v jejich

průsečíku.

2
Roztřepené odlupy podél řezů, v rozsahu

maximálně 1,5 mm na každé straně.

3
Roztřepené odlupy podél téměř celé délky řezů,

v rozsahu maximálně 3,0 mm na obou stranách.

4
Odpadávající nátěr z většiny plochy křížového řezu

pod lepící páskou.

5 Odpadávající nátěr v ploše mimo křížový řez.
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Obr. 8.4 Poloha samolepící pásky bezprostředně před odstraněním z křížového řezu

dle ČSN EN ISO 2409 [42]

8.8 ODTRHOVÁ ZKOUŠKA DLE ČSN EN ISO 16276-1

Ochrana ocelových konstrukcí proti korozi ochrannými nátěrovými systémy – Hodnocení

a kritéria přijetí, adheze/koheze (odtrhová pevnost) povlaku – Část 1: Odtrhová zkouška [39]

Odtrhovou zkouškou je hodnocena odtrhová pevnost ochranného povlaku a odolnost

nátěrových systémů vůči adheznímu a koheznímu poškození při namáhání tahem ve směru

kolmém k rovině podkladu. Princip odtrhové zkoušky spočívá v nalepení zkušebního tělíska

na lehce zdrsněný povrch zkoušeného nátěrového systému, po jeho zaschnutí a oříznutí

povlaku podél zkušebního tělíska až k podkladu je proveden odtrh. Namáhání tahem musí

působit ve směru kolmém na rovinu podkladu s nátěrem a musí se zvyšovat rovnoměrnou

rychlostí menší než 1 MPa/s. Výstupem zkoušky je číselná hodnota dosažené odtrhové

pevnosti (MPa), což je síla nutná k překonání sil vazby (mezi vrstvami povlaku nebo mezi

povlakem a podkladem – adheze; v povlaku – koheze) a vyhodnocení povahy lomové

plochy, viz tabulka 8.5.

Obr. 8.5 Schéma zkušebního uspořádání
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Tabulka 8.5 Popis charakteru poškození dle lomové plochy [39]

Označení Popis charakteru poškození Schéma

A kohezní poškození podkladu

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

B kohezní poškození první vrstvy

B/C adhezní poškození mezi první a druhou
vrstvou

C kohezní poškození druhé vrstvy

C/m adhezní poškození mezi druhou vrstvou
a m-tou vrstvou vícevrstvého systému

m kohezní poškození m-té vrstvy vícevrstvého
systému

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

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

- kohezní poškození vrchní vrstvy

-/Y adhezní poškození mezi vrchní vrstvou
a lepidlem

Y kohezní poškození lepidla

Y/Z adhezní poškození mezi lepidlem
a zkušebním tělískem

8.9 ZKOUŠKA SOLNOU MLHOU ČSN EN ISO 9227

Zkouška solnou mlhou dle ČSN EN ISO 9227 – Korozní zkoušky v umělých atmosférách

– Zkoušky solnou mlhou.[52]

Norma přesně stanoví požadavky pro zkoušky solnou mlhou. Zkouška solnou mlhou

probíhá ve zkušební komoře, která zajišťuje pravidelné rozprašování solné mlhy za stálé

teploty, transformované z roztoku chloridu sodného (NaCl). Příprava roztoku probíhá

při teplotě 25 ± 2 °C, kde do destilované nebo deionizované vo dy rozpustíme takové

množství chloridu sodného, aby vznikla koncentrace o hodnotě 50 ± 5 g/l, která je stanovena

pro tuto zkoušku. Zkušební vzorky musí být umístěny v komoře lícovou stranou nahoru pod
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úhlem sklonu v rozmezí 15°až 30°ke svislici. Dopo ručené doby zkoušky jsou 2 h, 6 h, 24 h,

48 h, 96 h, 168 h, 240 h, 480 h, 720 h, 1000 h.[52]

Provozní podmínky solné komory LIEBISCH S400 M-TR: 

- Tlak vzduchu 3÷4 bar 

- Tlak vody 2,5÷3 bar

- Průtok vody 0,45 l/hod

- Teplota prostředí 35 ± 2 °C

- Teplota navlhčovače 55 °C

- Vlhkost 100 %

- Solná mlha - 5 % vodný roztok NaCl 

8.10 HODNOCENÍ DEGRADACE NÁTĚRŮ DLE ČSN EN ISO 4628

Degradace nátěrů dle ČSN EN ISO 4628 – Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace

nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotlivých změn vzhledu.

Tato norma se skládá z deseti samotných částí a slouží k hodnocení různých degradací

povlaků.

8.10.1 Hodnocení defektů a intenzity změn dle ČSN EN ISO 4628-1

Hodnocení defektů a intenzity změn dle ČSN EN ISO 4628-1 – Nátěrové hmoty –

Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity změn

vzhledu – Část 1: Obecný úvod a systém klasifikace.[45]

Norma definuje systém používaný pro klasifikaci množství a velikosti defektů a intenzity

změn vzhledu nátěrů. Klasifikace velikosti defektů se provádí pomocí číselné stupnice,

viz tabulka 8.6.

Tabulka 8.6 Číselné schéma pro klasifikaci velikosti defektů dle ČSN EN ISO 4628-1 [45] 

Klasifikace Velikost defektů

0 Neviditelný bez desetinásobného zvětšení

1 Viditelný pouze při zvětšení do desetinásobku

2 Právě viditelný prostým okem nebo s korekcí
zrakových vad

3 Zřetelně viditelný pouhým okem nebo s korekcí
zrakových vad (do 0,5 mm)

4 0,5 mm až 5 mm

5 Větší než 5 mm
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8.10.2 Hodnocení stupně puchýřkování dle ČSN EN ISO 4628-2

Hodnocení stupně puchýřkování dle ČSN EN ISO 4628-2 – Nátěrové hmoty –

Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity

jednotlivých změn vzhledu – Část 2: Hodnocení stupně puchýřkování.[46]

Norma popisuje metodu pro hodnocení stupně puchýřkování nátěrů porovnáním

s obrázkovými standardy uvedenými v normě, které znázorňují puchýřky o velikosti 2, 3, 4

a 5, a každou tuto velikost v množství (hustotě) 2, 3, 4 a 5.

8.10.3 Hodnocení stupně prorezavění dle ČSN EN ISO 4628-3

Hodnocení stupně prorezavění dle ČSN EN ISO 4628-3 – Nátěrové hmoty – Hodnocení

degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotlivých změn

vzhledu – Část 3: Hodnocení stupně prorezavění.[47]

Norma popisuje metodu stanovení stupně prorezavění nátěrů porovnáním s obrázkovými

standardy uvedenými v normě, znázorňují ocelové povrchy s nátěrem, které jsou poškozeny

v různém rozsahu současně prorezavěním pronikajícím nátěrem a viditelným

podkorodováním.

Ri – stupeň prorezavění – charakterizuje stupeň vytvořeného prorezavění (rez pronikající

na povrch a viditelné podkorodování) na nátěru.

Tabulka 8.7 Stupeň prorezavění a plocha s výskytem rzi dle ČSN EN ISO4628-3 [47]

Stupeň prorezavění Plocha s výskytem rzi [%]

Ri 0 0

Ri 1 0,05

Ri 2 0,5

Ri 3 1

Ri 4 8

Ri 5 40 až 50
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8.10.4 Hodnocení stupně delaminace a koroze nátěrů v okolí řezu

dle ČSN EN ISO 4628-8

Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu ČSN EN ISO 4628-8 – Nátěrové

hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity

jednotlivých změn vzhledu – Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu.

[48]

Norma popisuje metodu hodnocení delaminace a koroze v okolí řezu na zkušebním

vzorku s nátěrem po expozici v korozním prostředí. Korozí je myšlena plocha viditelných

korozních produktů a delaminace je symbolizována ztrátou přilnavosti povlaku. Stupeň

delaminace je hodnocen buď okamžitě po ukončení expozice, nebo po odstranění povlaku.

Plochu delaminace i koroze lze stanovit měřením a výpočtem nebo pomocí obrazových

standardů. V tomto případě bylo vyhodnocení provedeno dle níže uvedených obrazových

standardů, viz obr. 8.6.

Obr. 8.6 Obrazové standardy pro hodnocení delaminace a koroze v okolí řezu [48]
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9 HODNOCENÍ EXPERIMENTÁLNÍCH ZKOUŠEK

9.1 VIZUÁLNÍ HODNOCENÍ ČISTOTY DLE ČSN EN ISO 8501-1

Hodnocení čistoty povrchu bylo stanoveno dle ČSN EN ISO 8501-1. Povrch ocelového

substrátu byl mechanicky očištěn a připraven pro aplikaci nátěrové hmoty. Hodnocení bylo

provedeno pouze u vzorků otryskaných připravených pro aplikaci nátěrové hmoty.

Tabulka 9.1 Hodnocení čistoty povrchu po otryskání

Typ vzorku Stupeň čistoty

A Sa 2

B Sa 2 

C Sa  2 ½

Stupeň čistoty otryskaných vzorků se lišil v závislosti na předchozí předúpravě povrchu

broušením. Vzorky nebroušené a lehce broušené vykazovaly stupeň Sa 2 tedy pro aplikaci

základního nátěru EP Zn(R) byly nedostatečně připraveny. Pro žárový nástřik jsou podmínky

ještě přísnější a je vyžadován stupeň čistoty Sa 3, tuto podmínku nesplnil žádný vzorek.

Vzorek C (mechanicky broušený pásovou bruskou a otryskaný) se jeví jako vyhovující pouze 

pro aplikaci nátěrových systémů (1) a (2), tedy splnil podmínky základních nátěrů EP mio

a EP Zn(R).

9.2 HODNOCENÍ ČISTOTY POVRCHU DLE ČSN ISO 8502 - 3 

Hodnocení bylo provedeno v laboratoři VŠB – TU Ostrava, teplota vzduchu 20°C, vlhkost

24%. Na povrch každého typu vzorku byla nalepena adhezní páska (průhledná, samolepící

páska šíře 25 mm) o délce 200mm. Tato páska byla lehce přitlačena k povrchu

a po té sejmuta pod úhlem 180°. Podklad pro zobraze ní byl použit v barvě kontrastní k barvě

prachu, tedy bílý list papíru. Po té bylo provedeno vyhodnocení nečistot na těchto páskách

pomocí 10-ti násobného zvětšení lupou. Výsledky byly zapsány do tabulky 9.2.
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Tabulka 9.2 Stupeň zaprášení a třída velikosti částic

vzorek stupeň zaprášení

A 2 lehké zaprášení

B 2 lehké zaprášení

C 2 lehké zaprášení

vzorek třída velikost prachových částic

A 2 od 50 µm do 100 µm

B 2 od 50 µm do 100 µm

C 2 od 50 µm do 100 µm

Graf. 9.1 Stupně zaprášení jednotlivých povrchů

Všechny povrchy byly ve finále opracovány stejnou technologií – otryskáním, tedy

vykazovaly i stejné zaprášení na povrchu, které dosahovalo četnosti druhého stupně

s velikostí částic třídy 2. Toto zaprášení je přípustné pro aplikaci nátěrové hmoty i žárového

nástřiku.
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9.3 MĚŘENÍ DRSNOSTI POVRCHU DLE ČSN EN ISO 4287

Pro měření podkladového materiálu byl použit měřící přístroj Mitutoyo Surftest – SJ 301.

Tento přístroj je schopen hodnotit povrchové textury s nejrůznějšími parametry podle

různých národních a mezinárodních norem. Výsledky měření jsou provedeny

digitálně/graficky na dotykovém panelu přístroje.

Obr. 9.1 Měřící přístroj Mitutoyo Surftest – SJ 301

Tabulka 9.3 Nastavení přístroje

Parametry měření

Standard ISO 97 L 12,5 mm 

Profile R λc 2,5 mm 

Range AUTO Filter GAUSS

λc– filtr profilu [mm] – definuje rozhraní mezi složkami drsnosti a vlnitosti

L – základní délka měřeného úseku [mm]
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Tabulka 9.4 Naměřené hodnoty

Vzorek A B C

Měření Ra [µm] Rz [µm] Ra [µm] Rz [µm] Ra [µm] Rz [µm]

1 7,17 38,14 8,20 45,68 9,64 63,24

2 6,07 34,18 7,77 49,94 10,71 72,24

3 5,84 37,08 7,79 52,72 10,72 68,00

4 6,40 39,73 8,23 54,74 10,95 68,71

5 5,44 31,34 8,89 51,05 9,10 59,76

6 6,33 38,41 7,24 48,58 9,46 64,86

7 6,01 33,74 9,08 55,86 9,24 59,54

8 7,13 39,80 9,01 53,50 9,74 59,23

9 4,61 26,46 8,36 50,92 8,76 60,49

10 7,21 41,35 9,08 55,78 9,88 67,94

Průměrné
hodnoty 6,22 36,02 8,37 51,88 9,82 64,40

Graf 9.2 Srovnání naměřených hodnot průměrných aritmetických úchylek profilu Ra jednotlivých

povrchů
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Graf 9.3 Srovnání naměřených hodnot maximálních výšek profilu Rz jednotlivých povrchů.

Zhodnocení

Z měření je parné, že zařazení technologické operace broušení před operaci tryskání

vede k vytvoření povrchového reliéfu o vyšší drsnosti, než u vzorků, kde broušení nebylo

použito vůbec. Ovšem značné rozdíly v drsnosti byly zjištěny i u vzorků ručně a mechanicky

broušenými. Lze říci, že čím je broušení provedeno kvalitněji, tím se snižuje tvrdost povrchu

vzorku, a tedy lze tryskáním snadněji vytvořit požadovaný reliéf pro dobré zakotvení daného

povlaku.

Povlaky, které budou v rámci této práce aplikovány na tyto vzorky, vyžadují rozdílné

drsnosti povrchu. Nejnáročnější požadavky na drsnost 75-100µm, má žárový nástřik.

Pro tento povlak nebyly splněny podmínky drsnosti u žádného z výše uvedeného vzorku,

tedy lze očekávat špatnou nebo žádnou přilnavost k takto upravenému podkladu. V případě

nátěrového systému (1) a (2), kde je základní nátěrovou hmotou epoxid s obsahem

zink-fosfátu a epoxid s vysokým obsahem zinkového prachu (EP Zn(R)), je požadována

drsnost v rozmezí 50-85µm, by byl vyhovující hlavně vzorek (C), který byl mechanicky

broušen pásovou bruskou a po té otryskán a vzorek (B), který by splňoval spodní hranici

požadavku.
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9.4 STANOVENÍ PROFILU POVRCHU PÁSKOU METODOU REPLIKY

DLE ČSN EN ISO 8503-5

Kotvící profil podkladového materiálu se stanoví pomocí analogového tloušťkoměru

MITUTOYO – DIAL THICKNESS GAUGE s přesností měření 0,001mm a speciální testexové

pásky Elcometer 122 Testexová páska X-Coarse – PRESS-O-FILMTM. Rozsah použité pásky 

je 40 – 115 µm. Tloušťka pásky je 50 µm, tato tloušťka musí být odečtena od naměřené

hodnoty, po té je výslednou hodnotou Rmax [µm] – největší rozdíl mezi nejvyšším

a nejnižším místem povrchu, která by měla odpovídat hodnotě Rz. 

Obr. 9.2 Použité pomůcky

Tabulka 9.5 Kotvící profily otryskaných povrchů

Číslo měření
Rmax [µm]

A B C

1 42 49 65

2 43 51 63

3 40 48 64

4 41 50 62

5 42 49 64

Ø Rmax [µm] 41,6 49,4 63,6

Kotvící profily se téměř shodují s hodnotami Rz naměřené dotykovou metodou pomocí

profilometru. Opět se zde potvrdilo, že mechanicky broušený povrch (C), vykazuje vyšší

drsnost povrchu než ostatní dva vzorky. Dá se tedy předpokládat, že v případě nátěrových

systémů bude vhodným nositelem základních nátěrů. Ovšem pro žárový nástřik je tento

kotvící profil nedostatečný.
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9.5 APLIKACE NÁTĚROVÉ HMOTY

Nátěrové systémy (1) a (2) byly aplikovány pomocí štětce postupně ve třech vrstvách.

Jednotlivé nátěrové hmoty byly připraveny dle údajových listů výrobce nátěrových hmot.

Při aplikaci byly rovněž dodržovány pokyny v aplikačních listech nátěrových hmot dodaných

výrobcem. Základní nátěrová hmota byla nanesena na otryskaný povrch do 4 hodin

po otryskání.

Duplexní systém: Vrstva žárového zinku byla aplikována na povrch nástřikem (plynovou

metalizací), k tavení drátu byl použit kyslíko-acetylénový plamen. Aplikace byla provedena

rovněž do čtyř hodin po otryskání. Vrstva žárového nástřiku byla po aplikaci uzavřena

těsnícím nátěrem na bázi epoxidové pryskyřice. Další dvě vrstvy nátěrového systému byly

aplikovány štětcem. Aplikace probíhala v krytých prostorách při teplotě 15 °C a vlhkosti

40 %. Každá vrstva byla aplikována dle doby přetíratelnosti uvedené v údajových

či aplikačních listech barvy. Tloušťka mokré vrstvy nátěrových hmot byla kontrolována

pomocí měřícího hřebenu ELCOMETER.

Po vytvrzení se nátěrové systémy jevily souvisle bez nepřípustných vad (póry, puchýře

trhlinky, stečeniny, vrásnění, praskliny, atd.).

9.6 STANOVENÍ TLOUŠŤKY SUCHÉHO NÁTĚROVÉHO FILMU DLE ČSN EN

ISO 2808

Tloušťka suchého nátěrového filmu byla stanovena nedestruktivní metodou. Měření bylo

provedeno pomocí přístroje ELCOMETER 456, který je založen na elektromagnetické

indukci. Hodnoty byly zprůměrovány a zapsány do tabulky 9.6.

Tabulka 9.6 Průměrné tloušťky suchých vrstev jednotlivých nátěrů

Vzorek
Suchá vrstva [µm]

průměr min max

1A 273 211 405

1B 295 223 389

1C 288 202 433

2A 255 161 358

2B 258 178 307

2C 263 189 312

3A 256 132 308

3B 234 146 296

3C 213 136 315
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9.7 MŘÍŽKOVÁ ZKOUŠKA PŘILNAVOSTI DLE ČSN EN ISO 2063

Pro duplexní systémy s žárovým nástřikem se pro hodnocení přilnavosti používá

výhradně mřížkové zkoušky. Na vzorcích opatřených duplexním systémem (3) byla tedy

provedena mřížková zkouška. Dle normy ČSN EN ISO 2063 byly zvoleny rozestupy mezi

jednotlivými řezy 5 mm, protože tloušťka suché vrstvy duplexního systému byla vyšší než

200 µm. Řezů bylo provedeno 6 v podélném a příčném směru, tak aby vytvořili mřížku. Po té

byla na povrch přilepena speciální adhezní páska o šířce 50 mm. Páska byla sejmuta kolmo

na povrch a po té byla mřížková zkouška vyhodnocena dle obrazových standardů. Výsledky

jsou zapsány v tabulce.

Tabulka 9.7 Klasifikace mřížkové zkoušky

Typ
vzorku

Klasifikační
stupeň

Fotodokumentace Klasifikační
stupeň

Fotodokumentace

1A – – – –

1B – – – –

1C – – – –

2A – – – –

2B – – – –

2C – – – –

3A 5 5

3B 5 5

3C 5 5
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Graf. 9.4 Srovnání mřížkových zkoušek duplexního systému (3) na různých površích

Mřížková zkouška u všech vzorků s duplexním povlakem byla klasifikována stupněm

5 tedy nevyhovující. Ani jeden z povrchů není vhodným nositelem žárového nástřiku a tedy

i uceleného duplexního systému. 

9.8 KŘÍŽOVÝ ŘEZ DLE ČSN EN ISO 16276-2

Na vzorcích opatřených nátěrovým systémem (1) a (2) byla provedena zkouška

křížovým řezem neboť mřížková zkouška pro povlaky z nátěrových hmot je limitována

tloušťkou nátěrového systému do 250 µm. Na vzorcích byly provedeny dva řezy o délce

40 mm tak, aby vytvořili kříž svírající úhel 40°. Po té byla na povrch p řilepena speciální

adhezní páska o šířce 50 mm. Páska byla sejmuta pod úhlem 120° a po té byly jednotlivé

křížové řezy vyhodnoceny dle obrazových standardů. Výsledky jsou zapsány v tabulce. 
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Tabulka 9.8 Klasifikace křížového řezu

Typ
vzorku

Klas.
stupeň

Fotodokumentace
Klas.

stupeň
Fotodokumentace

1A 0 0

1B 0 0

1C 0 0

2A 0 0

2B 0 0

2C 0 0

3A – – – –

3B – – – –

3C – – – –
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Graf 9.5 Srovnání mřížkových zkoušek nátěrového systému (1) a (2) na různých površích

Křížový řez u všech vzorků opatřených nátěrovými systémy (1) a (2) byl klasifikován

stupněm 0, tedy nedošlo k žádnému odlupování či odpadávání nátěru v řezu. Přilnavost

obou nátěrových systémů, na všech připravených podkladech, je vyhovující.

9.9 ODTRHOVÁ ZKOUŠKA DLE ČSN EN ISO 16276-1

Na vzorcích byla provedena odtrhová zkouška. Na předem zdrsněná místa na nátěru byla

nalepena zkušební tělíska. Použité lepidlo Scotch – Weld (MC 1500), doba schnutí 1 den.

Po zaschnutí lepidla byl nátěrový systém obřezán po obvodu zkušebního tělíska

až na podklad vzorku a byl proveden odtrh hydraulickým odtrhoměrem Elcometer 108/2

s digitálním ukazatelem síly odtrhu, rozsah 0 – 34 MPa, přesnost ±1 %. Hodnota odtrhové

pevnosti byla odečtena z digitálního ukazatele a byla zapsána do tabulky 9.9, charakter lomu

byl vizuálně vyhodnocen a rovněž zapsán do tabulky.
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Tabulka 9.9 Odtrhové pevnosti a klasifikace lomu

Typ
vzorku

Odtrhová pevnost
[MPa]

Vyhodnocení
lomu

Odtrhová pevnost
[MPa]

Vyhodnocení
lomu

1A 13,39 100 % -/Y 14,92 100 % -/Y

1B 13,78 100 % -/Y 12,70 100 % -/Y

1C 15,66 100 % -/Y 17,12 100 % -/Y

2A 15,49 100 % -/Y 17,15 100 % -/Y

2B 16,27 100 % -/Y 17,04 100 % -/Y

2C 18,20 100 % -/Y 16,04 100 % -/Y

3A 0 100 % A/B 0 100 % A/B

3B 0 100 % A/B 0 100 % A/B

3C 0 100 % A/B 0 100 % A/B
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Graf 9.6 Srovnání odtrhových pevností nátěrového systému (1), (2) a duplexního systému (3) na 

různých površích

Odtrhové pevnosti nátěrových systémů (1) a (2) na všech vzorcích byly překvapivé.

Hodnoty odtrhových pevností neklesly pod 12 MPa a u všech vzorků docházelo k poškození

mezi lepidlem a nátěrem. Tedy přilnavost nátěrových systémů byla vyhovující u všech

vzorků. U duplexního systému byly výsledky špatné, odtrhová zkouška potvrdila obavy

z nedostatečné přípravy povrchu s ohledem na čistotu a drsnost povrchu, u všech

provedených odtrhů byly výsledné hodnoty nulové a k adhezním lomům docházelo vždy

mezi podkladem a žárovým nástřikem.

9.10 ZKOUŠKA SOLNOU MLHOU ČSN EN ISO 9227

Zkouška solnou mlhou byla provedena na VŠB – TU Ostrava, vzorky byly umístěny

v korozní komoře. Jednotlivé ochranné systémy byly navrhnuty pro korozní zatížení

C4 s životností H tedy vysokou. V korozní komoře byly exponovány vzorky bez poškození

a vzorky jejichž povlak byl poškozen řezem o délce 70 mm. Expozice v solné mlze byla

stanovena pro dlouhodobou korozní ochranu, tedy 1440h. Vzorky byly hodnoceny

a dokumentovány v cyklech 24, 48, 72, 90, 120, 240, 480, 720 a 1440 h.

Níže je uvedena fotodokumentace vzorků při první změně v korozní komoře tedy

po 24 hodinách expozice v korozní komoře. U vzorků po expozici 72, 96, 120 h nedocházelo

k žádným významným změnám, proto byla fotodokumentace s vyhodnocením zařazena

do přílohy č. 1. Všechny tyto expozice byly vyhodnoceny dle normy ČSN EN ISO 4628.
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Tabulky s hodnocením jsou uvedeny ke každému zdokumentovanému cyklu. Bílou rez

u duplexního povlaku nepovažuji za výskyt koroze, proto nebude v tabulce hodnocena.

9.10.1  Fotodokumentace vzorků před vložením do korozní komory

Obr. 9.3 Vzorky s nátěrovým systémem (1) před vložením do korozní komory

Tabulka 9.10 Vyhodnocení degradace po 0 hodinách expozice

Doba expozice 0 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

1A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1A řez 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1B řez 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1C řez 0 (S0) Ri 0 (S0) -
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Obr. 9.4 Vzorky s nátěrovým systémem (2) před vložením do korozní komory

Tabulka 9.11 Vyhodnocení degradace po 0 hodinách expozice

Doba expozice 0 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

2A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2A řez 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2B řez 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2C řez 0 (S0) Ri 0 (S0) -
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Obr. 9.5 Vzorky s duplexním systémem (3) před vložením do korozní komory

Tabulka 9.12 Vyhodnocení degradace po 0 hodinách expozice

Doba expozice 0 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

3A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3A řez 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3B řez 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3C řez 0 (S0) Ri 0 (S0) -

Všechny vzorky byly před umístěním do korozní komory prohlédnuty a nebyly na nich

schledány žádné vady ani počátky koroze. Hrany na vzorcích byly chráněny oblepením lepící

páskou.
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9.10.2 Fotodokumentace vzorků po 24 h expozice v korozní komoře

Obr. 9.6 Vzorky s nátěrovým systémem (1) po 24 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.13 Vyhodnocení degradace po 24 hodinách expozice

Doba expozice 24 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

1A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1A řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0

1B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1B řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0

1C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1C řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0
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Obr. 9.7 Vzorky s nátěrovým systémem (2) po 24 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.14 Vyhodnocení degradace po 24 hodinách expozice

Doba expozice 24 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

2A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2A řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0

2B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2B řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0

2C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2C řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0
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Obr. 9.8 Vzorky s duplexním systémem (3) po 24 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.15 Vyhodnocení degradace po 24 hodinách expozice

Doba expozice 24 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

3A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3A řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0

3B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3B řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0

3C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3C řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0

Po 24 hodinách expozice došlo k prvnímu drobnému výskytu koroze v řezu a to u vzorku

1B opatřeného 70 mm řezem, u ostatních vzorků nebyla pozorována žádná změna.
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9.10.3 Fotodokumentace vzorků po 48 h expozice v korozní komoře

Obr. 9.9 Vzorky s nátěrovým systémem (1) po 48 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.16 Vyhodnocení degradace po 48 hodinách expozice

Doba expozice 48 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

1A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1A řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0

1B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1B řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0

1C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1C řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0
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Obr. 9.10 Vzorky s nátěrovým systémem (2) po 48 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.17 Vyhodnocení degradace po 48 hodinách expozice

Doba expozice 48 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

2A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2A řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0

2B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2B řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0

2C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2C řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0
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Obr. 9.11 Vzorky s duplexním systémem (3) po 48 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.18 Vyhodnocení degradace po 48 hodinách expozice

Doba expozice 48 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

3A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3A řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/2

3B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3B řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/1

3C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3C řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0

Po 48 hodinách expozice se u vzorků s nátěrovým systémem (1), začala vyskytovat

drobná koroze v řezu u vzorků 1A, 1B a 1C. U vzorků opatřených duplexním systémem (3)
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začalo docházet k nadzvedávání povlaku v okolí řezu, tedy k delaminaci. Jednalo se

o vzorky 3A a 3B opatřené řezem.

9.10.4 Fotodokumentace vzorků po 240 h expozice v korozní komoře

Obr. 9.12 Vzorky s nátěrovým systémem (1) po 240 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.19 Vyhodnocení degradace po 240 hodinách expozice

Doba expozice 240 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

1A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1A řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0

1B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1B řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0

1C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1C řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0
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Obr. 9.13 Vzorky s nátěrovým systémem (2) po 240 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.20 Vyhodnocení degradace po 240 hodinách expozice

Doba expozice 240 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

2A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2A řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0

2B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2B řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0

2C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2C řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0
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Obr. 9.14 Vzorky s duplexním systémem (3) po 240 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.21 Vyhodnocení degradace po 240 hodinách expozice

Doba expozice 240 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

3A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3A řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/3

3B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3B řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/2

3C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3C řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0

Po 240 hodinách expozice v korozní komoře se u vzorků 1A, 1B a 1C v řezu rozšířila

koroze, která ale stále nepřekračuje stupeň 1. U vzorků opatřených nátěrovým systémem

(2), došlo k prvnímu výskytu lehké koroze v řezu všech vzorků. U vzorků s duplexním
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systémem (3), došlo u vzorku 3A a 3B ke zvýšení stupně delaminace v řezu. Vzorky celistvé

bez řezu, nevykazují žádné degradační napadení.

9.10.5 Fotodokumentace vzorků po 480 h expozice v korozní komoře

Obr. 9.15 Vzorky s nátěrovým systémem (1) po 480 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.22 Vyhodnocení degradace po 480 hodinách expozice

Doba expozice 480 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

1A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1A řez 2 (S4) Ri 0 (S0) 1/0

1B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1B řez 2 (S4) Ri 0 (S0) 1/0

1C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1C řez 2 (S4) Ri 0 (S0) 2/0
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Obr. 9.16 Vzorky s nátěrovým systémem (2) po 480 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.23 Vyhodnocení degradace po 480 hodinách expozice

Doba expozice 480 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

2A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2A řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0

2B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2B řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0

2C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2C řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/0
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Obr. 9.17 Vzorky s duplexním systémem (3) po 480 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.24 Vyhodnocení degradace po 480 hodinách expozice

Doba expozice 480 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

3A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3A řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/4

3B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3B řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/2

3C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3C řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0

Po 480 hodinách expozice dochází u vzorků s nátěrovým systémem (1) opatřených

řezem k výskytu první puchýřků a to v okolí řezu. U vzorku 1C koroze v řezu místy dosahuje

2 stupně. U vzorků s nátěrovým systémem (2) dochází k rozšiřování koroze v řezu, ovšem
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toto napadení nepřekročilo stupeň 1. U vzorku 3A s řezem došlo ke zvýšení stupně

delaminace v okolí řezu. U vzorků bez řezu nebylo pozorováno degradační napadení.

9.10.6 Fotodokumentace vzorků po 720 h expozice v korozní komoře

Obr. 9.18 Vzorky s nátěrovým systémem (1) po 720 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.25 Vyhodnocení degradace po 720 hodinách expozice

Doba expozice 720 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

1A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1A řez 2 (S4) Ri 0 (S0) 2/0

1B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1B řez 2 (S4) Ri 0 (S0) 2/0

1C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1C řez 2 (S4) Ri 0 (S0) 2/0
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Obr. 9.19 Vzorky s nátěrovým systémem (2) po 720 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.26 Vyhodnocení degradace po 720 hodinách expozice

Doba expozice 720 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

2A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2A řez 2 (S3) Ri 0 (S0) 2/0

2B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2B řez 2 (S4) Ri 0 (S0) 1/0

2C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2C řez 2 (S3) Ri 0 (S0) 2/0



Diplomová práce 2012

79

Obr. 9.20 Vzorky s duplexním systémem (3) po 720 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.27 Vyhodnocení degradace po 720 hodinách expozice

Doba expozice 720 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

3A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3A řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 1/4

3B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3B řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/2

3C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3C řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0

Po 720 hodinách expozice dosahuje koroze u vzorků 1A, 1B a 1C v některých místech

řezů stupně 2. U vzorků opatřených nátěrovým systémem (2) došlo k výskytu prvních
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puchýřků v okolí řezu. U vzorku 3A (duplexní systém) dochází k drobnému koroznímu

napadení v řezu. U vzorků bez řezu nebylo pozorováno degradační napadení.

9.10.7 Fotodokumentace vzorků po 1440 h expozice v korozní komoře

Obr. 9.21 Vzorky s nátěrovým systémem (1) po 1440 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.28 Vyhodnocení degradace po 1440 hodinách expozice

Doba expozice 1440 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

1A 2 (S2) Ri 0 (S0) -

1A řez 3 (S4) Ri 0 (S0) 2/0

1B 4 (S2) Ri 0 (S0) -

1B řez 2 (S4) Ri 0 (S0) 2/0

1C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

1C řez 3 (S5) Ri 0 (S0) 2/0
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Obr. 9.22 Vzorky s nátěrovým systémem (2) po 1440 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.29 Vyhodnocení degradace po 1440 hodinách expozice

Doba expozice 1440 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

2A 2 (S4) Ri 0 (S0) -

2A řez 4 (S4) Ri 0 (S0) 2/0

2B 2 (S3) Ri 0 (S0) -

2B řez 3 (S4) Ri 0 (S0) 1/0

2C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

2C řez 2 (S4) Ri 0 (S0) 2/0
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Obr. 9.23 Vzorky s duplexním systémem (3) po 1440 hodinách expozice v korozní komoře

Tabulka 9.30 Vyhodnocení degradace po 1440 hodinách expozice

Doba expozice 1440 hodin

Vzorek
Stupeň

puchýřkování

Stupeň

prorezavění

Stupeň

koroze/delaminace

3A 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3A řez 3 (S3) Ri 0 (S0) 1/4

3B 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3B řez 2 (S2) Ri 0 (S0) 1/2

3C 0 (S0) Ri 0 (S0) -

3C řez 0 (S0) Ri 0 (S0) 0/0

Po 1440 hodinách expozice v korozní komoře, došlo k výskytů drobných pochýřků i na

vzorcích bez řezu 1A, 1B a 2A, 2B, vzorky 1C a 2C zůstaly bez napadení. U vzorků s řezem

2A a 2B došlo k výraznějšímu výskytu puchýřků rovnoměrně rozptýlených na celé ploše



Diplomová práce 2012

83

vzorku. U vzorků 3A a 3B s řezem došlo k prvním výskytům puchýřků v okolí řezu a výskytu

koroze v řezu těchto vzorků. Na vzorcích 1C, 2C, 3A, 3B a 3C s celistvým povlakem

bez řezu nebyl pozorován žádný výskyt degradačního napadení, stejně tak u vzorku 3C

s řezem.

Zhodnocení

K prvnímu výskytu korozního napadení došlo už po 24 hodinách expozice v korozní

komoře. Šlo o drobný výskyt koroze v řezu a to u vzorku 1B. Další změny u nátěrového

systému (1) byly zaznamenány po 48 hodinách expozice, kdy došlo k drobnému výskytu

koroze i u ostatních vzorků s řezem (1A a 1C). U duplexního systému (3) se po uplynutí této

doby objevila delaminace v řezu u vzorků 3A a 3B. Ostatní vzorky nevykazovaly žádné

degradační napadení.

Další výrazné změny se projevily až po 240 hodinách expozice u vzorků opatřených

nátěrovým systémem (2). Zde došlo k výskytu drobné koroze v řezu u vzorků 2A, 2B a 2C

a u vzorků s duplexním systémem 3A a 3B došlo ke zvýšení stupně delaminace v řezu. První

puchýřky se začaly vyskytovat po 480 hodinách expozice u vzorků s nátěrovým systémem

(1) opatřených řezem a po 720 hodinách dochází k tvorbě puchýřků i na vzorcích

s nátěrovým systémem (2) rovněž s řezem. Puchýřky se vyskytují pouze v bezprostředné

blízkosti řezu. Vzorek 3A je po této době napaden drobnou korozí v řezu a delaminace

povlaku v řezu dosahuje stupně 4. Po 1440 hodinách je korozní napadení v řezu u tohoto

vzorku mnohem nápadnější a vyskytuje se i u vzorku 3B, na obou vzorcích se v okolí řezu

vyskytují puchýřky. Po této době se vyskytuje i první degradační napadení u vzorků bez

řezu, které byly doposud bez výskytu puchýřků i korozního napadení. Na vzorcích 1A, 1B

a 2A, 2B bez řezu je patrný výskyt puchýřků, stejně tak došlo k výraznějšímu výskytu

puchýřků i u vzorků 2A a 2B opatřených řezem a to na celé ploše vzorku. Vzorky 1C a 2C

bez řezu, které byly připraveny na čistotu povrchu Sa 2 ½ a drsnost povrchu se pohybovala

nad 60 µm Rz, nevykazovaly po 1440 hodinách expozice v korozní komoře žádné

degradační napadení, i u vzorku 2C s řezem bylo napadení situováno pouze v okolí řezu.

Vzorky opatřené duplexním systémem (3) bez řezu nevykazovaly po této době expozice

žádné degradační napadení, stejně tak vzorek 3C, který byl opatřen řezem i přes to, že

nebyly dodrženy podmínky čistoty a drsnosti povrchu, byl bez poškození.
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10 ZÁVĚR

Diplomová práce byla rozdělena na teoretickou část a praktickou část. V teoretické části

této diplomové práce, jsou zpracovány dosavadní poznatky o povrchu ocelového substrátu,

jeho vlastnostech, integritě a drsnosti povrchu. Dále je zde uvedeno tepelné dělení

ocelových plechů a mechanické čištění povrchu. Jsou zde i poznatky z problematiky

protikorozní ochrany nátěrovými systémy (jejich rozdělení, složení a vlastnosti) a duplexními

povlaky tvořenými základní vrstvou zinku vytvořenou žárovým nástřikem či pokovením

ponorem.

Experimentální část diplomové práce byla zaměřena na studium problematiky

protikorozní ochrany pálených ploch. Předúprava povrchu byla připravena třemi rozdílnými

způsoby. A pro tyto povrchy byly zvoleny tři typy protikorozní ochrany běžné používané

v praxi. Jednalo se o nátěrové systémy se základními nátěry na bázi epoxidu s antikorozním

pigmentem fosfátu zinku a epoxid s obsahem zinkového prachu. Další protikorozní ochranou

byl zvolen duplexní systém, jehož základní vrstvu tvořil žárový nástřik zinku. Všechny tyto

povlaky byly voleny pro korozní zatížení C4 a životnost H. U vzorků označených písmenem

“A“ se jednalo jen o otryskání pálené plochy bez předchozí úpravy broušením, tyto vzorky

vykazovaly velmi nízkou drsnost kotvícího profilu (Rz) kolem 36 µm, čistota povrchu

dosahovala stupně Sa 2, což bylo nedostatečné pro aplikaci jak výše zvolených nátěrových

systémů tak duplexního systému. Vzorek B byl před operací tryskáním ručně broušen

bruskou, u něj bylo dosaženo stejné čistoty povrchu jako u předchozího vzorku, ale drsnost

byla znatelně lepší. Nejlepšího výsledku z hlediska čistoty i drsnosti bylo dosaženo u vzorku

s označením C, který byl před operací tryskáním mechanicky broušen pásovou bruskou, tam

bylo dosaženo stupně čistoty Sa 2 ½ a dostatečné drsnosti pro aplikaci nátěrových systému,

ovšem pro duplexní systém byla i tato úprava povrchu nevyhovující. Na takto připravené

povrchy byly aplikovány tři typy systémů, na kterých byly provedeny zkoušky přilnavosti

a korozní zkoušky.

Přilnavost nátěrových systémů byla hodnocena pomocí křížového řezu a odtrhové

zkoušky přilnavosti. Výsledky byly překvapivé, hlavně u vzorků “A“, který byl připraven pouze 

otryskáním a pro nátěrové systémy se jevil jako nevyhovující. U všech vzorků byly dosaženy

vysoké hodnoty odtrhové pevnosti (nad 12 MPa) a nulové poškození při hodnocení křížovým

řezem. Nutno podotknout, že všechny adhezní lomy nastaly mezi vrchním nátěrem

a lepidlem.

Přilnavost duplexního systému byla hodnocena pomocí mřížkové zkoušky a rovněž

dle odtrhové pevnosti. Zde došlo k potvrzení obav ze špatné přípravy povrchu. Mřížková

zkouška dosahovala u všech vzorků stupně 5 – tedy nevyhovující a odtrhové pevnosti byly
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nulové s adhezními lomy mezi podkladem a žárovým nástřikem, což vypovídá o tom, že

čistota ani drsnost připravených vzorků nebyla dostačující.

Vzorky byly dále podrobeny korozním zkouškám. Do korozní komory byly vloženy vzorky 

s neporušeným povlakem a s vytvořeným 70 mm řezem. K prvnímu výskytu drobné koroze

v řezu došlo již po 24 hodinách u vzorku 1B s řezem a po 48 hodinách se tato drobná koroze

projevila u všech těchto vzorků s řezem. U vzorků 3A a 3B došlo k delaminaci povlaku

v řezu, což svědčí o špatném zakotvení povlaku a nedostatečné přípravě povrchu. K dalším

významnějším změnám došlo až po 240 hodinách, kdy se objevilo drobné korozní napadení

i u vzorků se základním nátěrem s obsahem zinkového prachu 2A, 2B, 2C rovněž v řezu.

Během další expozice došlo k tvorbě prvních puchýřů v okolí řezů u nátěrových systémů (1)

a (2). Po ukončení 1440 hodin expozice byly napadeny již téměř všechny vzorky puchýřky.

Koroze v řezu se vyskytla i u vzorků 3A a 3B. Jediné vzorky, u kterých se nevyskytovalo

žádné napadení, byly vzorky bez řezu 1C, 2C. Příčina, proč nebyly tyto vzorky napadeny

puchýřky, může být v čistotě připraveného povrchu. Tento jediný povrch vykazoval stupeň

přípravy Sa 2 ½. Další vzorky, které nevykazovaly žádné známky degradace, byly 3A, 3B,

3C. Překvapivě nevykazoval žádné poškození ani vzorek 3C s řezem i přes nulovou adhezi

k povrchu nedošlo u tohoto vzorku k delaminaci v okolí řezu ani k výskytu puchýřů či koroze

v řezu.

Závěrem lze tedy říci, že zařazení technologické operace broušení před operaci tryskání

vede k vytvoření povrchového reliéfu o vyšší drsnosti a lepší jakosti povrchu, než u vzorků,

kde broušení nebylo použito vůbec. V případě nátěrových systému (1) a (2) byly výsledky

uspokojivé, tedy by bylo možné operaci broušení před otryskáním vynechat a tím i snížit

náklady na výrobu dílce. Ovšem důležitou roli zde sehrává čistota povrchu, která zřetelně

ovlivňuje životnost povlaku. U duplexního systému, bych nedoporučovala přípravu povrchu

podcenit, a v tomto případě bych navrhovala pro operaci tryskáním použít jiný typ

ostrohranného abraziva, které by mohlo vytvořit povrchový reliéf o vyšších a vhodnějších

parametrech.
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12 SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 – Fotodokumentace vzorků z korozní komory po expozici 72, 96 a 120 h. 


