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ANOTACE 
 

VLIV POUŽITÍ OCHRANNÝCH POVLAKŮ NA ŽIVOTNOST MOSTNÍCH 
KONSTRUKCÍ Z PATINUJÍCÍCH OCELÍ 

 
Mostní konstrukce jsou v současné době navrhovány s případnými opravami s životností  

na 100 let. Náklady na realizaci mostní konstrukce jsou v současné době vysoké. Je tedy snahou 
hledat vhodné snížení nákladů. Toto snížení však nesmí být na úkor kvality dané konstrukce. 
Jednou z možností je využít patinující oceli. Tyto oceli patří do kategorie nízkolegovaných ocelí 
se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. Za vhodných atmosférických podmínek 
vytvářejí na povrchu materiálu stabilní oxidickou vrstvu, tzv. patinu. Tato vrstva zapříčiňuje 
zpomalení procesu degradace materiálu. V případě, že nedochází k cyklickému ovlhčení  
a vysušení povrchu materiálu, patinující oceli se z korozního hlediska chovají podobně jako 
běžná uhlíková ocel a korodují. Pakliže se nevytváří stabilní oxidická vrstva, aplikuje  
se na povrch materiálu vhodná povrchová úprava - nátěrový systém. 

Nátěrové systémy patří k nejčastěji používané povrchové úpravě aplikované  
na mostních konstrukcích. V současné době existuje celá řada nátěrových systémů 
doporučovaných výrobci pro tyto aplikace. Důležitou roli v životnosti nátěrových hmot hraje  
již vhodná předúprava povrchu před nanášením nátěrových hmot.  

Disertační práce je zaměřena na aplikaci vybraných nátěrových systémů na patinující oceli  
a samotnou přípravu povrchu před aplikací nátěrových systémů. Experimentální práce byly 
zaměřeny na testování nátěrových systémů na patinujících ocelích, které byly otryskány  
na stupeň přípravy povrchu Sa 1, Sa 2 a Sa 2 ½ a kartáčovány na stupeň přípravy povrchu St 2. 
Výsledky chování nátěrových systémů exponované v prostředí s vysokou korozní agresivitou  
a působení roztoku posypových solí přinášejí cenné informace pro praxi.  

 
ANNOTATION  

 
THE INFLUENCE OF PROTECTIVE COATING USE ON THE LIFETIME  

OF BRIDGE CONSTRUCTIONS FROM WEATHERING STEEL  
 
The bridge structures are now designed with possible repairs to the life of 100 years.  

The Investment costs for construction of bridges and repair costs of emergency conditions are 
very high in case of failure to do regular repairs and maintenance. So it is therefore  
to make an effort to find the right solution how to lower the costs. This reduction must not be  
at the expense of the quality of the design. One of the possibilities is to use low alloyed steels 
with higher resistance against corrosion called patina. Under the right atmospheric conditions  
it creates a stable surface oxide layer of material, called a patina. This layer causes slow 
degradation process of the material. In case that there is not a cyclical exposure to moisture  
and drying of the surface material, weathering steel from corrosion point of view behave like 
ordinary carbon steel and corrode at the same speed. If the stable oxidizing layer will be not 
created, a suitable surface treatment will be applied at the material - coating system.  

Coating systems are the most frequently used for surface finishing which is applied  
on the bridge constructions. Currently there is a big range of coat systems for this application 
which is recommended by the manufacturer. The important role in the life  
of the coating paint is a suitable pre-treatment before paint application. 

Dissertation thesis focuses on the study of the corrosion resistance of selected paint systems, 
including the weathering steel surface preparation before paint system´s application. 
Experimental work were focused on testing of paint systems for weathering steel, which were 
blasted on the degree of surface preparation of Sa 1, Sa 2 and Sa 2 ½ and brushed to the degree 
of surface preparation St 2. The results of the resistance of paint systems exposed in high 
corrosive environments and exposure to road salt solution provide valuable information  
for practices. 
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Seznam použitého značení 

Znak   Veličina                   Jednotka 

ČD   České dráhy         [-] 
ČR   Česká republika        [-] 
ČSN    Česká státní norma        [-] 
EN    Evropská norma       [-] 
CHRL   chemické rozmrazovací látky      [-] 
ISO    Mezinárodní norma       [-] 
PKO    protikorozní ochrana       [-] 
TKP    Technické kvalitativní podmínky     [-] 
TP    Technický předpis       [-] 
VOC   těkavé organické látky      [-] 
Al   hliník         [-] 
As   arsen         [-] 
Bi   bismut         [-] 
C   uhlík         [-] 
Co   kobalt         [-] 
Cr   chrom         [-] 
Cu   měď         [-] 
Fe   železo         [-] 
Mn   mangan        [-] 
Mo   molybden        [-] 
Ni   nikl         [-] 
P   fosfor         [-] 
S   síra         [-] 
Sb   antimon        [-] 
Si   křemík         [-] 
Sn   cín         [-] 
Ta   tantal         [-] 
V   vanad         [-] 
W   wolfram        [-] 
Zn   zinek         [-] 
Ra    průměrná aritmetická úchylka posuzovaného profilu   [µm]  
Rku    špičatost posuzovaného profilu      [-] 
Rp    nejvyšší výška výstupku profilu      [µm] 
Rq     průměrná kvadratická úchylka posuzovaného profilu   [µm] 
Rsk    šikmost posuzovaného profilu (součinitel asymetrie)   [-] 
Rv    největší hloubka prohlubně profilu      [µm] 
Ry    maximální výška profilu       [µm]  
Rz    nejvyšší výška profilu       [µm] 
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1. Úvod 
 

Mostní konstrukce jsou nedílnou součástí sítě pozemní silniční a železniční dopravy. Jejich 
volba je dána rázem krajiny, kterou silnice nebo železnice prolíná. Všeobecně  
je snaha plánovat silniční komunikace tak, aby počet mostních konstrukcí byl co nejnižší, 
protože náklady na výstavbu se tímto tolik nenavyšují. V současné době se v České republice 
využívají železobetonové mostní konstrukce, konstrukce z uhlíkových konstrukčních ocelí 
s aplikovanými nátěrovými systémy a ocelové konstrukce z patinujících ocelí.  

Nejvíce mostních konstrukcí z patinujících ocelí se v posledních letech realizovalo  
při stavbě dálniční sítě kolem Ostravy. Jedná se o dálnici D47, která při napojení na dálnici D1 
převzala její označení. V Ostravě se realizovalo 6 mostních konstrukcí z této oceli, které 
překonávají řeku Odru, Opavu a Ostravici, tratě ČD, ale také důležité dopravní tahy. Nosná 
konstrukce je vyrobena s nízkolegované oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi 
S355J2G1W s horní betonovanou mostovkou. Tyto mostní konstrukce byly realizovány od roku 
2000. Stav vznikající ochranné patinující vrstvy je velmi příznivý. 

U některých mostních konstrukcí z patinujících ocelí, postavených převážně v 80.tých letech 
20. století, z důvodů špatné údržby a nevhodného konstrukčního řešení nedochází k vytváření 
stabilní oxidické vrstvy tzv. patiny. U těchto konstrukcí nedochází k cyklickému zvlhčování  
a vysušování specifických ploch povrchu oceli. Jde převážně o problémy vzniklé zatékáním 
povrchové vody, která v zimních měsících obsahuje chemické rozmrazovací látky. U některých 
mostních konstrukcí se prováděly opravy aplikací nátěrových systémů, ale životnost nátěrů byla 
velmi nízká, většinou proto, že nebyl povrch dostatečně upraven před aplikací nátěrů, nebo 
nebyla odstraněna příčina poruchy tvorby patiny. Proto se někteří odborníci domnívají, že 
nátěrové systémy nejsou vhodným řešením pro tyto oceli.  

Disertační práce je zaměřena na studium korozní odolnosti vybraných nátěrových systémů, 
včetně přípravy povrchu patinujících ocelí před aplikací nátěrových hmot. Příprava povrchu  
je zásadním předpokladem ovlivňující životnost aplikovaných nátěrových systémů. Doporučuje 
se povrch patinujících ocelí před aplikací nátěrových systémů okartáčovat na stupeň přípravy  
St 2 nebo otrýskat na stupeň přípravy Sa 2.  

Experimentální práce jsou zaměřeny na testování a chování nátěrových systémů  
na patinujících ocelích, které byly otrýskány na stupeň přípravy povrchu Sa 1, Sa 2  
a Sa 2 ½ a kartáčovány na stupeň přípravy povrchu St 2. Vzorky s nátěrovými systémy byly 
vystaveny v prostředí s vysokou korozní agresivitou a působení roztoku posypových solí.  

 
 

2. Patinující oceli 
 
Patinující oceli (weathering steel) se řadí do kategorie materiálů se zvýšenou odolností vůči 

atmosférické korozi. Na povrchu materiálu se při kontaktu s atmosférou vytváří stabilní oxidická 
vrstva tzv. patina. Díky této vlastnosti se oceli používají ve stavebnictví. Přínos je především  
ve snížení ekonomických nákladů na povrchovou ochranu materiálu. Tyto vlastnosti však mohou 
být splněny pouze za určitých podmínek, které jsou pro tyto oceli rozhodující.  

 
 

2.1 Mechanické vlastnosti patinujících ocelí 
 
Norma ČSN EN 10025-5 „Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí – Část 5: 

Technické dodací podmínky pro konstrukční oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické 
korozi“, uvádí oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi jako ocelí, do kterých bylo 
přidáno určité množství legujících prvků jako je fosfor, měď, chrom, nikl, molybden, atd.  
za účelem zvýšení odolnosti proti atmosférické korozi. Vlivem těchto legujících prvků  
a povětrnostních podmínek se vytváří na základním materiálu ochranná vrstva oxidů. Patinující 
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oceli se řadí dle ČSN EN 10025 mezi legované ušlechtilé oceli s obsahem legujících prvků  
do 2 %. Mechanické vlastnosti dle ČSN EN 10025-5  jsou podobné jako u oceli S235 a S355, 
které se liší obsahem uhlíku a fosforu.   

Pro stavební konstrukce se nejběžněji používají oceli S235, S275 a S355. Pro staticky 
zatížené konstrukce budov s obvodovým pláštěm postačují oceli typu S235JR, pro mosty  
je nutné volit ocel S235J2G3, příp. pevnější ocel S355K2G3. Patinující ocel Atmofix 15127  
má dle ČSN EN 10027 označení S355 W: 
- ocel 15217 Atmofix A (Cr-Ni-Cu-P) – válcované výrobky o tloušťce 12 až 16 mm, 
- ocel 15127 Atmofix B (Mn-Cr-Ni-Cu) - válcované výrobky o tloušťce do 50 mm  

a svařované konstrukce. [1] 
 
 

2.2 Vrstva patiny 
 
Ochranná účinnost vzniklých vrstev korozních produktů závisí zejména na jejich schopnosti 

chránit materiál proti pronikání agresivního prostředí patinující vrstvou a významně snižovat 
korozní rychlost. [2] Teoreticky se jedná o oxidickou vrstvu, která funguje jako ochranná bariéra 
mezi okolním prostředím a materiálem. Tato vrstva však není úplně stabilní a vlivem korozního 
prostředí dochází k pozvolnému koroznímu úbytku.  

 
 

2.2.1 Tvorba patinující vrstvy 
 
Při vhodných atmosférických podmínkách dochází ke vzniku pevné a přilnavé korozní 

vrstvy s omezenou propustností, která je označována jako patina. Atmosférické podmínky 
ovlivňují tvorbu, barvu i strukturu vznikající patiny, což může mít za následek vliv  
na ochrannou funkci. Za vhodných atmosférických podmínek se patinující vrstva vytváří  
na povrchu materiálu cca 3 až 5 let. Vytváření patinující vrstvy ovlivňují legující prvky, 
především obsah mědi, chromu, fosforu a niklu. Maximální tloušťka ochranné oxidické vrstvy 
v ustáleném stavu na dobře provětrávaných plochách je 250 µm. V přístřeškových polohách, kde 
je ještě patina ochranná, může mít tloušťku až 300 µm.  

 

 

Obr. 1 Příklad korozních úbytků uhlíkové a patinující oceli v průmyslovém prostředí ČR 
s korozní agresivitou stupně C4 [3] 

 
Vznik patinující vrstvy může probíhat pouze za přítomnosti elektrolytu, který je tvořen 

vzdušnou vlhkostí na povrchu materiálu. Jedná se o elektrochemický děj. Při vzniku ochranné 

uhlíková ocel 

patinující ocel 
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patinující vrstvy musí v prostředí docházet k cyklickému střídání vlhkého a suchého povrchu 
exponovaného materiálu. Jestliže se materiály nachází v prostředí, kde není tento předpoklad 
naplněn a povrch je trvale vlhký, proces vzniku patinující vrstvy neprobíhá. Ve srovnání 
s uhlíkovou konstrukční ocelí tyto oceli při dlouhodobé expozici degradují pomaleji a jejich 
korozní úbytek je menší, viz obr. 1.  

 
 

2.3 Negativní vlivy ovlivňující tvorbu patinující vrstvy 
 
Použití nízkolegovaných materiálů se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi  

u dopravních staveb je dobrou volbou. Použití těchto ocelí zajišťuje značnou ekonomickou 
úsporu. U konstrukcí může docházet k negativnímu ovlivnění okolním prostředí. V těchto 
případech se na povrchu materiálu tvoří objemná vrstva korozních produktů, které nemají 
ochranné vlastnosti a postupně odpadávají, a degradace materiálu postupuje velmi rychle jako  
u uhlíkových konstrukčních materiálů. [4] 
 
K negativním vlivům ovlivňující vznik stabilní patinující vrstvy můžeme zařadit:  
�  korozní prostředí – korozní agresivita prostředí, 
�  zimní údržba s působením chloridů z chemicky rozmrazovacích látek (CHRL), 
�  zanedbání údržby. 

 
Vznik patiny mohou ovlivňovat i další vlivy, jako může být vliv dynamického namáhání 

mostní konstrukce a další. Zásadně jsou uvedeny tyto tři negativní vlivy (uvedené výše), protože 
patří k nejčastěji diskutovaným tématům.  

 
 

2.4 Konstrukční zásady při navrhování mostních konstrukcí z patinujících ocelí 
 

Konstrukční zásady při navrhování mostních konstrukcí z patinujících ocelí jsou prováděny 
podle norem pro navrhování mostních konstrukcí. V roce 2008 vyšly v platnost technické 
podmínky TP 197 A, které uvádí požadavky na konstrukční řešení. Směrnice pro použití ocelí  
se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi obsahuje vhodná konstrukční řešení. [3] 

Níže jsou uvedeny příklady jen některých konstrukčních řešení mostních konstrukcí 
z patinujících ocelí, které by měly vést k zamezení negativních vlivů, které ovlivňují vznik 
stabilní patinující vrstvy. Další konstrukční úpravy jsou popsány ve výše uvedené směrnici.   

 

 

Obr. 2 Příklady detailů spojů na konstrukci [3] 
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Při návrhu spojů se doporučuje vyvarovat se situacím (viz obr. 2 a) kde by mohlo docházet 
k zadržování nečistot a volit příznivější varianty uvedené na obr. 2 b, c, d. 

 

m
in

 3
0

ANONE

 

Obr. 3 Příklad řešení odvodu nečistot [3] 
 

 

Obr. 4 Příklad řešení mezery mezi vozovkami [3] 
 
 
3. Nátěrové systémy 

 
Nátěrové systémy se řadí do kategorie protikorozní ochrany ocelových konstrukcí, které 

vytvářejí bariéru chránící povrch proti koroznímu prostředí, ve kterém je konstrukce 
exponována. Povrchová úprava materiálů aplikací nátěrových systémů zaujímá cca 80 %  
ze všech prováděných technologií povrchových úprav. Při volbě vhodného nátěrového systému 
ocelových konstrukcí se vychází z normy ČSN EN ISO 12944-5 „Nátěrové hmoty – Protikorozní 
ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné nátěrové 
systémy“. U mostních konstrukcí se protikorozní ochrana řídí TKP 19 B (Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí), který nahradil v plném rozsahu TP 84 (Technické podmínky  
pro provádění protikorozní ochrany). Pro mostní konstrukce z patinujících ocelí se návrh PKO 
řídí TP 197 A „Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.“  
 
 
3.1 Podmínky pro aplikaci nátěrových hmot 

 
Kvalitní protikorozní ochranou materiálu nátěrovými systémy je možné dosáhnout 

v případě, že jsou splněny určité podmínky týkající se přípravy povrchu a tedy jeho stavu, 
teploty povrchu a atmosférické podmínky v průběhu aplikace a vytvrzování nátěrových systémů.  
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Klimatické podmínky jsou velice důležitý faktor, protože nátěrové systémy mohou být 
z větší části aplikovány pouze za příznivých podmínek.  
 
Aplikace by se neměla provádět: 
� v případě, je-li teplota nižší než minimální povolená teplota pro aplikaci nátěrového 

systému a jeho vytvrzování, 
� v případě, že je mlha nebo opar a za deště či sněžení,  
� v případě, je-li povrch mokrý, došlo-li ke kondenzaci kapek vody na povrchu, a pokud 

hrozí nebezpečí vzniku kondenzace v průběhu vytvrzování. [12] 
 

Je nutné si uvědomit, že v nočních hodinách klesá teplota ovzduší a zároveň se snižuje 
teplota povrchu materiálu. V průběhu dne se teplota ovzduší zvyšuje tak jako teplota povrchu 
materiálu. Tyto teploty mohou být rozdílné a v těchto případech může dojít ke kondenzaci 
vzdušné vlhkosti na povrchu materiálu. 

Existují i nátěrové systémy, které lze aplikovat za vyšší vzdušné vlhkosti, ale nesmí dojít  
ke kondenzaci na natíraný povrch. Je tedy nutné zjistit před aplikací rosný bod.  

 
 

3.2 Nečistoty ovlivňující kvalitu nátěrového systému  
 

Na povrchu se vyskytují nečistoty, které ovlivňují přilnavost a životnost nátěrových 
systémů. V některých případech může dojít i k chemickému ovlivnění povlaku a jeho porušení.  
 
Nečistoty vyskytující se na povrchu se dělí: 
� ulpělé - jedná se o nečistoty, které jsou s povrchem vázány adhezními silami. Jedná  

se především o mastnoty a v nich zachycené prachové částice, brusivo, leštící pasty  
a kovové třísky po obrábění. Pro čištění se využívá technologie odmašťování.  

� vlastní - jedná se o nečistoty s povrchem vázané chemicky (chemisorpcí).  
Jde o nečistoty typu okuje a korozní zplodiny, které se z povrchu odstraňují 
mechanickým čištěním nebo mořením.  

 
 
3.3 Předúprava materiálů  

 
Předúprava materiálu úzce souvisí s aplikací nátěrových systémů, především z důvodu 

zajištění dokonale čistého povrchu, který je zbaven nečistot typu mastnot, rzi a prachu. Klade  
se velký důraz na kvalitu provedení předúpravy povrchu především z důvodu zajištění dobré 
korozní odolnosti, životnosti a přilnavosti nátěrových systémů.  

Existují nátěrové systémy, které nevyžadují vysokou předúpravu povrchu. Norma  
ČSN EN ISO 8501-1 definuje stupně přípravy povrchu otryskáním, ručním a mechanickým 
čištěním. Norma obsahuje taktéž obrázkové standardy, které slouží k vizuálnímu přirovnání.    

 
 

3.3.1 Mechanické předúpravy povrchu 
 

Účelem mechanických předúprav povrchu je snaha dosáhnout požadované mikrogeometrii 
povrchu a odstranění nežádoucích nečistoty (korozi, zbytky nátěrů, atd.), které by negativně 
ovlivnily aplikovanou povrchovou ochranu.  

Mechanické předpravy povrchu částí mostních konstrukcí se provádí otryskáváním, 
broušením a kartáčováním. 
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3.3.2 Chemické předúpravy povrchu 
 
Chemickými předúpravami se z povrchu materiálu před aplikací nátěrových hmot odstraňují 

nečistoty typu mastnot, olejů, prachových částic, korozních zplodin, atd. Do této kategorie 
předúprav se řadí technologie odmašťování a moření.  Tyto předúpravy se provádějí především 
před aplikací povrchových úprav typu galvanických povlaků, nátěrových systémů na výrobky 
malých rozměrů ve výrobních linkách a difuzních povlaků.   
 
 
3.4 Aplikace nátěrových systémů 

 
Aplikace nátěrových systémů patří k poslední technologické operaci před samotným 

vysušením a vytvrzením. Patří tedy také k důležité části technologického procesu a nesmí být 
zanedbávána.                                                                

Existuje mnoho technologií aplikace nátěrových systémů, ale je nutné si uvědomit, že  
ne všechny aplikační technologie jsou použitelné pro mostní konstrukce. V případě, že se jedná  
o části nové mostní konstrukce, volí se aplikace stříkáním a drobné opravy se provádí štětcem. 
Na mostní konstrukce, které jsou již exponované a je nutná oprava starého nátěrového systému, 
se nová vrstva nátěrového systému aplikuje štětcem, válečkem a v některých případech  
i stříkáním.   

Při aplikaci, zasychání a vytvrzování nátěrových systémů nesmí za žádných okolností dojít 
k ovlivnění povlaku vnějšími vlivy. Jedná se především o prašnost, kterou mohou navyšovat 
stavební práce, otryskávací práce, svařovací práce, apod.  

 
 

3.5 Vady nátěrů 
 
V případě, že povrch materiálu není před aplikací nátěrového systému řádně očištěn, dojde 

k zanesení nečistot do nátěrového filmu, nebo nebyla-li dodržena technologie aplikace 
nátěrového systému, dochází ke vzniku vad. Tyto vady mohou mít negativní vliv na přilnavost 
nátěrového systémů a jeho korozní odolnost. Je tedy vhodné znát příčiny vzniku jednotlivých 
vad z důvodu jejich vyvarování se.  

 

 

Obr. 5 Obrázkové znázornění některých možných vad nátěrů [13] 
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3.6 Údržba nátěrových systémů 
 
Před provedením údržby nátěrového systému je nutné určit plochu výskytu poškození  

a stupeň korozního napadení konstrukce. V případě, že dojde k prorezavění nátěrového systému 
do 1 % celkové plochy nebo ke změně barevného odstínu, není nutné provádět obnovu 
nátěrového systému.   

V případě, že došlo k prokorodování nátěrového systému společně s odlupováním, 
praskáním, puchýřkováním, prorezavěním nátěrového filmu nebo k výrazné ztrátě adheze 
povlaku či jeho značné podkorodování je nutné tato místa opravit v celé tloušťce nátěru. 
Poškozené místa musí být očištěna a místa, kde dojde ke spojení původního aplikovaného 
nátěrového systému s novým, musí být lehce zdrsněna. [5] Opravy nátěrových systémů  
se dělí do dvou kategorií. Při volbě typu údržby je nutné brát ohled na náklady spjaté s opravou 
nátěrových systémů a zvolit vhodnou opravu. Místní oprava je investičně nenáročnější  
než kompletní obnova nátěrového systému. [6] 
 
Obnovu nátěrového sytému můžeme rozlišit dle ČSN EN ISO 4628-3 na: 

a) místní a částečná obnova nátěrového filmu: stupeň prorezavění Ri 3, 
b) kompletní obnova nátěrového filmu: stupeň prorezavění Ri 4. 

 
Norma ČSN EN ISO 4628-3 „Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace 

množství a velikosti defektů a intenzita jednotlivých změn vzhledu – Část 3: Hodnocení stupně 
prorezavění“, rozděluje procentuálně poškození plochy pouze do 6 stupňů (Ri 0 až Ri 5). 
Maximální stupeň prorezavění je povolen Ri 3, při kterém se provádějí pouze místní nebo 
částečné opravy. Ostatní vady podle ČSN EN ISO 4628-2,4,5 se pro posouzení životnosti 
nátěrového systému nevyhodnocují. [7, 18] 
 
 
3.7 Vliv nátěrových hmot na životní prostředí 

 
Zkvalitňování životního prostředí se řeší již mnoho let a je snaha o snížení emisních limitů. 

V roce 1991 došlo v Ženevě k podepsání protokolu o snižování emisních limitů těkavých 
organických látek. Česká republika se k této úmluvě připojila 1. července 1997. Tím se zavázala 
k řešení otázky týkající se snižování obsahu VOC látek v nátěrových systémech. Na tento popud 
byla vydána vyhlášku 355/2002 Sb. „Ministerstva životního prostředí, která stanovuje emisní 
limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší 
emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování 
a distribuce benzinu.“ [15] Tato vyhláška vychází ze zákonu č. 86/2002 Sb. „o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)“. [16] 

Zároveň i Evropská unie se snaží o snižování množství vypouštěných emisí do ovzduší. 
Evropský parlament a Rada Evropské unie vydala Směrnici 1999/13/ES ze dne 11. března 1997, 
která nařizuje omezení emise těkavých organických látek (VOC). Směrnice byla v roce 2004 
doplněna o směrnice nařizující maximálně přípustný obsahů organických rozpouštědel 
v nátěrových hmotách. Vznikla novelizace Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES 
ze dne 21. dubna 2004, která určuje hranice obsahu VOC v nátěrových hmotách. Směrnice 
rozdělila postup snižování VOC látek v nátěrových systémech do dvou etap, kdy první etapa 
nabývá platnosti od 1. ledna 2007 a druhá etapa od 1. ledna 2010. 

Výrobci nátěrových systémů se podle výše uvedených zákonu řídí a snaží se vyvíjet nátěrové 
systémy, které budou obsahovat co nejmenší množství VOC látek. Zaměřují se např. na vývoj 
vodou ředitelných nátěrů, které disponují podobnými či lepšími vlastnostmi jako nátěrové 
systémy s organickými rozpouštědly. Je však nutné podotknout, že i vodou ředitelné nátěrové 
systémy obsahujíc VOC látky, ale objem je cca třetinový v porovnání s ostatními nátěrovými 
systémy.  
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4. Cíle disertační práce 
 
 Cíl disertační práce „Vliv použití ochranných povlaků na životnost mostních konstrukcí 
z patinujících ocelí“ je zaměřen na patinující oceli typu Atmofix a COR-TEN. Tyto oceli mají 
schopnost za vhodných atmosférických podmínek vytvářet stabilní oxidickou vrstvu tzv. patinu. 
Jestliže jsou patinující oceli vystaveny v prostředí, kde není splněn základní předpoklad 
cyklického zvlhčování a vysušování povrchu materiály degradují stejně jako konstrukční 
uhlíkové oceli. Nedojde-li k nápravě nebo se neodstraní negativní vlivy zapříčiňující zastavení 
nebo zpomalení tvorby patiny, materiál není povrchově chráněn. V případě velkých korozních 
ztrát materiálu musí být na povrch aplikována povrchová ochrana např. nátěrový systém. Práce 
se zaměřuje na chování nátěrových systémů aplikovaných na patinující oceli, kde povrch 
materiálu je před aplikací nátěrů různě předupraven.   

Experimentální práce byly zaměřeny na testování vrstvy nátěrových hmot, které byly 
aplikovány na podkladový materiál otryskaný (stupeň přípravy povrchu Sa 1, Sa 2, Sa 2 ½)  
a kartáčovaný (stupeň přípravy povrchu St 2).  
 
Na těchto vzorcích byly provedeny tyto experimentální práce: 
� stanovení čistoty a chemického složení povrchu, 
� měření drsnosti povrchu, 
� měření přilnavosti nátěrových systémů, 
� korozní odolnost nátěrových systémů, 
� odolnost vůči solícímu roztoku. 
 
 

5. Metodika experimentálních zkoušek 
 
� vizuální hodnocení čistoty povrchu dle ČSN EN ISO 8501-1, 
� hodnocení zaprášení povrchu (zbytky korozních částic) dle ČSN ISO 8502-3, 
� měření drsnosti podkladového materiálu dle ČSN EN ISO 4287, 
� SEM analýza povrchu materiálu,  
� zhotovení nátěrových filmů na ocelovém podkladu, 
� stanovení tloušťky mokrého a suchého nátěrového filmu dle ČSN EN ISO 2808, 
� korozní zkouška v umělé atmosféře – zkouška solnou mlhou dle ČSN EN ISO 9227, 
� ponorová zkouška v solícím roztoku, 
� urychlená atmosférická zkouška s postřikem solícího roztoku – „Scab test“, 
� zrychlená ponorová zkouška odolnosti nátěru proti podkorodování dle ČSN 67 3087, 
� stanovení obsahu těkavých organických látek v nátěrové hmotě gravimetrickou metodou. 

 
Hodnocení nátěrových systémů: 
� hodnocení stupně puchýřkování dle ČSN EN ISO 4628-2, 
� hodnocení stupně prorezavění dle ČSN EN ISO 4628-3, 
� hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu dle ČSN EN ISO 4628-8, 
� hodnocení přilnavosti nátěrových systémů, 

• odtrhová zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-1, 
• mřížková zkouška dle ČSN EN ISO 16276-2. 
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6. Charakteristika vstupních materiálů 
 
 
6.1 Podkladové materiály 
 

Pro experimentální zkoušky nátěrových systémů byly použity tyto podkladové materiály – 
patinující oceli: 

1. Ocelový plech s obchodním označením COR-TEN A, 
2. Ocelový plech s obchodním označením COR-TEN B, 
3. Ocelové plechy s obchodním označením Atmofix exponované 24 let. 

 
 
6.1.1 Ocelový plech s obchodním označením COR-TEN A 
 

Materiály s obchodním označení COR-TEN A s obsahem 0,07 – 0,15 hmot. % P  
se vyznačují dobrou odolností proti povětrnostním podmínkám. Tyto oceli je vhodné použít tam, 
kde je vyžadována vyšší odolnost proti povětrnostním vlivům (atmosférické korozi), i když mají 
horší zpracovatelské vlastnosti. [8] 

 
Tab. 1 Chemické složení materiálu Cor-ten A [14] 

Obchodní 
označení 

Obsah jednotlivých prvků v oceli [hm.%] 

C Mn Si P S Ni Cr Cu V Al Nb 

Cor-Ten A 0,09 0,35 0,30 0,081 0,005 0,27 0,48 0,28  - 0,037  - 

 
 

6.1.2 Ocelový plech s obchodním označením COR-TEN B 
 

Materiály s obchodním označení COR-TEN B se používají na mostní konstrukce a fasády 
budov. Materiály typu COR-TEN bez ochranného nátěru jsou jednou z možných alternativ  
pro použití v průmyslových oblastech. Materiál COR-TEN B se vyznačuje bezproblémovým 
zpracováním podobně jako běžná konstrukční ocel. [8] 

 
Tab. 2 Chemické složení materiálu Cor-ten B [14] 

Obchodní 
označení 

Obsah jednotlivých prvků v oceli [hm.%] 

C Mn Si P S Ni Cr Cu V Al Nb 

Cor-Ten B 0,19 
0,80 
1,25 

0,30 
0,65 

0,04 0,05 0,40 
0,40 
0,65 

0,25 
0,40 

0,02 
0,10 

- - 

 
 
6.1.3 Ocelové plechy s obchodním označením Atmofix exponované 24 let 
 

Ocelové plechy z oceli typu Atmofix 52A se stabilní vrstvou patiny byly exponovány 24 let 
jako opláštění na obchodním domě Ještěd v Liberci. Na vzorcích byla měřena tloušťka vrstvy rzi. 
Vrstva byla rovnoměrná. U dílů, kde bylo možné jednoznačně rozlišit vrchní a spodní stranu, 
byla tloušťka vyšší na spodní straně s výjimkou plechů fasády. Průměrná tloušťka vrstvy  
u konstrukčních profilů se pohybovalo v rozsahu 80 – 115 µm. [9] 

 Pro ověření chemického složení se provedla chemická analýza základního materiálu  
na optickém emisním spektrometru s jiskrovým buzením SPECTROMAXx.  
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Tab. 3 Chemické složení materiálu typu Atmofix 24 let exponovaný [8] 

Označení 
Obsah jednotlivých prvků v oceli [hm.%] 

C Si Mn P S Cr Ni Mo Al  Cu    

Atmofix  
24 let exp. 

0,108 0,409 0,398 0,087 0,014 0,780 0,322 0,004 0,041 0,307 

Co V W Sb Sn Zn  As  Bi Ta  Fe  

0,041 0,001 0,028 0,053 0,003 - 0,023 0,011 0,033 97,300 

 
 
6.2 Nátěrové systémy 
 

Pro zkoušky byly vybrány nátěrové systémy, které se používají pro běžné průmyslové 
aplikace a jsou určeny pro dlouhodobou protikorozní ochranu v prostředí s vysokou korozní 
agresivitou. Po konzultaci s dodavatelem a z již dříve provedených zkoušek byly zvoleny níže 
uvedené nátěrové systémy. Pro průmysl jsou však k dispozici i další nátěrové systémy 
podobných vlastností.  
 
Amershield – je alifatický polyuretan, který se vyznačuje vysokým obsahem sušiny, vysoce 
trvanlivým leskem a sníženým obsahem těkavých organických látek (VOC). Aplikace se provádí 
přímo na kov bez nutnosti použití základního nátěrového systému.  Díky svým vlastnostem  
je vhodný na ocelové konstrukce, potrubí, v chemickém průmyslu, atd.   
 
Amerlock 450 S – je alifatický polyuretan, který se vyznačuje dobrou odolností proti 
klimatickým vlivům s vysokou houževnatostí, pružností a odolností proti otěru. Používá se jako 
vrchní nátěrová hmota aplikovaný na epoxidový základní nátěr nebo jako mezivrstvou nátěr.  
Díky svým vlastnostem je vhodný pro chemické provozy, ropné rafinerie, ocelové konstrukce, 
trupy lodí, atd. 
 
Amercoat 400 Al – je epoxidová nátěrová hmota s vysokým obsahem pevných látek s nízkým 
obsahem těkavých látek. Nátěrový systém se aplikuje přímo na mechanicky očištěný podkladový 
materiál. Díky svým vlastnostem se nátěrový systém používá pro renovace nátěrových systémů, 
ocelové konstrukce, vnější povrchy nádrží, mosty, námořní zařízení vystavené klimatickým 
vlivům, vodárenské věže a jiná zařízení vystavená působení vysoké vlhkosti, atd.  
 
Amercoat 400 Color – epoxidová nátěrová hmota s vysokým obsahem pevných látek 
vyznačující se dobrou přilnavostí k podkladovým materiálům i k většině typů nátěrových 
systémů. Nátěrový systém se používá přímo na mechanicky očištěné podkladové materiály. Díky 
svým vlastnostem se používá nátěrový systém pro aplikace na ocelové konstrukce, mosty, vnější 
povrchy nádrží, kontejnery, střechy a ostatní plochy vystavené vysoké vlhkosti, atd.  
 
 
6.3 Posypová sůl 
 

Posypová sůl (chlorid sodný) byla pro experimentální zkoušky získána od firmy Ostravské 
komunikace, a.s. a používá se v zimních měsících pro údržbu chodníků, silnic a dálnic v rámci 
Ostravska. Chlorid sodný není dle zákona 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických 
přípravcích klasifikován jako nebezpečná látka, ale z pohledu ochrany životního prostředí  
se jedná o látku závadnou. [17] Nebezpečí může nastat především při vniknutí většího množství 
do zdrojů pitné vody.  
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6.4 Značení vzorků 
 

Vzorky byly označeny písemným a číselným kódem, který zohledňuje druh použitého 
podkladového materiálu, přípravu povrchu, typ nátěrového systému a číslici označující pořadí 
vzorku v sérii.  

 
Příklad označení: 

A24  Sa1  Al     1 
        Označení vzorku 

Nátěrový systém  
        Druh předúpravy povrchu 
        Podkladový materiál    
 
Podkladový materiál: 
CA   …  Cor-ten A 
CB   …  Cor-ten B 
A24  …  Atmofix 24 let exp. 
 
Druh předúpravy povrchu: 
Sa1   …  otryskaný na stupeň přípravy povrchu Sa 1 
Sa2   …  otryskaný na stupeň přípravy povrchu Sa 2 
St2   …  okartáčovaný na stupeň přípravy povrchu St 2 
 

U podkladových materiálu Cor-ten (A, B) není uveden druh přípravy povrchu. Tyto 
materiály byly pouze otrýskány na stupeň přípravy povrchu Sa 2 ½. 
 
Nátěrový systém: 
A   … nátěrový systém Amershield 
S  … nátěrový systém Amercoat 450 S 
Al  … nátěrový systém Amerlock 400 Al 
C   … nátěrový systém Amerlock 400 Color 
  
Označení vzorku: 
bez čísla … referenční vzorky 
1 až 4 … vzorky vložené do korozní komory 
5 až 6 … vzorky vložené do solné lázně 
7 až 8 … vzorky použité pro postřik solným roztokem 
9 až 11 …  vzorky použité na zrychlenou ponorovou zkoušku  
R1 až R4 … vzorky s řezem (R1 – korozní komora, R2 – solná lázeň, R3 – postřik solným 

roztokem, R4 – zrychlená ponorová zkouška)   
 
 
7. Výsledky experimentálních zkoušek 
 
 
7.1 Vizuální hodnocení čistoty povrchu dle ČSN EN ISO 8501-1 

 
Podkladové materiály s obchodním označením Cor-ten A a Cor-ten B byly oboustranně 

otrýskány na stupeň přípravy povrchu Sa 2 ½ - velmi důkladné otryskání.  
Pro stanovení přilnavosti a odolnosti nátěrových systémů na exponovaných mostních 

konstrukcích s již vytvořenou vrstvou patiny, byly použity vzorky z opláštění obchodního domu 
v Liberci exponované 24 let. Před aplikací nátěrových systémů byl povrch vzorků okartáčován 
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na stupeň přípravy povrchu St 2 (důkladné ruční a mechanické čištění) a otrýskán na stupeň 
přípravy povrchu Sa 1 (lehké otryskání) a Sa 2 (důkladné otryskání).  

Pro laboratorní zkoušky byly vzorky připraveny o rozměrech 100 x 150 x 3 mm.  

 
 
7.2 Hodnocení zaprášení povrchu - zbytky korozních částic dle ČSN ISO 8502-3 
 

U všech podkladových ocelových povrchů dle ČSN EN ISO 8502-3 bylo množství 
prachových částic (korozních částic, zbytky tryskacího média) na stupni 5. Tento výsledek 
vypovídá o značném znečištění povrchu zbytky tryskacího média a korozními zplodinami. Lze 
předpokládat, že tyto částice mohou negativně ovlivnit životnost a korozní odolnost 
aplikovaných nátěrových systémů.  
 
 
7.3 Měření drsnosti podkladového materiálu dle ČSN EN ISO 4287 
 

Pro měření drsnosti byly ze sady vzorků podkladového materiálu vybrány tři referenční 
vzorky, které byly přeměřeny měřicím přístrojem Mitutoyo Surftest SJ-301.  

 
Tab. 4 Tabulka průměrných hodnot parametrů drsnosti povrchů podkladových materiálů 

Podkladový 
materiál 

Ra 
[µm] 

Ry 
[µm] 

Rz 
[µm] 

Rq  
[µm] 

Rp 
[µm] 

Rv  
[µm] 

Rsk     
[-] 

Rku     
[-] 

Cor-ten A  3,11 18,20 22,75 3,93 10,87 11,88 - 3,17 

Cor-ten B 3,64 21,46 27,58 4,67 12,35   15,24 - 3,54 

Atmofix 24 let 
exp. (St 2) 

7,28 35,21 45,97 9,14 23,40 22,56 + 2,86 

Atmofix 24 let 
exp. (Sa 1) 

12,33 52,47 81,55 15,71 35,76 45,80 - 3,39 

Atmofix 24 let 
exp. (Sa 2) 

6,08 22,90 36,23 7,74 16,31 19,92 - 3,03 

 
Z naměřených hodnot drsnosti otryskaných povrchů lze usuzovat, že touto předupravou 

došlo k vytvoření dobrého kotvícího profilu. Vyplývá to z naměřených hodnot parametru  
Rz – maximální výška profilu, ale především z parametru Rsk – šikmost posuzovaného profilu, 
který vyjadřuje asymetrii rozložení výšek okolo střední hodnoty výšky povrchu vzorku. [10] 
V tomto případě je hodnota záporná, tudíž se vyznačuje povrch větší četností objektů menších 
než je střední výška, neboli na povrchu se objevuje více prohlubní. Lze tedy předpokládat, že 
tyto povrchy budou mít dobrou přilnavost nátěrových systémů, ale v některých případech může 
docházet k neúplnému vyplnění prohlubní nátěrovým systémem.  

Z povrchu, který byl pouze kartáčován na stupeň přípravy povrchu St 2, lze usuzovat 
z hlediska drsnosti, že přilnavost nátěrových systémů bude špatná. Na povrchu se vyskytují 
převážně výstupky, které mohou zapříčinit špatné zakotvení nátěrových systémů.   
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7.4 SEM analýza povrchu materiálu  
 

SEM analýza povrchu neboli skenovací elektronová mikroskopie byla provedena 
v Laboratoři elektronové mikroskopie Centra Nanotechnologií, VŠB-TU Ostrava na přístroji 
PHILLIPS XL30 Series.  

 

  

Obr. 6 Povrch vzorku Cor-ten A 
(vlevo: zvětšení 100x, vpravo: zvětšení 250x s označením plochy  

a bodu chemického rozboru) 

 

  

Obr. 7 Povrch vzorku Cor-ten B 
(vlevo: zvětšení 100x,vpravo: zvětšení 500x s označením plochy a bodu chemického rozboru) 

 

  

Obr. 8 Povrch vzorku Atmofix 24 let exponovaný  
(vlevo: zvětšení 120 x, vpravo: zvětšení 65x s označením plochy chemického rozboru) 

 

1 2 

3 

4 

5 
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Obr. 9 Povrch vzorku Atmofix 24 let exp. otryskaný na stupeň přípravy povrchu Sa 1 
(vlevo: zvětšení 1200x s označením plochy chemického rozboru, vpravo: zvětšení 800x 

s označením bodu chemického rozboru) 
 

  

Obr. 10 Povrch vzorku Atmofix 24 let exp. otryskaný na stupeň přípravy povrchu Sa 2 
(vlevo: zvětšení 1200x s označením plochy chemického rozboru, vpravo: zvětšení 1500x 

s označením bodu chemického rozboru) 
 
 
7.4.1 Naměřené hodnoty chemického složení 
 
Tab. 5 Chemické složení povrchu jednotlivých materiálů, A – Cor-ten A, B – Cor-ten B,  
C – Atmofix 24 let exp. (St 2), D – Atmofix 24 let exp. (Sa 1), E – Atmofix 24 let exp. (Sa 2) 

Chem. 
složení 

[hm. %] 

A B C D E 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

C K - 3,86 - - - - - - - 

O K 8,31 27,93 5,41 36,09 28,45 1,83 22,08 3,27 3,02 

Al K 4,13 12,96 3,56 14,49 - - 3,21 0,90 - 

Si K 4,86 20,16 3,12 21,84 - - 9,20 2,59 - 

Cr K 0,90 - - - - - - - - 

Fe K 81,8 28,41 87,92 20,09 71,55 98,17 49,12 88,04 96,98 

Mg K - 4,20 - 5,45 - - - - - 

Ca K - 1,21 - 0,94 - - 16,39 5,51 - 

Mn K - 1,27 - 1,11 - - - - - 

 

6 
7 

8 

9 
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Při skenovací elektronové mikroskopie (SEM) se zjišťuje chemické složení zaměřením 
úzkého paprsku elektronů na zvolené měřené místo. Tato metoda měření není zcela přesná, 
protože legující prvky materiálu s obsahem pod 1 % se při analýze nezobrazí. Se stoupajícím 
obsahem se přesnost zvyšuje. Nevýhodou analýzy je také dopočet obsahu chemických prvků  
do 100 %, což zkresluje celkové měření.  
   Z fotodokumentace a chemických rozborů je patrné, že u podkladových materiálů 
otrýskaných na stupeň přípravy povrchu Sa 2 ½, došlo k zatryskání částic tryskacího média  
do povrchové vrstvy. Částice se na povrchu objevují zřídka, ale mohou negativně ovlivnit 
přilnavost nátěrových systémů. Naměřené chemické složení z důvodu nízkého obsahu legujících 
prvků se při analýze nezobrazily.  
 Převážně se na površích podkladových materiálů Atmofix objevovaly oxidy. Objem oxidů 
byl závislý na typu předúpravy. Tyto oxidy mohou negativně ovlivnit přilnavost nátěrových 
systémů, ale mohou především snížit životnost protikorozní ochrany (PKO).   
 
 
7.5 Zhotovení nátěrových filmů na ocelovém podkladu 
 

Aplikace nátěrových systémů byla provedena štětcem na předem připravené vzorky  
o velikosti 100 x 150 x 3 mm.  

Nátěrové systémy Amershield a Amercoat 450 S se velice dobře aplikovaly. Při aplikaci 
nátěrových systému Amerlock 400 Al a Amerlock 400 Color zůstávaly na povrchu nátěrového 
filmu viditelné tahy po štětci. Na základě konzultace s dodavatelem těchto nátěrových hmot  
se při namíchání barvy přidalo ředidlo. To mělo kladný vliv na aplikaci barev.  

 
 

7.6 Korozní zkouška v umělé atmosféře – zkouška solnou mlhou dle ČSN EN ISO 9227 
 

Nátěrové systémy aplikované na podkladové materiály byly vloženy do korozní komory, 
kde byly exponovány v prostředí neutrální solné mlhy po celkovou dobu 1440 h. V průběhu 
expozice, byla provedena hodnocení v intervalech 0 h, 24 h, 96 h, 120 h, 240 h, 480 h, 720 h  
a 1440 h.  

 
Orientační výpočet doby korozní odolnosti v prostředí s korozní agresivitou  C5 
 

V případě, že se bude předpokládat maximální doba korozní odolnosti maximálně 10 let, 
v korozním prostředí o korozní agresivitě C5, odpovídá tato doba cca 720 hodinám expozice 
v korozní komoře v prostředí neutrální solné mlhy. [11] 

 
Tab. 6 Tabulka korozní odolnosti [11] 

Korozní odolnost 

Simulovaná doba v korozní 
komora 

Skutečnost 

720 h cca 10 let 

72 h cca 1 rok 

6 h cca 1 měsíc 

 
Expozice v korozní komoře 

 
Protože disertační práce je zaměřena na aplikaci nátěrových systémů na mostní konstrukce 

je nutné uvažovat s co nejdelší dobou životnosti nátěrových systémů. Dle orientačního výpočtu 
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doby korozní odolnosti viz tab. 6, je dnes požadovaná doba životnosti nátěrových systémů  
na mostních konstrukcích 15 až 20 let, což přibližně odpovídá 1440 hodinám expozice v korozní 
komoře.  

Z nátěrových systémů aplikovaných na podkladový materiál Cor-ten A, vykazovaly nejlepší 
protikorozní ochranu nátěrové systémy Amerlock 400 Al a Amerlock 400 Color, které  
po 1440 hodinách expozice v korozní komoře nevykazovaly žádné poškození nátěrového filmu 
typu puchýřů či prorezavění na vzorcích bez řezu. V případě porušení řezem bylo nejlepšího 
výsledku dosaženo u nátěrového systému Amerlock 400 Color, kde stupeň delaminace a koroze 
byl malý a v okolí řezu se vyskytl velmi malý počet defektů typu puchýřů o velikosti  
0,5 až 5 mm. Nejhorší výsledky vykazoval nátěrový systém Amercoat 450 S kde na vzorcích  
bez řezu se vyskytly po 1440 h expozice v korozní komoře malé množství zřetelně viditelných 
defektů typu puchýřů o velikosti do 0,5 mm. Stupeň delaminace a koroze byl mírný a v okolí 
řezu se vyskytl mírný počet defektů typu puchýřů o velikosti větší než 5 mm. Zároveň se v okolí 
řezu vyskytl značný počet defektů typu puchýřů menších než 5 mm (viz obr. 11). 
 

        

Obr. 11 Vzhled povrchu vzorků s aplikovanými nátěrovými systémy na podkladovém materiálu 
Cor-ten A, bez a s řezem po 1440 h expozice v korozní komoře  

(vlevo: nátěrový systém Amerlock 400 Color, vpravo: nátěrový systém Amercoat 450 S) 
 

Z nátěrových systémů aplikovaných na podkladový materiál Cor-ten B vykazovaly nejlepší 
protikorozní ochranu nátěrové systémy Amerlock 400 Al a Amerlock 400 Color, které  
po 1440 hodinách expozice v korozní komoře nevykazovaly žádné poškození typu puchýřů  
či prorezavění na vzorcích bez řezu. V případě porušení řezem se nejlépe jevil nátěrový systém 
Amerlock 400 Al, kde stupeň delaminace a koroze byl velmi malý a v okolí řezu se vyskytl malý 
počet defektů typu puchýřů o velikosti větší než 5 mm. Nejhorší výsledky vykazoval nátěrový 
systém Amercoat 450 S kde se vyskytl malý a viditelný počet defektů na vzorcích bez řezu. 
V případě porušení nátěrového filmu řezem došlo ke vzniku malé delaminace a koroze a v okolí 
řezu vznikl značný počet defektů typu puchýřů o velikosti větší než 5 mm. Zároveň se v okolí 
řezu vyskytly defekty typu puchýřů menších než 5 mm (viz obr. 12). 

Nátěrové systémy aplikované na podkladový materiál Atmofix 24 let exp. (St 2) vykazovaly 
znatelné poškození nátěrového filmu po 1440 h expozice v korozní komoře. Dobré výsledky 
byly zaznamenány u nátěrového systémů Amerlock 400 Color kde se objevil značný počet 
defektů typu puchýřů viditelné okem. V případě poškození řezem byla delaminace a koroze malá 
a v okolí řezu se vyskytl značný počet defektů typu puchýřů o velikosti větší než 5 mm. Nejhorší 
výsledky byly zaznamenány u nátěrového systému Amercoat 450 S. Povrch vzorků bez řezu byl 
hustě pokryt defekty typu puchýřů o velikosti do 0,5 mm. V případě porušení řezem došlo  
ke vzniku malé delaminace a mírné koroze. V okolí řezu se vyskytl značný počet defektů typu 
puchýřů o velikosti větší než 5 mm (viz obr. 13). 
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Obr. 12 Vzhled povrchu vzorků s aplikovanými nátěrovými systémy na podkladovém materiálu 
Cor-ten B, bez a s řezem po 1440 h expozice v korozní komoře  

(vlevo: nátěrový systém Amerlock 400 Al, vpravo: nátěrový systém Amercoat 450 S) 
 

             

Obr. 13 Vzhled povrchu vzorků s aplikovanými nátěrovými systémy na podkladovém materiálu 
Atmofix 24 let exp. (St 2), bez a s řezem po 1440 h expozice v korozní komoře (vlevo: nátěrový 

systém Amerlock 400 Color, vpravo: nátěrový systém Amercoat 450 S) 
 

Nátěrové systémy aplikované na podkladový materiál Atmofix 24 let exp. (Sa 1) vykazovaly 
znatelné poškození nátěrového filmu po 1440 h expozice v korozní komoře. Nejlépe  
se po expozici jevil nátěrový systém Amerlock 400 Al kde se objevil mírný a viditelný počet 
defektů typu puchýřů na vzorcích bez porušení. V případě porušení došlo ke vzniku velmi malé 
delaminace a malého objemu koroze, ale okolí řezu bylo hustě pokryto defekty o velikosti  
nad 5 mm.  Z hlediska porušení řezem vykazoval dobré výsledky nátěrový systém Amershield 
kde došlo ke vzniku mírného počtu defektů o velikosti 0,5 mm až 5 mm (viz obr. 14). 

Z nátěrových systémů aplikovaných na podkladový materiál Atmofix 24 let exp. (Sa 2) 
vykazoval nejlepší výsledky nátěrový systém Amerlock 400 Al. Na vzorcích bez vytvořeného 
řezu nedošlo ke vzniku defektů typu puchýřů ani k prorezavění nátěrového filmu. V porušení 
řezem vznikla velmi malá delaminace a malý objem koroze a v okolí řezu vznikl mírný počet 
defekty typu puchýře o velikosti nad 5 mm. Vyskytly se i puchýře o velikosti menší než 5 mm. 
V případě porušení řezem se lépe jevil nátěrový systém Amershield, u kterého nedošlo 
k delaminaci a koroze byla velmi malá, ale objevil se malý počet defektů typu puchýřů  
o velikosti větší než 5 mm. Zároveň se objevily i puchýře menší než 5 mm (viz obr. 15). 
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Obr. 14 Vzhled povrchu vzorků s aplikovanými nátěrovými systémy na podkladovém materiálu 
Atmofix 24 let exp. (Sa 1), bez a s řezem po 1440 h expozice v korozní komoře (vlevo: nátěrový 

systém Amerlock 400 Al, vpravo: nátěrový systém Amershield) 
 

        

Obr. 15 Vzhled povrchu vzorků s aplikovanými nátěrovými systémy na podkladový materiál 
Atmofix 24 let exp. (Sa 2), bez a s řezem po 1440 h expozice v korozní komoře (vlevo: nátěrový 

systém Amerlock 400 Al, vpravo: nátěrový systém Amershield) 
 

Výsledky korozní odolnosti nátěrových systémů v prostředí neutrální solné mlhy poukazují 
na zásadní vliv přeúpravy povrchu před aplikací nátěrových systémů. Lze konstatovat, že 
v případě otrýskání povrchu na stupeň přípravy Sa 2 ½, je životnosti aplikovaných nátěrových 
systémů vyšší než při pouhém okartáčování povrchu na stupeň přípravy St 2. Celkově lze 
konstatovat, že lepší vlastnosti mají epoxidové nátěrové hmoty (Amerlock 400 Al, Amerlock 
400 Color).   Dle TKP 19 B se mostní konstrukce navrhují do prostředí s korozní agresivitou C4. 
Lze tedy teoreticky předpokládat, že dosažené výsledky v reálných podmínkách budou lepší. 
 
Odtrhová zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-1 
 

Odtrhová zkouška přilnavosti byla provedena a hodnocena dle normy  
ČSN EN ISO 16276-1. Zároveň jsou průměrné hodnoty odtrhové pevnosti zapracovány do níže 
uvedených grafů. Odtrhová zkouška byly provedena v intervalu expozice v korozní komoře  
0 h, 120 h, 480 h, 720 h a 1440 h.    

Nejlepší přilnavost vykazovaly nátěrové systémy aplikované na podkladové materiály  
Cor-ten (A, B), které byly otrýskány na stupeň přípravy povrchu Sa 2 ½. Podle stupně přípravy 
povrchu dále klesala průměrná odtrhová pevnost. Jen u nátěrového systému Amershield byla 
průměrná odtrhová pevnost velmi podobná u vzorků otrýskaných na stupeň přípravy povrchu  
Sa 1 a Sa 2.  



25 

   

  

Graf 1 Průměrné hodnoty odtrhové pevnosti nátěrových systémů 
 

Nejlepších výsledků na podkladových materiálech Cor-ten (A, B) dosahovaly nátěrové 
systémy Amershield a Amerlock 400 Color, kde průměrná odtrhová pevnosti po 1440 h expozice 
v korozní komoře se pohybovala mezi 6 až 7 MPa. U nátěrového systému Amershield docházelo 
převážně k adheznímu lomu mezi podkladovým materiálem a první aplikovanou vrstvou.  
U nátěrového systému Amerlock 400 Color docházelo k adheznímu charakteristickému lomu 
mezi vrchním nátěrem a lepidlem, ale také ke koheznímu lomu ve vrchním nátěrovém filmu.    

Na podkladových materiálech Atmofix 24 let exp. otrýskané na stupeň přípravy povrchu  
Sa 1 a Sa 2 se v průměru odtrhová pevnost pohybovala do 720 h expozice v korozní komoře  
pohybovala od 2 do 5 MPa. Přilnavost byla ovlivněna předúpravou povrchu, protože u vzorků 
otrýskaných na stupeň přípravy Sa 1 byla nižší než u vzorků otrýskaných na stupeň přípravy  
Sa 2. Po expozici 1440 h v korozní komoře došlo k poklesu u všech nátěrových systémů  
a průměrná odtrhová pevnost se pohybovala mezi 1 až 3 MPa. Nejlepších hodnot v průběhu 
vykazoval nátěrový systém Amershield, kde průměrná odtrhová pevnost se pohybovala na obou 
podkladových materiálech mezi 3 až 5 MPa. Tento výsledek se hodnotí jako kladný, protože  
3 MPa jsou hraniční hodnotou pro posouzení, zda nátěr má dobrou přilnavost. Pod touto 
hodnotou se nátěrový systém hodnotí negativně. V průměru docházelo ke koheznímu lomu 
v podkladu. Nejhorší výsledky byly dosaženy u nátěrového systému Amerlock 400 Al, kde 
odtrhová pevnost se v průběhu zkoušky pohybovala od 1 do 3,75 MPa a převážně docházelo  
ke koheznímu porušení druhé vrstvy nátěrového systému.  

Nátěrové systémy aplikované na podkladový materiál Atmofix 24 let exp. (St 2) do 120 h 
expozice v korozní komoře vykazovaly průměrnou odtrhovou pevnost těsně nad 3 MPa. 
S prodloužením doby expozice v korozní komoře odtrhová pevnost poklesla a pohybovala  
se v rozmezí 1 až 2 MPa. Zároveň docházelo převážně ke koheznímu lomu v podkladovém 
materiálu. Tento poznatek kvalifikuje předúpravu povrchu kartáčováním na stupeň přípravy 
povrchu St 2, z hlediska zajištění dlouhodobé životnosti nátěrových systémů cca 20 let  
za nedostačující.   
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Mřížková zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-2 
 
Mřížková zkouška přilnavosti byla provedena a hodnocena dle normy ČSN EN ISO 2409. 

Níže jsou uvedeny grafy s průměrnými hodnotami klasifikace mřížkové zkoušky.  
Z grafu 2 je patrné, že nejlepších hodnot klasifikace mřížkové zkoušky dosáhl nátěrový 

systém Amershield aplikovaný na podkladový materiál Cor-ten (A, B). Po expozici 1440 h 
v korozní komoře vykazoval nátěrový systém na podkladovém materiálu Cor-ten B poškození 
podél řezů a při jejich křížení a povrch mřížky byl poškozen mezi 5 až 15 % celkové plochy 
(klasifikační stupeň 2). Na podkladovém materiálu Cor-ten A byl nátěrový systém poškozen 
v rozích, podél řezů částečně nebo zcela a celková plocha poškození mřížky se pohybovala 
kolem 15 až 35 % (klasifikační stupeň 3). Velmi podobné výsledky vykazoval i nátěrový systém 
Amercoat 450 S. Ostatní nátěrové systémy vykazovala poškození plochy mřížky mezi  
35 až 65 % i více (klasifikační stupeň 4 až 5).  
 

  

  

Graf 2 Průměrné hodnoty klasifikace mřížkové zkoušky přilnavosti 
 
U podkladových materiálů Atmofix 24 let otrýskané na stupeň přípravy povrchu Sa 1 a Sa 2 

se projevila kvalita předúpravy. Nátěrové systémy měly lepší přilnavost (po 1440 h expozice 
v korozní komoře) na podkladových materiálech otrýskaných na stupeň přípravy Sa 2. Nejlepší 
přilnavost vykazoval nátěrový systém Amerocat 450 S kde nátěrový systém byl poškozen 
v rozích podél řezů částečně nebo zcela a plocha poškození mřížky byla od 5 do 35 % 
(klasifikační stupeň 2 až 3). Pouze u nátěrového systému Amershield byla přilnavost  
na podkladových materiálech otryskaných na stupeň přípravy povrchu Sa 1 vyšší a pohybovalo 
se mezi 5 až 35 % plochy mřížky (klasifikační stupeň 2 až 3). 

U podkladového materiálu Atmofix 24 let exp. (St 2) měly všechny nátěrové systémy velmi 
špatnou přilnavost, kde poškození mřížky bylo větší než 65 % (klasifikační stupeň 5).  
 
Vyhodnocení  

Pro samotné posouzení nátěrových systémů je nutné zvážit nejen korozní odolnost, ale také 
přilnavost nátěrových systémů. Nátěrový systém Amercoat 450 S z korozního hlediska  
a z hlediska přilnavosti vykazoval nejhorší výsledky. Z testovaných nátěrových systémů  
je nejméně vhodný pro aplikace na mostní konstrukce, kde se požaduje dlouhodobá protikorozní 
ochrana.   
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Nejlepší výsledky vykazovaly nátěrové systémy epoxidové (Amerlock Al, Amerlock Color) 
z hlediska protikorozní ochrany. Přilnavost těchto nátěrů ovšem byla nižší  
než u polyuretanových nátěrových systémů (Amershield, Amercoat 450 S). Při zhodnocení všech 
výsledků se lépe jevil nátěrový systém Amershield, který sice byl mírně horší z protikorozního 
hlediska, ale i po expozici 1440 h v korozní komoře vykazoval dobrou odtrhovou pevnost  
na všech podkladových materiálech, kromě podkladového materiálu Atmofix 24 let exp. (St 2). 
Převážně docházelo k adheznímu poškození mezi podkladem a první aplikovanou vrstvou 
nátěrového filmu nebo ke koheznímu poškození v podkladu.  

Příprava povrchu u podkladového materiálu Atmofix 24 let exp. (St 2), z hlediska zajištění 
dlouhodobé protikorozní ochrany je nedostačující, protože při expozici dochází ke vzniku 
velkého počtu defektů typu puchýřů o velikosti 0,5 mm a více.  Zároveň přilnavost nátěrových 
systémů je špatná a převážně docházelo ke koheznímu lomu v podkladu.  
 
 
7.7 Ponorová zkouška v solícím roztoku 

 
Nátěrové systémy aplikované na podkladové materiály byly umístěny do nádob s roztokem 

posypové soli a vody v ředícím poměru 1:4. Celková doba expozice v roztoku byla 6 měsíců. 
V průběhu zkoušky bylo prováděno hodnocení a fotodokumentace v intervalu 0 měsíců,  
3 měsíce a 6 měsíců.  

Velmi dobré výsledky v průběhu expozice v solícím roztoku vykazovaly nátěrové systémy 
epoxidové (Amerlock 400 Color, Amerlock 400 Al). U nátěrových systémů, na všech 
podkladových materiálech, nedošlo k žádnému poškození typu puchýřů nebo prorezavění  
na vzorcích bez řezu. V případě poškození řezem došlo pouze ke vzniku velmi malé koroze 
v okolí řezu, ale nedocházelo k delaminaci a nevznikly žádné defekty typu puchýřů. Pouze  
u nátěrového systému Amerlock 400 Al, aplikovaného na podkladový materiál Atmofix 24 let 
exp. (St 2), vznikl malý, ale důležitý počet defektů typu puchýřů o velikosti 0,5 až 5 mm,  
viz obr. 16. U nátěrového systému Amerlock 400 Color došlo ke změně barvy v okolí řezu 
způsobené korozí. 

 

        

Obr. 16 Vzhled povrchu vzorků s aplikovanými nátěrovými systémy bez a s řezem  
po 6 měsících expozice v solné lázni  

(vlevo: nátěrový systém Amerlock 400 Color, vpravo: nátěrový systém Amerlock 400 Al) 
 

Nátěrové systémy polyuretanové (Amershield, Amercoat 450 S) vykazovaly horší výsledky. 
U nátěrového systému Amershield nedošlo k žádnému poškození typu puchýřů nebo prorezavění 
na vzorcích bez řezu. V případě porušení řezem, došlo ke zniku puchýřů, které byly o velikosti 
okolo 0,5 až 5 mm. Tyto puchýře se nevyskytly na podkladovém materiálu Cor-ten A.  
U nátěrového systému Amercoat 450 S vznikly defekty typu puchýřů v okolí řezu, ale také  
na vzorcích bez vytvořeného řez.  
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Obr. 17 Vzhled povrchu vzorků s aplikovanými nátěrovými systémy bez a s řezem  
po 6 měsících expozice v solné lázni  

(vlevo: nátěrový systém Amershield, vpravo: nátěrový systém Amercoat 450 S) 
 
Tyto výsledky poukazují na lepší odolnost epoxidových nátěrových systémů vůči působení 

solících roztoků.   
 
Odtrhová zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-1 
 

Odtrhová zkouška přilnavosti byla provedena a hodnocena dle normy  
ČSN EN ISO 16276-1. Zároveň jsou průměrné hodnoty odtrhové pevnosti zapracovány do níže 
uvedených grafů. 
 

  

  

Graf 3 Průměrné hodnoty odtrhové pevnosti nátěrových systémů 
 

Nátěrové systémy aplikované na podkladové materiály Cor-ten (A, B) vykazovaly  
po 6 měsících expozice v solné lázni dobrou přilnavost. Průměrná odtrhová pevnost  
se pohybovala v rozmezí 5 až 7 MPa. U nátěrových systémů Amerlock 400 Color a Ameshield, 
docházelo především k adheznímu lomu mezi druhou aplikovanou vrstvou nátěrového filmu  
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a lepidlem nebo mezi lepidlem a zkušebním válečkem. Tento výsledek poukazuje na velmi 
dobrou přilnavost nátěrového systémů.  

Nátěrové systémy aplikované na podkladový materiál Atmofix 24 let exp. (St 2) vykazovaly 
nízkou průměrnou odtrhovou pevnost, která se pohybovala pod hodnotou 3 MPa. U nátěrového 
systémů Amerlock 400 Color byla průměrná hodnota odtrhové pevnosti 3,5 MPa. Převážně 
docházelo ke koheznímu poškození v podkladovém materiálu.  

U podkladových materiálů Atmofix 24 let exp. otryskaných na stupeň přípravy povrchu  
Sa 1 a Sa 2, byly výsledky velmi podobné. Průměrná odtrhová pevnost se pohybovala v rozmezí 
3 až 5 MPa a převážně docházelo k adheznímu lomu mezi podkladem a první aplikovanou 
vrstvou nátěrového systému nebo k adheznímu lomu mezi druhou aplikovanou vrstvou  
a lepidlem. U nátěrového systému Amerlock 400 Al byla průměrná odtrhová pevnost  
pod hodnotou 3 MPa, což je hraniční hodnota pro posouzení zda nátěrový systém má dobrou 
přilnavost. Z větší části docházelo k adheznímu lomu mezi druhou aplikovanou vrstvou 
nátěrového systému a lepidlem.  
 
Mřížková zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-2 

 
Mřížková zkouška přilnavosti byla provedena a hodnocena dle normy ČSN EN ISO 2409. 

Níže jsou uvedeny grafy s průměrnými hodnotami klasifikace mřížkové zkoušky. 
 

  

  

Graf 4 Průměrné hodnoty klasifikace mřížkové zkoušky přilnavosti 
 

Z grafu 4 je patrné, že velmi dobré výsledky vykazoval nátěrový systém Amershield,  
kde v průměru došlo k nepatrnému poškození mřížky, a celková plocha poškození mřížky byla 
do 5 % (klasifikační stupeň 1). Tento výsledek nebyl dosažen pouze u podkladového materiálu 
Atmofix 24 let exp. (St 2), kde poškození plochy mřížky bylo větší než 65 % (klasifikační 
 stupeň 5).  
 U ostatních nátěrových systémů bylo poškození velmi podobné. V průměru se poškození 
mřížky pohybovalo od 5 % do 35 % (klasifikační stupeň 2 až 3), což se bere jako dobrý 
výsledek. Na podkladových materiálech Atmofix 24 let exp. (St 2) byly výsledky nejhorší.  
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Vyhodnocení  
 
V praxi většinou nedochází k tomu, že nátěrové systémy jsou vystaveny dlouhodobému 

ponoru přímo v solícím roztoku. Většinou se jedná o povrchovou vodu, která může obsahovat 
posypovou sůl, ale vlivem naředění vodou je obsah velmi malý. V reálném prostředí budou  
u nátěrových systémů vznikat vady nátěrového filmu teoreticky v delším časovém intervalu.  

V případě celkového posouzení expozice v solícím roztoku lze konstatovat, že aplikace 
nátěrových systémů na podkladové materiály Atmofix 24 let exp. (St 2) se ukazuje za méně 
vhodnou. Nejlepší výsledky byly dosaženy u nátěrového systému Amerlock 400 Color.  
U nátěrového systému nedošlo ke vzniku defektů typu puchýřů ani k prorezavění. Koroze v okolí 
poškození řezem byla velmi malá a nedošlo ke vzniku puchýřů v okolí řezu. Přilnavost 
nátěrového systému byla dobrá. V průměru docházelo k adheznímu lomu mezi druhou 
aplikovanou vrstvou nátěrového filmu a lepidlem, a průměrná odtrhová pevnot se pohybovala 
mezi 4 až 7 MPa.  Poškození mřížky při mřížkové zkoušce bylo v rozmezí od 5 % do 35 % 
celkové plochy mřížky.  
 
 
7.8 Urychlená atmosférická zkouška s postřikem solícího roztoku – „Scab test“ 
 

Vzorky s aplikovanými nátěrovými systémy byly exponovány na atmosférické zkušební 
stanici v areálu VŠB-TU Ostrava o korozní agresivitě prostředí C2.  

Nátěrové systémy byly vystaveny působení postřiku roztokem posypové soli a vody 
v ředícím poměru 1:4. Celkové doba expozice byla 6 měsíců. V průběhu bylo prováděno 
hodnocení a fotodokumentace v intervalu 0 měsíců, 3 měsíce a 6 měsíců.  

Všechny nátěrové systémy po působení postřiku solícího roztoku 1 x denně nevykazovaly 
žádné značné poškození na vzorcích bez řezu po 6 měsících. V případě porušení řezem  
u nátěrového systému Amerlock 400 Color došlo ke vzniku velmi malé koroze bez vzniku 
puchýřů v okolí řezu (viz obr. 18). Puchýře v okolí řezu vznikly pouze u nátěrového systému 
Amercoat 450 S, o malém množství a velikosti do 0,5 mm.  

Celkově lze konstatovat, že až na nátěrový systém Amercoat 450 S, postřik solícím 
roztokem po dobu 6 měsíců neměl zásadní vliv na ochrannou vlastnost nátěrových systémů. 
 

        

Obr. 18 Vzhled povrchu vzorků s aplikovanými nátěrovými systémy bez a s řezem  
po 6 měsících expozice v solné lázni  

(vlevo: nátěrový systém Amerlock 400 Color, vpravo: nátěrový systém Amercoat 450 S) 
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Odtrhová zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-1 
 

Odtrhová zkouška přilnavosti byla provedena a hodnocena dle normy  
ČSN EN ISO 16276-1. Zároveň jsou průměrné hodnoty odtrhové pevnosti zapracovány do níže 
uvedených grafů. 

 

  

  

Graf 5 Průměrné hodnoty odtrhové pevnosti nátěrových systémů 
 

Z grafu 5 je patrné, že nejlepší výsledky průměrné odtrhové pevnosti bylo dosaženy  
na podkladových materiálech Cor-ten (A, B), které byly otryskány na stupeň přípravy povrchu 
Sa 2 ½. Dobré výsledky vykazoval nátěrový systém Amershiedl a Amercoat 450 S, kde 
průměrná odtrhová pevnost se pohybovala v rozmezí od 7 do 9 MPa. V průměru docházelo 
k adheznímu lomu mezi druhou aplikovanou vrstvou nátěrového systému a lepidlem. Tento 
výsledek poukazuje na velmi dobrou přilnavost nátěrových systémů. Nátěrový systém  
Amerlock 400 Color měl průměrné hodnoty odtrhové pevnosti nižší (5 až 6 MPa), ale taktéž 
docházelo k adheznímu lomu mezi druhou vrstvou nátěrového systému a lepidlem. V případě 
nátěrového systému Amerlock 400 Al (průměrná odtrhová pevnost 4 až 5 MPa), však převážně 
docházelo ke koheznímu lomu v druhé aplikované vrstvě nátěrového systémů.  

 U podkladových materiálů Atmofix 24 let exp. (Sa 1 a Sa 2) se průměrná odtrhová pevnost 
po 6 měsících postřiku solným roztokem pohybovala v rozmezí od 3 do 6 MPa. U nátěrových 
systémů Amerlock 400 Color a Amershield docházelo převážně k adheznímu lomu mezi druhou 
aplikovanou vrstvou a lepidlem, což poukazuje na vyšší přilnavost nátěrových systémů.  
U nátěrového systému Amerlock 400 Al docházelo převážně ke koheznímu lomu v druhé 
aplikované vrstvě nátěrového systémů a u nátěrového systému Amercoat 450 S převážně  
ke koheznímu lomu v podkladu.  

Nátěrové systémy aplikované na podkladové materiály Atmofix 24 let exp. (St 2) měly nižší 
přilnavost 2 až 4 MPa a převážně docházelo ke koheznímu lomu v podkladu.  

  
Mřížková zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-2 

 
Mřížková zkouška přilnavosti byla provedena a hodnocena dle normy ČSN EN ISO 2409. 

Níže jsou uvedeny grafy s průměrnými hodnotami klasifikace mřížkové zkoušky. 
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Z grafu 6 je patrné, že velmi dobré výsledky vykazoval nátěrový systém Amershield  
a Amercoat 450 S, kde v průměru došlo k nepatrnému poškození mřížky, a celková plocha 
poškození mřížky byla do 5 % (klasifikační stupeň 1). Tento výsledek nebyl dosažen pouze  
u podkladového materiálu Atmofix 24 let exp. (St 2), kde poškození plochy mřížky vyšší.  

U nátěrových systémů Amerlock 400 Al a Amerlock 400 Color bylo poškození velmi 
podobné. V průměru se poškození mřížky pohybovalo od 15 % do 65 % (klasifikační stupeň  
3 až 4). Na podkladových materiálech Atmofix 24 let exp. (St 2) byly poškození plochy mřížky 
vyšší než 65 % (klasifikační stupeň 5).  
 

  

  

Graf 6 Průměrné hodnoty klasifikace mřížkové zkoušky přilnavosti 
 
Vyhodnocení  

 
Po 6 měsících působení postřiku solícího roztoku se nejlépe jevil nátěrové systém 

Amershield. Tento nátěrový systém nevykazoval po expozici žádné změny nátěrového filmu 
typu puchýřů či koroze. Přilnavost nátěrového systému byla dobrá a převážně docházelo 
k adheznímu lomu mezi druhou aplikovanou vrstvou a lepidlem, což nasvědčuje tomu,  
že nátěrový systém má ještě vyšší přilnavost. Z hlediska porušení řezů při mřížkové zkoušce byla 
plocha porušení mřížky maximálně do 5 % (klasifikační stupeň 1). Pouze u podkladových 
materiálu Atmofix 24 let exp. (St 2) byla plocha porušení mřížky větší než 65 % (klasifikační 
stupeň 5).  
 
 
7.9 Zrychlená ponorová zkouška odolnosti nátěru proti podkorodování  

dle ČSN 67 3087 
 
Po každém cyklu bylo provedeno vizuální hodnocení a fotodokumentace. Pro každý cyklus 

byla připravena sada vzorků, na kterých byla provedena mřížková zkouška přilnavosti a odtrhová 
zkouška přilnavosti.   

Nátěrové systémy měly velmi dobrou odolnost, protože nedošlo k žádnému významnému 
poškození povlaků nátěrových systémů. Pouze u nátěrového systému Amercoat 450 S došlo  
k významnému vzniku puchýřů na podkladovém materiálu Cor-ten B s mírným počtem defektů, 
které byly viditelné prostým okem. Na podkladovém materiálu Atmofix 24 let exp. (St 2) došlo 
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k výskytu puchýřů v okolí řezu, kdy povrch byl hustě pokryt defekty, které byly viditelné pouze 
při zvětšení do desetinásobku.  
 
Odtrhová zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-1 

 
Odtrhová zkouška přilnavosti byla provedena a hodnocena dle normy  

ČSN EN ISO 16276-1. Zároveň jsou průměrné hodnoty odtrhové pevnosti zapracovány do níže 
uvedených grafů. 
 

  

  

Graf 7 – Průměrné hodnoty odtrhové pevnosti nátěrových systémů 
 

Z grafu 7 je patrné, že nejlepších hodnot odtrhové pevnosti nátěrový systém  
Amercoat 450 S na podkladových materiálech Cor-ten (A, B). Průměrná odtrhová pevnost  
po třetím cyklu expozice v kyselém prostředí se pohybovala kolem hodnoty 7 MPa. 
K charakteristickému lomu docházelo převážně mezi podkladovým materiálem a první 
aplikovanou vrstvou nátěrového systému (podkladový materiál Cor-teb A) nebo mezi lepidlem  
a zkušebním válečkem (podkladový materiál Cor-ten B). Nejhorších hodnot byly dosaženy  
na podkladových materiálech Atmofix 24 let exp. (St 2), kdy průměrná hodnota se pohybovala 
kolem 3 MPa. U nátěrového systému Amerlock 400 Al dokonce kolem 4 MPa. 
K charakteristickému lomu však docházelo převážně v patinující vrstvě nebo mezi podkladem  
a první aplikovanou vrstvou nátěrového systému.  

Celkové lze konstatovat, že změna přilnavosti mezi jednotlivými cykly, při expozici 
v kyselém prostředí zrychlené ponorové zkoušky, nebyla zásadní a spíše tato expozice nijak 
zásadně neovlivnila přilnavost nátěrových systémů.  
 
Mřížková zkouška přilnavosti dle ČSN EN ISO 16276-2 
 

Mřížková zkouška přilnavosti byla provedena a hodnocena dle normy ČSN EN ISO 2409. 
Níže jsou uvedeny grafy s průměrnými hodnotami klasifikace mřížkové zkoušky. 

Z grafu 8 je patrné, že nejlepších výsledků po provedení mřížkové zkoušky bylo dosaženo 
nátěrovým systémem Amershield, který na všech podkladových materiálem kromě 
podkladového materiálu Atmofix 24 let exp. (St 2), vykazoval nulové poškození, kdy řezy byly 
zcela hladké a žádný čtverec nebyl poškozen.  
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Graf 8 Průměrné hodnoty klasifikace mřížkové zkoušky přilnavosti 
 
Vyhodnocení  
 

Z celkových výsledků získaných po provedení ponorové zkoušky vyplývá, že nejlepších 
výsledků dosahoval nátěrový systém Amershield. Průměrná hodnota odtrhové pevnosti byla 
nižší než u nátěrového systému Amercoat 450 S, ale při expozici v kyselé lázni nedošlo  
ke vzniku žádných vad typu puchýřů, prorezavění, atd. Dobrou přilnavost potvrzuje i provedená 
mřížková zkouška přilnavosti.  

Nátěrový systém Amershield vykazoval velice dobré výsledky nejen na podkladových 
materiálech Cor-ten (A, B), ale i podkladových materiálech Atmofix 24 let exp (Sa 1, Sa 2). 
Průměrná odtrhová pevnosti se pohybovala mezi 4 až 5 MPa, což je hodnoceno jako dobrá 
přilnavost. Převážně docházelo k charakteristickému lomu mezi lepidlem a zkušebním tělískem. 
To vypovídá o tom, že nátěrový systém má ještě vyšší přilnavost než naměřené hodnoty.  
 
 
7.10 Stanovení obsahu těkavých organických látek v nátěrových hmotách gravimetrickou 

metodou 
 
Tab. 7 – Vypočtené hodnoty hustoty, obsahu VOC látek a obsahu sušiny nátěrových systémů  

Nátěrová hmota 
Hustota  
[g�cm-3] 

VOC  
[g�l-1] 

Obsah sušiny 
[% hm.] 

Amershield 
Vypočteno 1,43 171,99 87,96 

Údaj výrobce 1,20 – 1,4 185,00 79,00 * 

Amercoat 450 S 
Vypočteno 1,23 299,93 75,61 

Údaj výrobce 1,36 386,00 58,00 * 

Amerlock 400 Al 
Vypočteno 1,10   67,25 93,90 

Údaj výrobce 1,31 150,00 85,00 * 

Amerlock 400 Color 
Vypočteno 1,00   23,16 98,89 

Údaj výrobce 1,30 – 1,50 106,00 87,00 * 

* V technickém listě nátěrového systému není uvedeno, zda se jedná o hm. % nebo obj. %. 
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Graf 9a Křivka odparu nátěrových hmot (vlevo: Amershield, vpravo: Amercoat 450 S) 

 

  

Graf 9b Křivky odparu nátěrových hmot (vlevo: Amerlock 400 Al, vpravo: Amerlock 400 Color) 
 

Porovnání křivek odparů nátěrových hmot 
 

 

Graf 10 Porovnání křivek odparu nátěrových hmot  
 
 

 
Stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) poukazuje na nižší obsah VOC látek  

u epoxidových nátěrových hmot než u polyuretanových nátěrových hmot. U nátěrových hmot 
Amercoat 450 S, Amerlock 400 Al a Amerlock 400 Color je viditelný rozdíl mezi hodnotami 
naměřenými a udanými výrobcem. U nátěrové hmoty Amershield byla zkouška provedena 

Amercoat 450 S         Amershield         Amerlock 400 Al         Amerlock 400 Color 
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společně s ostatními nátěrovými hmotami, ale vzorek pro zkoušku byl odebrán z nového 
neotevřeného obalu nátěrové hmoty.  

Zkouškou se potvrdilo, že nejlepších hodnot bylo dosaženo u nátěrových systémů 
epoxidových (Amerlock 400 Color, Amerlock 400 Al), kde obsah VOC látek byl nejnižší. 
Nejhorších výsledků dosáhl nátěrový systém Amercoat 450 S, který je nejméně šetrný  
k životnímu prostředí ze všech testovaných nátěrových hmot.   
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8. Závěr 
 

Disertační práce se zabývá vlivem použití ochranných povlaků na životnost mostních 
konstrukcí z patinujících ocelí. Tyto oceli za vhodných atmosférických podmínek nevyžadují 
povrchovou úpravu. V případě, že patinující oceli jsou vystaveny vysoké vlhkosti nebo dalším 
negativním vlivům, je nutné povrch chránit před degradací např. nátěrovými systémy.  Disertační 
práce je rozdělena do dvou částí, a to do teoretické části a experimentální části.  

Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola popisuje vývoj, vlastnosti 
patinujících ocelí, tvorbu oxidické vrstvy – patiny, negativní vlastnosti a použití patinujících 
ocelí. Druhá kapitola pojednává o nátěrových systémech, jejich vlastnostech, předúpravě 
povrchu a aplikaci, složení, údržbě, obsahem VOC látek v nátěrových systémech, atd.   

Experimentální část disertační práce v první části charakterizuje postup jednotlivých 
prováděných zkoušek, které jsou poté vyhodnoceny. Jednotlivé práce byly zaměřeny  
na testování nátěrových systémů alkydových (Amershield a Amercoat 450 S)  
a epoxidových (Amerlock 400 Al a Amerlock 400 Color) aplikovaných na podkladové materiály 
otryskané na stupeň přípravy povrchu Sa 2 ½, Sa 2, Sa 1 a okartáčované na stupeň přípravy 
povrchu St 2.  

Korozní zkouška v umělé atmosféře po 1440 h expozice v korozní komoře poukázala  
na dobré vlastnosti nátěrových systémů epoxidových (Amerlock 400 Al, Amerlock 400 Color) 
z hlediska protikorozní ochrany, avšak přilnavost těchto systémů je nižší než u polyuretanových 
systémů. Nátěrový systém Amershield měl horší výsledky z protikorozního hlediska,  
ale i po expozici 1440 h v korozní komoře vykazoval dobrou odtrhovou pevnost na všech 
podkladových materiálech, kromě podkladového materiálu Atmofix 24 let exp. (St 2). Převážně 
docházelo k adheznímu poškození mezi podkladem a první aplikovanou vrstvou nátěrového 
filmu nebo ke koheznímu poškození v podkladu.  
 Po šesti měsíční ponorové zkoušce v solícím roztoku vykazoval nejlepší výsledky nátěrový 
systém Amercoat 400 Color, kdy nedošlo ke vzniku žádných defektů typu puchýřů  
či prorezavění, jen k mírné změně barvy nátěrového systému v okolí řezu způsobené uvolněnou 
korozí z řezu. V průměru docházelo k adheznímu lomu mezi druhou aplikovanou vrstvou 
nátěrového filmu a lepidlem. Poškození mřížky při mřížkové zkoušce bylo v rozmezí od 5 %  
do 35 % celkové plochy mřížky.  
 Po šesti měsíčním působení postřiku solícího roztoku vykazoval nejlepší výsledky nátěrový 
systém Amershield, kdy nedošlo ke vzniku žádných defektů typu puchýřů či prorezavění. 
Přilnavost nátěrových systémů byla dobrá a převážně docházelo k adheznímu lomu mezi druhou 
aplikovanou vrstvou a lepidlem. Poškození mřížky při mřížkové zkoušce bylo do 5 % celkové 
plochy mřížky. Pouze u podkladových materiálů Atmofix 24 let exp. (St 2) byla plocha porušení 
mřížky větší než 65 %. 
 Po zrychlené ponorové zkoušce odolnosti nátěru proti podkorodování vykazoval nejlepší 
výsledky nátěrový systém Amershield, u kterého při expozici v kyselé lázni nedošlo ke vzniku 
žádných vad typu puchýřů, prorezavění, atd. Přilnavost nátěrových systémů byla dobrá  
a převážně docházelo k adheznímu lomu mezi lepidlem a zkušebním válečkem.  

Nátěrový systém Amershield vykazoval velice dobré výsledky nejen na podkladových 
materiálech Cor-ten (A, B), ale i podkladových materiálech Atmofix 24 let exp (Sa 1,  
Sa 2). Průměrná odtrhová pevnost se pohybovala mezi 4 až 5 MPa, což je hodnoceno jako dobrá 
přilnavost. Převážně docházelo k charakteristickému lomu mezi lepidlem a zkušebním tělískem. 
To vypovídá o tom, že nátěrový systém má ještě vyšší přilnavost než naměřené hodnoty.  

Při stanovení obsahu těkavých organických látek (VOC) se projevil rozdíl mezi 
polyuretanovými (Amershield a Amercoat 450 s) nátěrovými systémy a epoxidovými (Amerlock 
400 Al a Amerlock 400 Color), které měly nižší obsah VOC látek. Nejšetrnější k prostředí  
se jevil nátěrový systém Amerlock 400 Al.  

Při experimentálních zkouškách se zásadně projevil vliv předúpravy povrchu podkladových 
materiálů. Nejhorší výsledky byly docíleny vždy na podkladových materiálech okartáčovaných 
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na stupeň přípravy povrchu St 2. Nejlepší výsledky byly dosahovány na podkladových 
materiálech otryskaných na stupeň přípravy povrchu Sa 2 ½. Dobrých výsledků bylo také 
dosaženo na podkladových materiálech otryskaných na stupeň přípravy povrchu Sa 2 i Sa 1.   

Aplikace nátěrových systémů na konstrukce z patinujících ocelí musí být uvážená  
a měla by se provádět v případě, že není zaručen vznik stabilní oxidické vrstvy. Tato aplikace  
by se měla provádět na povrchy předupravené nejlépe otryskáváním na stupeň přípravy Sa 2 ½, 
Sa 2, popř. Sa 1. Místa, kde z technických důvodů nelze provést otryskávání se musí důkladně 
okartáčovat. Na předupravený povrch lze aplikovat nátěrové systémy. Jako nejvhodnější se jeví 
epoxidové nátěrové hmoty (Amerlock 400 Al, Amerlock 400 Color), které mají dobrou korozní 
odolnost, odolnost v solícím roztoku, odolnost proti postřiku solícím roztokům, odolnost proti 
chemické zátěži a mají nízký obsah VOC látek. Tyto systémy však mají nižší přilnavost. Proto  
je vhodné používat vícevrstvé systémy, kde se na první dvě vrstvy epoxidových nátěrových hmot 
aplikuje polyuretanová nátěrová hmota jako krycí vrstva.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disertační práce byla zpracována za podpory projektu 
MPO FT-TA 5/076. 
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9. Společenský přínos 
 

Mostní konstrukce patří k nedílné součásti dopravní infrastruktury a v budoucnu  
se tato skutečnost nezmění. Proto je nutné, aby byly projektovány mostní konstrukce  
s co nejdelší životností a zároveň, aby cena za realizaci byla co nejnižší. Tento předpoklad  
je splněn u mostních konstrukcí z patinujících ocelí, které za vhodných atmosférických 
podmínek na povrchu materiálu vytvářejí stabilní oxidickou vrstvu tzv. patinu. V opačném 
případě se tyto oceli vyznačují jako oceli uhlíkové, čímž dochází k degradaci. V těchto případech 
se doporučuje aplikace povrchové úpravy, např. nátěrový systém.   

Společenský přínos disertační práce spočívá ve využití výsledků ve firmách zabývajících  
se aplikací nátěrových hmot na ocelové konstrukce, ale také ve firmách projektující mostní 
konstrukce, které zároveň navrhují povrchovou úpravu. Nejlepší výsledky byly dosaženy 
nátěrovými systémy epoxidovými (Amerlock 400 Al, Amerlock 400 Color), které byly 
aplikovány na podkladové materiály otrýskané.  

Vědecký přínos disertační práce spočívá v porovnání různých urychlených korozních 
zkoušek a atmosférické expozice nátěrových systémů. Přestože se VŠB – TU Ostrava, Fakulta 
strojní věnuje problematice povrchových úprav, nebyly dosud prováděny atmosférické zkoušky. 
Zavedení této metodiky do experimentálních metod sledování mechanismů degradace 
povrchových úprav je významným vědeckým přínosem pro činnost vysoké školy v tomto oboru.   

Aplikace nátěrových systémů byla provedena na povrchy předupravené, ale také na povrch 
s již vytvořenou stabilní oxidickou vrstvou se stářím 24 let. Potvrdilo se, že aplikace na tyto 
povrchy bez správné předúpravy není vhodná, protože patinující vrstva není kompaktní. Práce 
poukazuje na skutečnost, že v TKP 19B není jednoznačně daná předúprava povrchu, zda 
kartáčovat nebo otryskávat. Lze doporučit povrch před aplikací nátěrových systémů otrýskat  
a kartáčovat pouze ve výjimečných případech, kdy z technických důvodů nelze provést 
otryskávání.  

Z dosažených výsledků lze teoreticky předpokládat chování nátěrových systémů  
na mostních konstrukcích za reálných podmínek.  
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10.  Conclusion 
 

Dissertation thesis deals with influence of using the protective coating on the life  
of bridges made of weathering steel. These steels do not require surface treatment under 
appropriate atmospheric conditions. In case the weathering steel are exposed to high humidity,  
or other negative influences, it is necessary to protect the surface from degradation for instance 
coating systems. The thesis is divided into two parts, namely the theoretical part  
and experimental part. 

The theoretical part is divided into two chapters. The first chapter describes  
the development characteristics of weathering steel, creation of oxide layers - surface,  
as the negative characteristics and usage of weathering steel. The second chapter deals with paint 
systems, its properties, surface preparation and application, composition, maintenance, VOC 
content in coating systems, etc.  

The experimental part of this thesis in the first part describes the procedure  
of individual carried out tests, which are then evaluated. Individual tasks were focused 
on testing alkyd of paint systems (Amershield and Amercoat 450 S) and epoxy  
(Amerlock 400 Al and Amerlock 400 color) applied to the underlying material blasted  
the surface preparation degree Sa 2 ½, Sa 2, Sa 1, and brushing the surface preparation degree  
St 2. 
 Corrosion tests in artificial atmosphere after 1440 h exposure in the corrosion chamber 
revealed the good properties of epoxy of paint systems (Amerlock 400 AL,  
Amerlock 400 Color) in terms of corrosion protection, but the adhesion of these systems  
is lower than that of polyurethane systems. Coating System Amershield had worse results  
in terms of anti-corrosion, but even after 1440 h corrosion exposure chamber showed good tear 
strength on all substrates, except that the substrate ATMOFIX 24 years exp. (St. 2). Mostly 
adhesive damage occurred between the substrate and the first layer of paint applied to the film  
or cohesive damage the substrate. 

After a six-month immersion test in salt solution showed the best results  
Amercoat 400 Color, paint system, where did not appear any type of blister defects 
or corrosion, only a slight change in color of paint around the cut caused by corrosion  
of cut loose. On average, there was a fracture adhesive applied between the second layer  
of film and adhesive. Damage to the grid in the cross cut test ranged from 5 % to 35 %  
of the total area of the grid. 

After a six-month operation salt spray solution showed the best results Amershield coating 
system, where there were no defects of any type of blistering or corrosion. Adhesion of paint 
systems were good and mostly occurred adhesive fracture between  
the second layer and the adhesive applied. Damage to the grid in the cross cut test was within  
5 % of the total area of the grid. Only in the underlying material ATMOFIX 24 years exp. (St 2) 
breach of the grid area was greater than 65 %. 

 After rapid immersion test against delamination resistance coating showed the best results 
Amershield coating system in which the exposure occurred in the acid bath, none  
of the defects of type blistering, rusting, etc. The adhesion of paint systems was good 
and predominantly occurred adhesive fracture between glue and test roller. 

 Amershield coating system showed very good results not only on background material 
COR-TEN (A, B), but also the background materials ATMOFIX 24 years exp (Sa 1, 
Sa 2). Average pull off strength was at the range of 4 to 5 MPa, which is rated as a good 
adhesion. Mostly there was a characteristic fracture between the adhesive and the test tool. This 
indicates that the coating system has even more grip than the measured values. 
 At setting up the content of liquid organic materials (VOC) showed a difference between 
polyurethane (Amershield and Amercoat 450 s) coating systems and epoxide (Amerlock 400 Al 
and Amerlock 400 Color) which has a lower content of VOC. The most eco-friendly showed the 
system Amerlock 400 Al. 
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 The experimental testing fundamentally reflected background material influence  
of surface preparation. The worst results were achieved in each of the background materials 
brushed the degree surface preparation St 2. The best results were achieved  
on substrates blasted the degree surface preparation of Sa 2 ½. Good results were also achieved 
on substrates blasted the degree surface preparation Sa 2 and Sa 1. 
 Application of paint systems on construction made from weathering steel tructures must 
be considered and should be done in case when there is not: a stable oxide layer. This application 
should be performed on surfaces pretreated best blasting to degree Sa 2 ½,  
Sa 2 or Sa 1. Places, where can not be performed blasting operations for technical reasons,  
it must be thoroughly brushed. The coating systems can be applied on the pre-treated surface.  
It seems the most appropriate epoxy coating (Amerlock 400 Al,  
Amerlock 400 Color), which have good corrosion resistance, resistance against salt solution, 
resistance against spraying salt solution, resistance to chemical stress and have low VOC 
content. However, these systems have lower adhesion. Therefore, you should  
use a multilayer system, where on the first two layers of epoxy coatings, polyurethane coating  
as a protective layer is applied.  
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