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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá protikorozní ochranou ovládacích částí brzdového systému. 

Teoretická část popisuje kapalinový brzdový systém osobního automobilu a jeho jednotlivé 

funkční oblasti se zaměřením na materiály, z kterých jsou běžně konstruovány. Dále diskutuje 

agresivitu a vlivy na agresivitu korozního prostředí, korozi kovů, nekovů a plastů. Následně se 

zabývá jejich ochranou před korozním napadením a popisuje jednotlivé ochranné povlaky 

používané v automobilovém průmyslu. Praktická část zkoumá vliv korozního prostředí na 

zinkový a kataforézní povlak brzdových pedálů. Cílem této bakalářské práce je navržení vhodné 

protikorozní ochrany ovládacích a funkčních částí brzdového systému automobilu. 

Klíčová slova 

Protikorozní ochrana, korozní prostředí, brzdový systém, koroze 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the corrosion protection of brake control system. The theoretical 

part describes the hydraulic brake system of a car and its various functional areas focusing on the 

materials, which they are normally constructed of. The bachelor thesis further discusses the 

effects of aggression and aggressive corrosive environment, corrosion of metals, non-metals and 

plastics. Subsequently deals with their protection against corrosive attack and describes the 

protective coatings used in the automotive industry. The practical part explores the influence of 

corrosive environmenton the zinc and cataphortic coating of brake pedals. The aim of this work 

is to suggest a suitable corrosion protection of control and functional parts of the car’s brake 

system. 

Keywords 

Corrosion protection, corrosionenvironment, brake system, corrosion. 
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Úvod 
V posledních několika desetiletí se automobily staly nedílnou součástí každodenního 

života lidí v moderním světě. Dnes již automobily nejsou výsadou jen těch nejbohatších, jako 

tomu bylo v 19. století, ale jsou používány jako běžný dopravní prostředek a především jako 

nástroje v podnikání. Vždyť právě automobilovou dopravou bylo v roce 2006 na území ČR 

přepraveno cca 74% veškerého zboží a materiálu. Proto je nezbytně nutné, aby automobily 

byly maximálně spolehlivé, odolné vůči vnějším vlivům, a aby jejich údržba vyžadovala 

minimum času. Všechny tyto aspekty se výrobci snaží obsáhnout při konstruování nových 

modelů a s nadsázkou můžeme říct, že doby, kdy jsme si pořizovali dva roky starou rzí 

lemovanou Škodovku, jsou dávno ty tam.  

Právě koroze je hlavní příčinou zkracování životnosti veškerých železných i 

neželezných kovů, ale i pryžových a plastových součástí. Tomuto navýsost nepříznivému jevu 

se snažíme zabránit již od dob, kdy byla poprvé koroze popsána, jakožto jev degradující 

vlastnosti materiálů. Způsobů ochrany proti korozi je hned několik, jako například nátěrové 

systémy, sklovité a sklokeramické povlaky, termické nástřiky nebo v automobilovém 

průmyslu hojně využívané elektrolytické galvanické pokovování konkrétně pozinkování. 

Moderní antikorozní ochranný systém kombinuje více druhů ochrany, nejčastěji galvanické 

pokovení v kombinaci s organickým nátěrem. Takto chráněné materiály mohou odolávat i 

silně agresivnímu koroznímu prostředí řadu let. 

Praktická část bakalářské práce je zaměřena na test korozivzdornosti brzdových pedálů 

automobilu, kdy jeden pedál byl chráněn kataforéznímlakem a druhý zinkovou vrstvou. Silně 

agresivní prostředí, kterému musejí pedály v provozu odolávat, bylo simulováno zkouškou 

v umělých atmosférách konkrétně zkouškou solnou mlhou.  
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1 Brzdový systém 

Brzdový systém tvoří veškeré prvky montované do vozidla, jejichž funkcí je snížení 

rychlosti vozidla, jeho zastavení nebo zajištění již stojícího vozidla. Brzdného účinku je 

dosahováno záměrně vyvolaným třením mezi rotujícími a pevnými částmi vozidla (např. 

brzdový kotouč a brzdové obložení). Tím se pohybová energie mění v energii tepelnou, 

kterou je nutno odvádět do ovzduší, aby nedošlo k přehřátí brzdového systému a tím ke 

snížení brzdného účinku popřípadě k poškození brzd. 

 Hlavní části kapalinové brzdové soustavy jsou znázorněny na obrázku 1.1. Činnost 

hydraulické brzdové soustavy je založena na využití Pascalova zákona „Tlak vyvolaný vnější 

silou, která působí na povrch kapaliny v uzavřené nádobě, je ve všech místech kapaliny 

stejný.“ Tlak kapaliny je vytvořen brzdovým pedálem, který působí silou na píst v hlavním 

brzdovém válci. Kapalina přenáší tlakovou sílu na pístky v kolových brzdových válečcích, 

přičemž obvykle vytváří příslušný převodviz Obr. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obr. 1 Dvouokruhová brzdová soustava s podtlakovým posilovačem (Škoda Favorit) 
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1.1 Dvouokruhová brzdová soustava 

Dle zákonných předpisů musí být každé vozidlo vybaveno dvěma nezávislými 

brzdovými okruhy. Toto zdvojení brzdového okruhu je z důvodu bezpečnosti vozidla. Při 

poruše jednoho brzdového okruhu je zde druhy, nezávislý, který zajistí bezpečné zastavení 

vozidla.  

Uspořádání okruhů: 

  

Obr. 2a) zapojení II [2] Obr. 4b) zapojení X[2] Obr. 3c) zapojení HT[2] 

Obr. 6d) zapojení LL [2] Obr. 5 e) zapojení HH [2] 

http://cs.autolexicon.net/obr_clanky/cs_dvouokruhova_brzdova_soustava_001.jpg
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a)standardní zapojení „II“ – v každém okruhu je brzděna jedna náprava 

b)diagonální zapojení „X“ – v každém okruhu je brzděno jedno přední a jedno zadní kolo 

(vždy diagonálně) 

c)zapojení „HT“ – jeden okruh brzdí přední a zadní nápravu, druhý okruh ovládá jen přední 

nápravu 

d)zapojení „LL“ – každý okruh brzdí přední nápravu a jedno zadní kolo 

e)zapojení „HH“ – každý okruh brzdí všechna kola [2] 

1.2 Nejčastější závady brzdové soustavy: 

- Zavzdušnění brzdové soustavy 

- Opotřebené brzdové obložení nebo brzdové kotouče 

- Mastné kotouče, mastné brzdové obložení  

- Teplotně opotřebené (vyhřáté) a následně zkřivené brzdové kotouče 

- Netěsnost brzdové soustavy  

- Zatuhnutí některých součástí brzdové soustavy 

Jednou z nejčastějších závad je netěsnost brzdové soustavy. Ta je zapříčiněna zteřením 

gumových těsnících součástí nebo uvolněním spoje, anebo a to nejčastěji, prorezavěním 

některé z trubek vedení brzdové kapaliny. Právě korozí a antikorozní ochranou se budeme 

zabývat v  této bakalářské práce.   
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Obr. 7Pedálové ústrojí Škoda 

Octavia II[4] 

Obr. 8 Podtlakový posilovač 

brzdného účinku 

Obr. 9 Hlavní tandemový brzdící 

válec Škoda Fabia II[5] 

 

1.3 Součásti brzdového systému automobilu 

 Brzdový pedál – brzdový pedál je prvek brzdové 

soustavy, s kterým řidič přichází přímo do styku a 

vyvíjí na něj fyzickou sílu, pomocí kteréje ovládán 

brzdný účinek automobilu. Pedálové ústrojí 

moderních automobilů, jsou vyráběna z mnoha 

materiálů. U levnějších a nenáročných automobilů 

z plastu, pro sportovní vozy například z lehkých 

neželezných slitin, pro vozy střední třídy to mohou 

být kompozitní materiály u starších a nákladních 

vozů zpravidla lakovaná nebo práškovaná ocel.  

 Posilovač brzdného účinku u většiny osobních 

automobilů se používají podtlakové posilovače 

brzdného účinku. Posilovač umocňuje fyzickou 

sílu, kterou vynakládá řidič a tím značně 

usnadňuje brzdění. Posilovače jsou většinou 

vyráběny z ocelových slitin v kombinaci 

s pryžovými a plastovými komponenty. Jelikož se 

nachází v motorovém prostoru a nepřichází do 

přímého kontaktu s vodou a solí, je zde 

dostatečnou ochranou několikavrstvý lak, nebo 

prášková barva. 

 Hlavní brzdový válec – slouží k zahájení a řízení 

brzdícího procesu. Bezpečnostní předpisy 

stanovují, že každý automobil musí být vybaven 

dvouokruhovými brzdami, tudíž hl. brzdový válec 

je konstruován jako dvouokruhový – tandemový. 

Tělo válce je většinou litinové nebo hliníkové.  
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Obr. 8Brzdové potrubí a hadice[6] 

Obr. 9Brzdový buben 

Obr. 10Chlazený brzdový kotouč 

 

 Brzdové potrubí a hadice – rozvod tlakové brzdové 

kapaliny od hlavního tandemového válce je řešen 

vysokotlakými brzdovými hadicemi a ocelovými 

trubkami. Brzdové trubky jsou ocelové, 

pozinkované, s další vnější ochrannou vrstvou 

z plastu. Trubky u osobních automobilů mívají 

vnější průměr okolo 5,5 mm. 

 

 Brzdový buben –brzdový buben musí mít vysokou 

odolnost proti otěru, stálost tvaru a rozměrů a 

materiál musí dobře vést teplo. Bubny se vyrábějí 

z šedé litiny nebo temperované litiny, ocelolitina 

nebo slitiny lehkých kovů. Třecí plochy jsou jemně 

soustruženy případně broušeny. Buben nesmí 

axiálně ani radiálně házet. 

 Brzdový kotouč –vyrábí se z temperované litiny nebo 

ocelolitiny obsahující legující prvky. U vysoce 

namáhaných brzd se používají kotouče s vnitřním 

chlazením proudícím vzduchem (duté kotouče). Tyto 

kotouče obsahují radiálně uspořádané vzduchové 

kanály, které jsou provedeny tak aby při otáčení 

kotouče vznikl takzvaný „ventilační efekt“. Někdy 

obsahuje třecí plocha kotouče přídavné otvory pro 

dosažení nízkého ohřevu při brzdění a rychlého 

ochlazení. [6] 
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Obr. 11Štít bubnové brzdy Škoda 

Fabia II [5] 

 

 Štít brzdy – u kotoučové brzdy slouží štít pouze 

k ochraně kotouče a brzdových destiček proti 

hrubým nečistotám a přímému mechanickému 

poškození. U bubnových brzd má štít mnohem 

důležitější funkci, jsou na něm uchyceny veškeré 

statické brzdové komponenty, taktéž chrání ústrojí 

proti nečistotám a přímému mechanickému 

poškození. Štít se vyrábí z uhlíkových ocelí a jako 

protikorozní ochrana se používají laky nebo 

práškové barvy. 

 

 

 Brzdová kapalina – brzdové kapaliny mají mezinárodně platné označení podle své 

klasifikace, například DOT 4, ISO 4925, SAE J 1703 F. Kapaliny těchto klasifikaci 

jsou směsí éterů, glykolů s polyglykoly a přídavných speciálních inhibitorů. Jsou 

určeny do brzdových soustav osazených těsnícími manžetami ze styrenbutadienové 

pryže a pracují při teplotách od -50 do 260 °C. Brzdová kapalina nesmí při náhlých 

změnách tlaku a teploty pěnit, nesmí mít korozivní účinek na kovové díly a nesmí mít 

ani agresivní účinek na pryžové díly použité v soustavě. Z bezpečnostních důvodů 

musí mít kapalina vysoký bod vzplanutí. Brzdová kapalina je bohužel hydroskopická 

to znamená, že absorbuje vzdušnou vlhkost, ta pak snižuje bod varu a znehodnocuje 

kapalinu. Kapalinu však znehodnocují i mechanické nečistoty z otěru součástí a 

prachu z atmosféry. Z těchto důvodů je nutné kapalinu měnit v intervalech určených 

výrobcem vozu obvykle, jsou to každé dva roky.[5],[6] 
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Obr. 12Bubnová brzda [6] 

Obr. 13 Kotoučová brzda [6] 

 

1.4 Základní rozdělení brzdových systémů dle konstrukce 

Brzdový systém s třecí 

bubnovou brzdou.Princip činnosti je 

založen na tření brzdového obložení a 

vnitřní strany brzdového bubnu. 

Brzdový buben je připevněn k náboji 

kola a rotuje spolu s kolem. Brzdové 

čelisti, známé též jako „pakny“, jsou 

připevněny ke štítu brzdy a ten je 

pevně spojen s nápravou. Rozpěrnou 

sílu vyvolává buď hydraulický 

váleček, nebo rozpěrnápáka. Do 

výchozí polohy jsou čelisti navráceny 

pomocí vratných pružin. [3] 

Brzdový systéms kotoučovou 

brzdou. Princip kotoučové brzdy je 

stejný jako u bubnové, s tím rozdílem, 

že rotující součástí je brzdový kotouč a 

třecí segmenty jsou brzdové destičky. 

Přítlačnou sílu vyvolává brzdový 

pístek upevněný ve třmenu brzdy. 

Třmeny mohou být pevné nebo 

plovoucí. Při použití pevného třmene 

je zapotřebí dvou pístků a třmen je 

pevně spojen s nápravou u plovoucího 

třmene stačí jeden pístek a třmen je 

upevněn na vodících šroubech, po 

kterých se axiálně pohybuje.[3]  



                Bakalářská práce  Jakub Rušaj 

11 

 

 

2 Korozní agresivita prostředí 

 Korozi můžeme definovat jako samovolně probíhající nevratný proces postupného 

narušování a znehodnocování materiálů chemickými a fyzikálně-chemickými vlivy prostředí. 

V některých případech do koroze zahrnujeme i děje vyvolané fyzikálním rozpouštěním (např. 

v roztavených kovech), nebo vypařováním apod. Korozi podléhají nejen kovy a jejich slitiny, 

ale také nekovové materiály jako jsou např. anorganické látky keramické či silikátové (sklo, 

beton), organické látky (guma, plasty) a další materiály. Poškozování materiálů může být 

rozdílné, např. od změny jeho vzhledu (ztráta lesku, barvy) až po jeho úplný rozpad (porušení 

celistvosti v celém průřezu). [8] 

 Korozní agresivita prostředí je intenzita, s jakou dané prostředí působí na kovové 

materiály. Pro ocelové součásti vystavené atmosférické korozi, je důležitá vlhkost atmosféry a 

nečistoty. 

Součásti brzdového systému automobilu musí být schopny odolávat atmosférické 

korozi podpořené, obzvláště v zimních měsících, vlivem solí. V potaz musíme vzít i fakt, že 

některé součásti brzdového systému, zejména brzdové trubičky v oblasti kol, jsou namáhány i 

mechanicky a to odlétávajícími kamínky popřípadě usazeninami bahna a nečistot, tudíž 

prostředí, kterému jednotlivé prvky soustavy odolávají, je velmi agresivní. 

Při posuzování vlivu atmosféry na korozi materiálu je nutno brát v úvahu tyto faktory: 

 Atmosférické srážky a kolísání relativní vlhkosti 

 Teplotu a její kolísání 

 Složení atmosféry 

 Sluneční záření 

 Biologické činitelé 

 

Charakteristické znaky koroze kovů v atmosférickém prostředí:  

 Zvláštní případ koroze ve vodném prostředí 

 Tenká vrstva elektrolytu na povrchu kovu 

 Proces probíhá s kyslíkovou depolarizací 

 Vznik výhradně tuhých produktů  
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Korozní proces materiálů v atmosféře je ve většině případů závislý na vzniku vrstvy 

elektrolytu na jejich povrchu. Při velkérelativní vlhkosti (v období atmosférických srážek), 

kdy tedy vzniká elektrolyt, dochází ke zvýšenému koroznímu napadení materiálu. Korozní 

úbytky v době ovlhčení materiálu vzrůstají. Po vyschnutí elektrolytu se koroze zpravidla 

zastaví nebo výrazně zpomalí. Při teplotách nižších než 0 °C se koroze prakticky zastavuje. 

Naopak vzrůst teploty při nadkritické vlhkosti (vlhkost, při níž vzniká elektrolyt) výrazně 

urychlí průběh korozních dějů. 

Dalším nepříznivým faktorem z korozního hlediska je aktivita atmosférických nečistot. 

V posledních desetiletích v souvislosti s růstem technosféry vzrůstá v atmosféře podíl složek, 

které výrazně ovlivňují agresivitu atmosféry. Je to především SO2, NaCl, CO2 a další látky 

přítomné při specifickém znečištění ovzduší řadou průmyslových výrob jako např. NO2, H2S, 

NH3,Cl2. Přehled agresivity atmosféry v ČR je znázorněn na obr. 16. 

Podstatou atmosférické koroze kovů jsou většinou elektrochemické děje v roztocích 

elektrolytů, v menší míře chemické děje. Pro průběh elektrochemické reakce není nutné, aby 

bylo dosaženo rosného bodu. Již při nižší vlhkosti, která bývá označována jako kritická 

korozivní vlhkost a pohybuje se okolo 60 % (rel.), vzniká na povrchu kovu velmi slabá 

vrstvička roztoku elektrolytu. Příčinou jejího vzniku jsou nerovnosti povrchu kovu způsobené 

zpracováním a přítomností usazených tuhých částic z atmosféry. Tyto jemné nerovnosti 

vyvolávají kapilární kondenzaci a nejméně těkavé složky atmosféry – především 

vody.Zkondenzovaná voda rozpouští další plynné složky atmosféry a tuhé produkty a stává se 

tak agresivním elektrolytem.[1] Normalizované značení agresivity atmosféry je shrnuto 

v tab. 1.  

 

2.1 Dlouhodobý proces rezivění oceli 

Rychlost koroze:       
       

Vk… korozní rychlost (mm/rok) 

T…   doba ovlhčení – až 5000 hodin/rok 

Z…   znečištění atmosféry 

M, n1, n2 .. konstanty[9] 
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Stupeň korozní 

agresivity 

Příklady typických prostředí mírných klimatických pásem (pouze 

informativní) 

Venkovní Vnitřní 

C1 velmi nízká - 

Vytápěné budovy s čistou 

atmosférou, např. kanceláře školy, 

obchody, apod. 

C2 nízká 

Atmosféry s nízkou úrovní 

znečištění, převážně venkovní 

prostředí. 

Nevytápěné budovy kde může 

docházet ke kondenzaci, např. sklady 

sportovní haly 

C3 střední 

Městské a průmyslové atmosféry 

s mírným znečištěním oxidem 

siřičitým, přímořské prostředí s 

nízkou salinitou. 

Výrobní prostory s vysokou vlhkostí 

a malým znečištěním ovzduší, 

popřípadě výrobny potravin, 

pivovary, prádelny, mlékárny apod.  

C4 vysoká 

Průmyslové prostředí a přímořské 

prostředí s vysokou vlhkostí a 

agresivní atmosférou 

Chemické závody, plavecké bazény, 

loděnice a doky na mořském 

prostředí 

C5-I velmi 

vysoká 

(průmyslová) 

Průmyslové prostředí s vysokou 

vlhkostí a agresivní atmosférou 

Budovy nebo prostředí s převážně 

trvalou kondenzací a s vysokým 

znečištěním ovzduší 

C5-M velmi 

vysoká 

(přímořská) 

Přímořské prostředí s vysokou 

salinitou 

Budovy nebo prostředí s převážně 

trvalou kondenzací a s vysokým 

znečištěním ovzduší 

Tab. 1 Dělení korozní agresivity dle normy ČSN EN ISO 12 994-2 [11] 

 

2.2 Vliv solí 

 Rozpustné soli v důsledku disociace ve svoje ionty zvyšují elektrickou vodivost vody 

a ovlivňují tím rychlost dílčích elektrodových dějů. Některé ionty, zvláště anionty 

chlorovodíkové C1
-
 mají velice nepříznivý účinek, zvláště v přítomnosti kyslíku, protože 

v důsledku své velké pohyblivosti pronikají do ochranných vrstev, které rozrušují a brání 

jejich tvorbě. Následky takového namáhání jsou známé z koroze ocelových, hliníkových a 

chromovaných dílů automobilů, vystavených účinku agresivního prostředí při sypání vozovek 

solí. [1] 
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2.3 Odolnost plastů a pryží 

Plasty a pryže tvoří samostatnou skupinu materiálů, vyznačujících se zcela 

specifickými vlastnostmi. Při jejich praktické aplikaci je důležité znát jejich odolnost proti 

působené okolního prostředí. Je třeba si uvědomit, že plasty ani pryže nejsou univerzálními 

materiály vyhovujícími v každém prostředí. Podle svého složení podléhají v různé míře 

znehodnocení, přičemž jejich odolnost proti působení vnějšího prostředí závisí na chemickém 

složení polymeru, na jeho struktuře, na množství a složení plniv, příměsí a nečistot, dále na 

způsobu a podmínkách zpracování, na chemickém složení prostředí a na podmínkách jeho 

působení. 

Ke znehodnocování plastů a pryží může docházet např. vlivem vyšších teplot (hlavně 

v přítomnosti kyslíku), působením slunečního a ionizujícího záření, různých chemikálií, 

mikroorganismů apod. 

  

Obr. 14 Korozní rychlost na území ČR pro uhlíkovou ocel v roce 2001 
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Pro reakce polymerních materiálů je charakteristické, že probíhají v heterogenním 

prostředí (např. Tuhá fáze – kapalná fáze nebo tuhá fáze – plynná fáze). Průběh reakce proto 

do značné míry závisí na schopnosti regulujícího činidla difundovat do polymeru. Pokud do 

něj nemůže prostření difundovat, proběhne reakce pouze na povrchu a mechanické vlastnosti 

polymerního materiálu se většinou nezmění. Čím rychleji a hlouběji prostřední do materiálu 

proniká, tím rychleji se mění i jeho užitné vlastnosti. Nejčastěji bývá rychlost chemické 

reakce závislá na rychlosti difúze korozního prostředí do polymerního materiálu. V některých 

případech může vznikající reakční produkt difúzi prostředí do polymeru znemožnit a vytváří 

ochrannou vrstvu, která brání další korozi. Proto je odolnost polymerů proti působení 

chemického prostředí závislá na molekulární struktuře. 

 Stárnutí plastů a pryží – je definováno jako souhrn nevratných změn vlastností těchto 

materiálů působením světla, povětrnostních podmínek, teploty, ozónu a kyslíku. Často se též 

hovoří o stárnutí. 

 Degradace (odbourávání) – je definováno jako souhrn rozkladných reakcí polymerů. 

Pod tento pojem se zahrnují jednak pochody, při nichž se makromolekula štěpí na menší 

částice, převážně na monomery a nízké oligomery (tento degradační proces se nazývá 

depolymerace), jednak pochody spojené se změnou chemické struktury polymerního 

materiálu, doprovázené často odštěpováním nízkomolekulárních produktů. [1] 

2.4 Stárnutí plastů v atmosférickém prostředí 

 Hlavní faktory ovlivňující stárnutí plastů v atmosférickém prostředí: 

 Sluneční záření 

 Kyslík 

 Ozón 

 Vlhkost 

 Prašný depozit 
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                            [9] 

3 Historie korozivzdorných slitin 

 Dnes nelze dobře říct, kdy bylo poprvé pozorováno korozní napadení kovů, ale víme, 

že již staří Egypťané dobývali měď, cín, železo, antimon, olovo a pravděpodobně znali i jejich 

citlivost k napadení v některých prostředích. Písemné zprávy o korozních dějích se nám 

zachovaly od řeckého filozofa Platona (427 až 347 př.n.l.), který popsalrez jako sloučeninu 

železa. Plinius a Vitruvius poznamenávají, že Římané již znali rez a také korozi mědi a olova, 

když se zabývali ochranou stavebních konstrukcí. Teprve kolem roku 1412 se 

s rozvojemvodních staveb vynořují nové zprávy o rozrušování kovů. Mluví-li se do této doby 

o železe, je to vždy kované železo, neboť litina byla známá až po roce 1479. Teprve až o 200 

let později byly z litiny stavěny například velké vodovody, které byly silně ničeny korozí. To 

vedlo k uplatňování ochrany proti korozi cínováním. Cínování železa bylo v Čechách 

započato asi po r. 1000. Prví krok k ochraně železa proti korozi povlakem mědi uskutečnil 

v Anglii vévoda královského dvora Ruprecht (1619-1692). [7] 

4 Protikorozní ochrany 

 Korozní napadení materiálu, má všeobecně nepříznivý vliv na životnost, funkčnost a 

účinnost součástí z nich vyrobených. Aby funkčnost, nebyla po dobu životnosti součástí 

omezována nebo dokonce předčasně ukončena, používají se protikorozní ochrany. Určení 

vhodné protikorozní ochrany závisí na agresivitě a povaze korozního prostředí v němž je 

součást aplikována. Návrhy protikorozních ochran jsou založeny na poznání příčin koroze, na 

znalosti vlivu jednotlivých korozních faktoru, na průběhu koroze a na znalosti vlastností 

jednotlivých protikorozních ochran.  

Obr. 15 Oxidace polymeru 
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4.1 Způsoby protikorozní ochrany: 

1. Navrhnout vhodný konstrukční materiál, popřípadě upravit jeho složení tak, aby daným 

podmínkám vyhovoval. 

2. Změnit (ovlivnit) vlastnosti korozního prostředí, případně provozní podmínky tak, aby 

koroze byla snížena na přípustnou míru. (destimulace, inhibice, pasivace) 

3. Vhodně navrhnout (upravit) konstrukci zařízení tak, aby nezpůsobovala zhoršení 

korozních podmínek. 

4. Vhodně zvolit technologii výroby a výrobní operace, aby nedošlo ke zvýšení citlivosti 

materiálu ke koroznímu napadení. 

5. V některých případech koroze v elektrolytech využít způsobů elektrochemické ochrany: 

5.1. katodickou ochranou – katodickou polarizací na potenciály, při nichž je koroze silně 

potlačena, 

5.2. anodickou ochranou – anodickou polarizací na potenciály, při nichž je kov pasivní. 

6. Chráněný materiál opatřit povrchovou úpravou dostatečné korozní odolnosti, která by 

zaručovala požadovanou životnost zařízení, případně splnila i další funkce. [1] 

4.2 Volba materiálu 

 Různé materiály za srovnatelných podmínek korodují různou rychlostí a různými 

morfologickými formami. Využití specifických vlastností materiálů lišícího se vzájemně 

fyzikálními, mechanickými i korozními parametry je jedním ze základních způsobů 

protikorozních ochran. Základním předpokladem pro správnou volbu materiálu je dobrá 

znalost jeho chování za různých podmínek. 

Volba vhodného konstrukčního materiálu je podmíněna těmito vlivy: 

- Maximální teplotou, při které je materiál používán 

- Složením prostředí a koncentrace jednotlivých agresivních látek 

- Intervaly působení vlivu prostředí 

- Mechanickým působením prostředí 

- Druhem spojování vodivých odolných materiálů 

- Pnutí uvnitř materiálů 

- Namáhání, chvění, nárazy apod.  
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4.2.1 Uhlíkové oceli 

Uhlíkové oceli v přirozených podmínkách korodují v rozmezí několika desetin 

milimetru za rok. V neutrálních roztocích solí v důsledku elektrochemického působení 

probíhá koroze rychleji. V alkalických roztocích jsou uhlíkové oceli stálé. V kyselinách se 

uhlíkové oceli rozpouštějí velmi rychle. Pro použití v brzdové soustavě automobilu je to z 

hlediska korozivzdornosti nevhodný materiál. [13] 

4.2.2 Nízkolegované oceli 

Patří zde perspektivní ocel jakosti 15 217, která obsahuje 0,7 % Si, 1,2 % Cr, 0,3 – 

0,55 % Ni, 03, - 0,55 % Cu, 0,15 P. Korozní úbytky této ocele jsou o 50 % nižší ve 

středně znečištěné atmosféře než u uhlíkových ocelí. Tvoří se zde ochranná vrstvě, která 

je velmi přilnavá a chrání dostatečně ocel před korozí. Tato ocel je velmi vhodná pro 

vedení brzdové kapaliny automobilu z hlediska odolnosti vůči korozi, dobré tvářitelnosti a 

nízké ceně. [13] 

4.2.3 Korozivzdorné oceli 

Korozivzdorné oceli obsahuji vysoký obsah chromu, který umožňuje vznik pasivního 

stavu těchto ocelí. Minimální množství chromu, potřebného k dosažení pasivity je 12 % 

Cr v tuhém roztoku železa alfa nebo gama. Pasivitu lze definovat jako stav korozní 

odolnosti kovů v prostředí, ve kterém by tyto kovy z hlediska termodynamiky byly velmi 

málo odolné.[12] 

4.2.4 Austenitické oceli 

Hlavními legujícími prvky jsou chrom a nikl, případně s částečnou nebo úplnou 

náhradou niklu manganem. Zvýšení korozí odolnosti se dosahuje přidáním molybdenu a 

mědi. Oceli chrommanganové jsou odolné proti koroznímu praskání, nevýhodou je jejich 

náchylnost k mezikrystalické korozi. V přírodních podmínkách je jejich korozní odolnost 

velmi dobrá. Avšak mořská voda za přítomnosti kyslíku způsobuje bodovou korozi. Oceli 

s vyšším obsahem chromu, niklu nebo křemíku jsou pro svojí žáruvzdornost použitelné do 

1000° C. Pro automobilový průmysl jsou to velice perspektivní oceli.[12] 
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4.2.5 Měď 

Měď je vhodný konstrukční materiál pro svoji dobrou korozní odolnost v některých 

prostředích, snadnou zpracovatelnost a dobrou tepelnou a elektrickou vodivost. Velmi 

nežádoucí nečistotou v mědi je kyslík a síra. V atmosférických podmínkách je měď velmi 

stálá, ve vodách a v mořské vodě taktéž. V kyselých prostředích, zejména oxidačních je 

měď velmi napadána, v kyselinách za nepřítomnosti kyslíku je velmi odolná. V alkáliích 

pak do koncentrace 50 % a teploty 80° C. Měď, jakož to materiál, je v automobilovém 

průmyslu hojně využívána zejména pro svou elektrickou vodivost v elektrických 

rozvodech automobilu a pro svou korozní okolnost uvnitř trubek s brzdovou 

kapalinou. [12] 

4.2.6 Hliník 

Hliník je velmi odolný proti korozi, zvláště je-li čistý. V praxi se používá hliník o 

čistotě 99,5 % Al. V mírné atmosféře je odolnost hliníku velice dobrá a úbytek tloušťky 

nepřesahuje 0,001 mm/rok. Hliník a jeho slitiny jsou v automobilovém průmyslu hojně 

využívány především v motorech, ale i jako prvky karosérie popřípadě celé karosérie. 

Také v brzdovém systému se hliník uplatňuje, a sice jako těla regulátoru brzdného tlaku, 

uchycovací segmenty, spojky brzdových trubek a hadiček atd. [12] 

4.2.7 Zinek 

Zinek jako protikorozní ochrana železných materiálů je velmi dobrá vzhledem k jeho 

postaveni v elektrochemické řadě kovů, kdy chrání železo. Korozní rychlost zinku ve 

venkovské atmosféře je asi 20x pomalejší než je korozní rychlost běžné uhlíkové oceli. 

Pro automobilový průmysl je zinek neodmyslitelným materiálem, protože právě zinkem 

jsou chráněny téměř všechny ocelové součásti automobilu. [12] 
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4.2.8 Plasty 

 Technické plasty jsou velice odolné v mnoha korozních prostředí, mají dobré izolační 

vlastnosti i zpracovatelnost, je ale důležité zvolit správný polymerpro dané prostředí a pro 

danou aplikaci. Přehled polymerů a jejich odolnost v různých prostředích je shrnuta v tab. 2. 

Jejich použitelnost je nejvíce limitována jejich hořlavostí, nízkými provozními teplotami a 

omezenými pevnostními vlastnostmi, které jsou navíc ovlivňovány teplotou, časem a 

stárnutím. Chemická odolnost plastů je obecně velice dobrá, působením některých prostředí 

mohou organické materiály podléhat nepříznivým fyzikálním a chemickým změnám. 

V automobilu se nejvíce plastů nachází v interiéru vozidla ale svou hlavní roli v protikorozní 

ochraně plní jako kryty a povrchové vrstvy kovových součástí. U brzdové soustavy polymery 

tvoří jednu z povrchových úprav vedení brzdové kapaliny a expanzní nádobku brzdové 

kapaliny na hlavním brzdovém válci. [13] 

  

Tab. 2Odolnost polymerů v jednotlivých prostředích [13] 
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Označení prostředí:  

a.       voda j.        nižší alkoholy  

b.      slabé kyseliny k.      estery 

c.       silné kyseliny l.        ketony 

d.      oxid. kyseliny m.    arom. uhlovod. 

e.       silnéorg. kysel. n.      benzin 

f.       slabé alkálie o.      pohonná směs 

g.      silné alkálie p.      miner. oleje 

h.      alifat. uhlovod. r.        tuky, oleje 

i.        chlor. uhlovod.  

  

Stupně odolnosti: 

1. odolný 

2. dostatečně odolný 

3. podmíněně odolný 

4. obvykle neodolný 

5. zcela neodolný 

Stárnutí plastů je způsobeno vlivem ultrafialového záření, vlhkosti, kyslíku a dalších 

složek atmosféry. Prvním příznakem korozních procesů a stárnutí plastů je jejich zkřehnutí 

v důsledku změn struktury, především jejich zesítnění a dále vznik propustnosti plynů a 

kapalin plastomery a elastomery. 

Výběrem vhodného materiálu je možné zastavit nebo výrazně zpomalit korozi a tím 

zajistit správnou funkci součástí po dobu jejich životnosti. Také čas spojený s údržbou je 

tímto minimalizován a tím pádem náklady na provoz klesají, tedy vyšší pořizovací náklady 

korozivzdorných materiálů se uživateli časem vrátí. V tab. 3můžeme vidět, které legující 

prvky a jak ovlivňují ocel.  
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Prvek Ovlivňuje v oceli - 

martenzitické feritické austenitické 

uhlík pevnost a tvrdost − − 
chrom odolnost proti korozi odolnost proti korozi odolnost proti korozi 

nikl pevnost, houževnatost, 

odolnost proti korozi − 
odolnost proti korozi, 

tvářitelnost, 

svařitelnost, 

nemagnetičnost 

hliník tvářitelnost za studena, 

svařitelnost − − 
titan, niob − − zabránění 

mezikrystalové korozi 

molybden − odolnost proti korozi, 

zvláště bodové 

odolnost proti korozi, 

zvláště bodové 

síra, selen obrobitelnost − obrobitelnost 

Tab. 3 Vliv základních legujících prvků v korozivzdorných ocelích. 

4.3 Úprava korozního prostředí 

 Odstraněním nebo snížením koncentrace agresivních složek korozního prostředí 

snižujeme rychlost koroze kovových materiálů, korozní systém převádíme do pasivního stavu 

a tím chráníme daný materiál.  

 V automobilovém průmyslu je úprava korozního prostředí odstraněním složky 

způsobující korozi poněkud složitá z důvodu široké škály prostředí, ve kterém se automobil 

během své životnosti pohybuje. Proto se konstruktéři spíše soustředí na ochranu proti korozi 

různými kombinacemi povrchových úprav a úpravu korozního prostředí řeší plastovými kryty 

a vhodnou konstrukcí brzdového systému tak, aby jej co možná nejvíce ochránili před 

přímým kontaktem s vodou, posypovou solí, nečistotami a odlétávajícími částicemi. 

 Úprava korozního prostředí inhibitory koroze. Inhibitory koroze jsou látky, které mění 

vlastnosti fázového rozhraní kov – prostředí. Protože celkový korozní průběh je kineticky 

řízený dílčí reakcí s nejpomalejším průběhem, zpomalují inhibitory některé z dílčích reakcí 

tak, aby byl zpomalen celkový průběh korozního procesu. Působení inhibitorů koroze je 

znázorněno na obr. 18. [12]  
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4.4 Vhodná konstrukce z hlediska protikorozní ochrany 

 Konstrukce zařízení má být taková, aby docházelo jen k nezbytně nutnému koroznímu 

napadení. Nevhodný tvar může neúměrné zvýšit účinek některého korozního faktoru, byť i 

jen místně, takže se tam korozní reakce urychlí.  

 Konstrukční řešení, které je vhodné pro konstrukci předmětu nebo pro jeho výrobu 

apod., nemusí ještě zaručovat jeho dobré korozní chování. Konstrukce předmětu, tvary a 

rozměry součásti nemusí respektovat vlastnosti ochran. Mohou být pro provedení ochrany 

nevhodné, takže kvalita ochrany by byla v různých místech jejího styku s prostředím rozdílná 

a někde i nedostatečná. Účinné ochrany lze dosáhnout jen při těsné spolupráci korozního 

inženýra s konstruktérem.[1] 

4.5 Technologie výroby a výrobní operace ovlivňující korozní napadení. 

 Jednotlivé technologické a výrobní procesy, kterými je materiál zpracováván, mají do 

značné míry vliv na protikorozní vlastnosti finální součásti. Strojírenské operace, jako jsou 

např. tváření, pájení, svařování atd. ovlivňuji strukturu kovu, který do strojírenské výroby 

přichází ve formě odlitku, výkovku a vývalku, takže materiál předmětu může mít odlišné 

korozní vlastnosti, než měl polotovar.Nejčastěji dochází ke strukturnímu ovlivnění při 

svařování, kdy se mění struktura materiálu v tepelně ovlivněné oblasti svaru.  

  

Obr. 16Působení inhibitoru koroze [12] 
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Svár by měl korodovat jinou rychlostí než okolní materiál, neboť jinak vzniká 

makročlánek. Tomu je třeba zabránit použitím takového svařovacího materiálu, který 

poskytne svár stejného chemického složení, jaký má základní materiál, a takového postupu 

svařování, který minimálně ovlivní strukturu.  

Dalšími faktory ovlivňující korozi z hlediska výroby jsou drsnost, struktura, napětí 

nebo znečištění povrchu, tudíž vhodnými technologiemi obrábění jsou ty, které zanechávají 

povrch s co nejmenší drsností. Při mechanickém obrábění vznikají na povrchu napětí, která 

někdy přecházejí i ve strukturní změny. Tupé nástroje a zanesené brusné kotouče povrch 

trhají a vyvolávají zbytkové tahové pnutí, které u některých materiálů může přecházet 

v korozní praskání. Proto je nutné obrábět ostrými nástroji.  

Výrobní technolog volí výrobní operace s ohledem na korozní agresivitu prostředí, ve 

kterém bude součást použita. U ovládacích součástí brzdového systému automobilu, je proto 

tvarování vedení brzdové kapaliny realizováno ohybem, který neovlivňuje strukturní 

vlastnosti materiálu, a tak není zhoršena korozní odolnost vedení brzdové kapaliny. U námi 

testovaného brzdového pedálu je použit tupý svár, který je vhodně umístěn pod nášlapnou 

plochou, a tedy nepřichází do přímého kontaktu se solí, vodou a nečistotami. [1] 

4.6 Elektrochemická ochrana kovů 

 Elektrochemická ochrana kovů se v automobilovém průmyslu téměř nevyužívá tudíž 

je zde popsána jen schematicky a stručně. 

Při elektrochemické korozi je podmínkou vytvoření korozního článku, přičemž 

dochází k anodickému rozpouštění, tj. korozi anody, kdežto katoda se nerozpouští a je do jisté 

míry funkcí článku před korozí chráněna. Toho se využívá při elektrochemické ochraně, kde 

se uměle vytvářejí makročlánky. 

4.6.1 Katodická ochrana kovů 

Katodická ochrana kovů se využívá při ochraně velikých povrchů různých kovových 

konstrukcí. Technická aplikace této metody se soustřeďuje převážně na ochranu úložných 

potrubí, ropovodů, plynovodů a úložných kabelů. Druhou velkou oblast použití katodické 

ochrany tvoří zařízení vystavené korozi mořskou vodou.  

  



                Bakalářská práce  Jakub Rušaj 

25 

 

 Oxidační anodická reakce je dána křivkou ja v závislosti potenciál – proudová hustot. 

Stejně platí pro redukční katodické reakce křivka jkobr. 19.Aplikace katodické ochrany je 

možná s vnějším zdrojem proudu nebo s obětovanými anodami. 

4.6.2 Anodická ochrana kovů 

Úkolem anodické ochrany je udržovat potenciál chráněného kovu v rozmezí odpovídajícímu 

potenciálové oblasti pasivity kovu. Tato oblast je vymezena na anodické polarizační křivce 

pasivačním potenciálem Ep a transpasivačním potenciálem Et, který u některých kovů není 

výrazný, protože dochází ke vzniku elektricky izolační vrstvy. Obr. 20. [23] 

 

 

 

 

 

  

Obr. 17Polarizační diagram katodické ochrany [13] 

Obr. 18Anodická polarizační křivka 
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Posun potencionálu do oblasti pasivity se dosahuje vnějším zdrojem elektrického 

proudu, chráněný kov je zapojen jako anoda na kladný pól zdroje. Jako zdroj slouží zpravidla 

potenciostatické zařízení, které automaticky udržuje potenciál na stanovené experimentální 

hodnotě. Anodická ochrana se aplikuje zejména při ochraně nerezavějících ocelí v roztocích 

kyselin nebo louhů, kdy probíhá jejich samovolná koroze v aktivním stavu. [13] 

4.7 Povrchové úpravy 

Podstatou a charakteristickým rysem povrchových úprav je získání určitých 

požadovaných vlastností stavu povrchu materiálu potřebných pro jejich optimální a 

dlouhodobou funkci. 

 Materiály a z nich vyrobené předměty jsou po celou dobu jejich životnosti vystaveny 

funkčnímu namáhání a působení prostředí, přičemž požadujeme neměnnost jejich původních 

vlastností a vzhledu. 

Povrchové úpravy lze podle účelu a významu rozdělit na: 

- ochranu proti korozi, 

- dosažení požadovaného vzhledu (design), 

- dosažení speciálních vlastností povrchu (el. vodivost, tvrdost, otěruvzdornost) 

Podle charakteru vytvořené povrchové vrstvy na: 

- anorganické 

 kovové 

 oxidické 

 keramické, sklovité 

- organické 

 nátěrové 

 plastové 

 konzervační 

Nejrozšířenější skupinou jsou protikorozní ochrany vytvořené různými typy 

ochranných povlaků (kovových, anorganických, nekovových i organických) řadou technologií 

povrchových úprav. Funkce těchto povlaků není založena pouze na izolaci chráněného 

materiálu od korozního prostředí. Znalost mechanismu funkce ochranných povlaků je velmi   
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důležitá nejenom z hlediska jejich zdokonalování, ale též pro správnou volbu alternativ 

ochrany a případné kombinace. Je nutno si uvědomit, že z hlediska korozní odolnosti jsou pro 

jednotlivé kovy rozhodující vlastnosti jejich povrchu. Tato skutečnost umožňuje, při známé 

rychlosti koroze, nahrazovat hlavně drahé konstrukční materiály s vysokou korozní odolností 

výhodnými povrchovými úpravami prováděnými nejrůznějšími metodami. To umožňuje 

vhodně kombinovat výhodné mechanické a cenové vlastnosti základního a povlakového 

materiálu. 

 

Přehled povrchových úprav kovu 

Galvanické pokovování -  Niklování 

 

Vakuové pokovování 

 

Mědění  

  

 

Chromování 

 

Plátování 

 

Zinkování 

  

 

Mosazení 

 

Smaltování 

 

Cínování 

  

   

Skelné a krystalické povlaky 

Žárové pokovování - Cínování  

  

 

Olovění 

 

Organické povlaky 

 

Zinkování  

  

 

Hliníkování 

 

Žárové stříkání plastických hmot 

    Termodifuzní pokovování - Zinkování  

 

Vířivé nanášení plastických hmot 

 

Hliníkování 

  

 

Chromování 

 

Žárové stříkání kovů 

 

Z tohoto výběru povrchových úprav součástí, se nejvíce v automobilovém průmyslu 

uplatňuje, galvanické pokovování zinkem popřípadě mědí a organické povlaky, zejména 

lakování. Nezbytným krokem v technologickém postupu práce u všech těchto povrchových 

úprav jsou, čištění a předběžné úpravy povrchu. Na všechny tyto úkony se v následujících 

kapitolách zaměříme a podrobněji je popíšeme.  
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4.8 Čištění a předběžné úpravy 

Kovové součásti určené k finální povrchové úpravě bývají mechanicky znečištěné 

(mastnotami, zbytky past, mazadel, prachem apod.) díky předcházejícím pracovním úkonům 

jako jsou frézování, ohýbání, svařování atd. dalším znečištěním, jsou látky vázané chemicky 

(oxidy, rez, okuje, apod.). Před samotným nanesením finální povrchové úpravy je nutno kov 

těchto nečistot zbavit a vytvořit kovově čistý povrch. 

 Mechanicky vázané nečistoty odstraňujeme odmašťováním, chemicky vázané 

nečistoty obvykle mořením, nebo mechanickými úpravami (broušením, otryskáváním, 

omíláním). Těmito úpravami se získává rovněž vhodná mikrogeometrie a mikrostruktura 

povrchu. 

4.8.1 Mechanické úpravy povrchu 

 Mezi mechanické úpravy povrchu patří tryskání, omílání, broušení, kartáčování a 

leštění. 

Účelem mechanických úprav je: 

- čištění povrchu materiálu (odstranění okují) 

- vytvoření podmínek pro zakotvení povlaku 

- zlepšení mechanických vlastností (zvýšení pevnosti, meze únavy) 

- vzhledové požadavky 

4.8.1.1 Otryskávání 

 Otryskávání je způsob mechanického čištění povrchu, při kterém je tryskací materiál, 

(křemičitý písek, litinová drť, karbid křemíku nebo umělý korund), vystřelován pod vysokým 

tlakem z malé trysky přímo na čištěný materiál. Agresivita čištění se reguluje pomocí 

tryskacího tlaku, velikostí zrn, druhem otryskávacího materiálu, úhlem a vzdáleností tryskání 

a velikosti trysky. Při předúpravě povrchu otrýskáním se vedle požadavků morfologie, 

dociluje dokonale očištěného povrchu od okují, korozních zplodin, případně jiných nečistot. 

4.8.1.2 Omílání 

 Omílání je způsob mechanické úpravy malých předmětů, spočívající ve vzájemném 

odírání předmětů, omílajících těles, brusiva a kapaliny v otáčejícím se bubnu nebo zvonu.   
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Omílání je vhodné především pro menší předměty oblých tvarů do váhy asi 1Kg. Větší 

předměty lze také omílat, ale je nutné je upevnit do přípravku v omílacím zařízení. 

Omílání se používá pro: 

- odjehlování výrobků 

- leštění výrobků 

- odstraňování zbytků tavidel po svařování 

- odstraňování zbytků korozních zplodin 

- zpevňování povrchu 

4.8.1.3 Broušení, leštění, kartáčování 

 Tyto mechanické úpravy povrchu se velmi často používají jako úpravy před 

vytvářením povlaku nebo i jako konečné úpravy. Broušením se obvykle připravuje základní 

povrch pro kartáčování nebo leštění. Leštěním se upravuje základní povrch a také povlak. 

Mezi broušením a leštěním lze velmi těžko stanovit přesnou hranici. Broušení a leštění se 

v povrchových úpravách používá k odstranění nerovnoměrností povrchu, za účelem dosažení 

lesku nebo vhodného povrchu pod následující povlak. 

  Brusné kotouče v povrchových úpravách mohou být plstěné, dřevěné, látkové, 

případně pružně uložené lamely s nalepeným brusivem. Pevné kotouče jsou používány na 

broušení ostrohranný a rovinných předmětů a čím je tvar předmět složitější tím se používá 

měkčí brusný kotouč.  

 technologický postup u broušení a leštění se volí podle stupně nerovnosti povrchu. Při 

vybrušování se postupuje od hrubších zrn k jemnějším. Zrnitost brusiva posledního kotouče je 

dána požadavky následující operace. Volba brusiva závisí na druhu broušeného materiálu. U 

oceli se požívá těchto zrnitostí: 

- hrubování 46 – 80 [zrn/cm
2
] 

- hlazení 100 - 150 [zrn/cm
2
] 

- jemné hlazení 200 – 240 [zrn/cm
2
] 

- předlešťování 280 – 320 [zrn/cm
2
] 

- jemné předlešťování M 32 – M 22 
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Hrubování a hlazení mají odstranit větší a střední nerovnosti. Jemné hlazení se používá u oceli 

jako předúprava pro galvanické povlaky, jež mají schopnost vyrovnávat nerovnosti povrchu 

(Cu, Zn), předlešťování je poslední operace před galvanickýmpokovováním, jež kopíruje 

povrch (Ni, Ag, mosaz). Jemné předlešťování je poslední operace před leštěním např. ocelí a 

nerezavějících ocelí. [13] 

Leštění se provádí jako finální úprava základního materiálu po broušení nejjemnějším 

kotoučem a dociluje se tím konečné požadované jakosti povrchu. Dále se leštění používá u 

galvanických povlaků pro získání lesku v mezioperacích na vrstvách Cu, Ms, Ni. 

4.8.2 Chemické úpravy povrchu 

 Chemické a elektrochemické předběžné povrchové úpravy povrchu jsou nedílnou 

součástí v procesu čištění kovu a zajišťují tak lepší smáčivost povrchu a tím i dokonalejší 

přilnavost povlaku v navazujících technologických operacích, jako jsou v automobilovém 

průmyslu zejména, galvanické pokovování respektive pozinkování, mědění, chromování, 

lakování atd. 

 Požadovaná čistota povrchu je závislá na druhu povlaku, který na čištěný povrch bude 

nanesen. Největší čistotu vyžadují galvanické povlaky, naopak nejmenší, pak povlaky 

nátěrových hmoty a difuzní povlaky. 

Rozdělení nečistot 

- ulpělé, různé mastnoty, v nich zachycený prach, zbytky brusných a leštících past, které 

lnou na povrchu fyzikálními silami. Tloušťka vrstev těchto nečistot může být malá, že 

není patrná okem, ale může být silná i několik mm. Tyto mastnoty se odstraňují 

odmašťováním. 

- Chemicky vázané vznikají nejvíce jako produkt koroze, rez a okuje. Odstraňují se buď 

mechanicky, nebo chemickým mořením. [13] 

Rozdělení chemických úprav 

- odmašťování 

- moření  



                Bakalářská práce  Jakub Rušaj 

31 

 

 

4.8.2.1 Odmašťování 

Při odmašťování reagují chemická činidla s nečistotami na povrchu, rozrušují a 

uvolňují je, převádějí do roztoku nebo emulze a zabraňují jejich redepozici na povrch kovu. 

Odmašťováním se odstraňují všechny druhy nečistot, které jsou k povrchu vázány buď 

fyzikální absorpcí (např. látky tukového charakteru), nebo adhezními silami (jemně 

rozptýlené anorganické nečistoty, prach, kovové třísky apod.). 

Rozdělení odmašťování dle druhu probíhajících pochodů 

- odmašťování ve vodných alkalických roztocích 

 odmašťování elektrolytické (nejúčinnější způsob odmašťování) 

 odmašťování s použitím ultrazvuku 

 odmašťování s použitím vodní páry 

- odmašťování v organických rozpouštědlech 

- odmašťování emulzní 

4.8.2.2 Odmašťování vodnými alkalickými roztoky 

 Funkce alkalických vodných odmašťovacích roztoků spočívá hlavně v koloidně 

chemických pochodech, tj. v emulgaci a dispergaci nečistot. Přitom se samozřejměrozpouštějí 

i ty heteropolární nečistoty, které jsou ve vodě rozpustné. [1] 

  

Obr. 19Schéma emulgace mastnoty na povrchu kovu odmašťovacím roztokem 
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I. souvislá vrstva mastnoty na povrchu kovu 

II. postupné rozrušování vrstvy mastnoty odmašťovacím roztokem 

III. emulgace a dispergace mastnoty, odmašťovací roztok vytlačuje částice mastnot 

z povrchu kovu 

Po odmaštění se musí odstranit z povrchu kovů zbytky alkálií, popřípadě jiných 

nečistot oplachem horkou vodou. Toto se provádí postřikem nebo ponorem.  

Odmašťovací lázeň je nutno udržovat, tj. z povrchu lázně odstraňovat mastnoty a 

nečistoty, např. smýváním do přepadu a vyčerpanou lázeň doplňovat chemikáliemi. 

Nevýhodou tohoto odmašťování je nutnost zneškodňování odpadních vod pomocí 

neutralizačních stanic a velký příkon energie. 

4.8.2.3 Elektrolytické odmašťování 

 Příznivý účinek lázně je vyvoláván vyvíjecími se plyny přímo na povrchu 

odmašťovaného předmětu při průchodu elektrolytického proudu. Lze provádět katodické i 

anodické odmašťování. Faktory ovlivňující výsledek odmaštění jsou kromě koncentrace, 

složení, teploty lázně a doby odmašťování, také polarita a proudová hustota. Elektrolytickým 

odmašťováním lze jako jediným dosáhnout takové čistoty povrchu, která vyhovuje i 

galvanickému pokovování. 

4.8.2.4 Odmašťování s použitím ultrazvuku 

Jako odmašťovací lázeň se používají chlorované uhlovodíky, nebo častěji alkalické 

vodné roztoky obdobného složení jako při chemickém odmašťování.  

Do odmašťovací lázně se pomocí ultrazvukových budičů umístěných v odmašťovací 

vaně zavádí ultrazvukové vlnění vyvolávající kavitaci. Používá se při čištění malých 

předmětu s malými otvory a nepřístupnými místy. 

4.8.2.5 Odmašťování parou 

 Odmaštění je realizováno proudem mokré páry nebo proudem horké vody pod 

vysokým tlakem a teplotě (až 140° C). Pro zvýšení odmašťovacího efektu se do vody 

přidávají alkalické detergenty. Využívá se především pro čištění velmi znečištěných velkých 

strojních součástí a celků, automobilů nebo železničních vagónů.  
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4.8.2.6 Odmašťování v organických rozpouštědlech 

 Je velmi rozšířenou metodou odmašťování  a používá se hlavně tam, kde není možno 

použít alkalické roztoky. Výhodou tohoto procesu je jeho jednoduchost (rozpuštění mastnot 

pouhým molekulárním pochodem) a vysoká čistící mohutnost neboť velmi rychle rozpouští i 

velké vrstvy mastnot. Nevýhodou je nemožnost použití na velké povrchy, neodstraňuje 

heteropolární nečistoty (anorganické soli, pot a otisky prstů), nutnost regenerace rozpouštědla 

destilaci. Při jejich aplikaci se nikdy nedosáhne dokonale smáčivého povrchu. V průběhu 

jejich používání stoupá zbytkový stupeň zamaštění čištěného povrchu, který je závislý na 

vzrůstajícím znečištění rozpouštědla. 

4.8.2.7 Emulzní odmašťování 

 Odmašťování probíhá ve směsi organických rozpouštědel s emulgátory (trietalonové 

mýdlo), smáčedly, alkáliemi, inhibitory a vodou. Odmašťuje se natíráním, máčením a 

postřikem. Používá se na odstranění hrubých vrstev mastnot. Nevýhodou je nutnost čištění 

odpadních vod.  

4.8.2.8 Moření 

 Moření je způsob odstraňování oxidických nečistot (rez, okuje) z povrchu kovu 

chemickým způsobem. Působením kyselin nebo louhů se oxidy převedou na rozpustné soli, 

které se z povrchu opláchnou vodou. Moření se provádí v kyselině solné, fosforečné nebo 

sírové popřípadě moření v taveninách nebo párách chlorovodíku (zvláštní druhy moření). 

4.9 Zinkování 

Zinkové povlaky anodicky chrání ocelové díly před korozí. Hlavní použití zinkových 

povlakůje při ochraně ocelových a litinových výrobkůproti atmosférické korozi. Původně byli 

zinkové povlaky pouze bílé s namodralým odstínem. Postupem času se pozinkování 

zdokonalovalo a dnes již není problém vytvořit zinkový povlak v různých odstínech a 

s vysokým leskem zejména po úpravách chromatováním a lakováním. 

Koroze galvanických povlaku je v mnohých prostředích lineární funkcí času, tzn., že 

ochranná hodnota povlaku je úměrná tloušťce vrstvy. Korozní úbytek povlaku je však závislý 
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i na prostředí, kterému je povlak vystaven. Největší korozní úbytek bývá 5µm za 1 rok ve 

vnějším prostředí průmyslových oblastí, nejmenší 0,72 µm za 1 rok v zemědělských 

oblastech.  

 Zinek je značně reaktivní kov, jeho postavení v řadě napětí kovů vzhledem k železu je 

z hlediska ochrany ocelového povrchu velmi výhodné, s tím však souvisí další, nevýhodná 

vlastnost, totiž jeho malá odolnost proti korozi. Koroduje již ve vlhké atmosféře za vzniku 

korozních látek (bílá koroze), ty však zpomalují další korozi. [14] 

 Životnost zinkových povlaků se zvyšuje pasivací v chromatovacích lázních. Vznikají 

tenké vrstvy složené z iontů zinku, trojmocného a šestimocného chromu. Zbarvení finální 

vrstvy, se ovlivňuje složením chromatovací lázně, do odstínů modré, žluté, hnědé, černé, 

bronzové, anebo olivové. 

4.9.1 Rozdělení zinkovacích lázní: 

- kyanidové lázně, 

- bezkyanidové alkalické lázně, 

- slabě kyselé lázně, 

- kyselé lázně. 

4.9.1.1 Kyanidové lázně 

 Nositelem kovu v lázni je komplexní kyanid zinečnatý a zinečnatan sodný, další 

složky lázně jsou volný kyanid, alkalický hydroxid a uhličitan. Pro zjemnění zrna povlaku se 

používá sirník sodný, který do jisté míry působí i jako leskutvorná přísada. Pro vylučování 

lesklých povlaků se přidává leskutvorných přísad většinou na bázi makromolekulárních 

povrchově aktivních látek např. želatiny. Katodický proudový výtěžek je v rozmezí 60 – 90 % 

v závislosti na složení lázně a katodické proudové hustotě. Lázně mají velmi dobrou 

hloubkovou účinnost, jsou však silně jedovaté a likvidace odpadních vod je náročná.[14] 

4.9.1.2 Bezkyanidové alkalické lázně 

 Nositelem kovu je zinečnatanový komplex. Alkalický hydroxid zajišťuje stabilitu a 

vodivost lázně. Kvalitní povlaky lze vylučovat pouze při použití leskutvorných přísad, bez 

těchto přísad jsou povlaky matné. Výhodou těchto lázní je nenáročná likvidace odpadních vod 

nevýhodou je však nízká vylučovací rychlost (max. 0,7 µm), hloubková účinnost a krycí 

schopnost, proto jsou vhodné pro hromadné pokovení.[14]  
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4.9.1.3 Slabě kyselé lázně 

 Nositelem kovu je síran a chlorid zinečnatý a jako vodící sůl je používán chlorid 

amonný. Jejich výhodou je rychlá vylučovací rychlost kovu, vyloučený povlak je kvalitní a 

hloubková účinnost výborná. Tyto lázně se hodí, jak pro závěsové, tak i pro hromadné 

pokovování také jsou vhodné pro pokovení vysoce pevných ocelí, šedé i temperované litiny. 

Proudový výtěžek se pohybuje mezi 92 – 98 %. K vylučování vodíku prakticky 

nedochází. [14] 

4.9.1.4 Kyselé lázně 

 Nositelem kovu je síran zinečnatý a vodivost lázně se upravuje kyselinou sírovou. 

Jejich nevýhodou je nízká hloubková účinnost, vylučované povlaky bez leskutvorných přísad 

jsou matné a hrubé. Používají se na pokovování drátů a pásů v zinkovacích automatech pro 

svou vysokou hustotu elektrického proudu. Jejich 100 % proudový účinek zaručuje, že se u 

zinkovaných předmětů nevyskytuje vodíková křehkost.[14] 

4.9.2 Chromatová vrstva 

 Je to vrstva, která zvyšuje odolnost zinkového povlaku proti korozi, není choulostivá 

na dotek a zejména zvyšuje lesk zinkového povlaku a zlepšuje jeho vzhled. Ve srovnání 

s neupraveným zinkovým povlakem, na kterém se po 24 hodinách v kondenzační komoře 

objeví bílá rez, je žlutá chromatová vrstva napadena až za 76 – 83 dnů. Chromatovou vrstvu 

lze vybarvovat organickými barvivy tam, kde se nepožaduje velká stálost na slunečním světle. 

Je vhodné použití barviv v kombinaci s bezbarvými laky.[14] 
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4.9.3 Doporučené technologické postupy 

Hromadné zinkování v kyanidových nebo bezkyanidových alkalických lázních 

Číslo 

operace 

Operace 

 

Číslo 

operace 

Operace 

 

1 hrubé odmaštění 7 vyjasňování 

2 jednostupňový studený oplach 8 dvoustupňový studený oplach 

3 ponorové odmaštění 9 chromatování 

4 dvoustupňový studený oplach 10 dvoustupňový studený oplach 

5 zinkování 11 dvoustupňový teplý oplach (max. 60°C) 

6 dvoustupňový studený oplach 12 sušení teplým vzduchem (max. 60° C) 

 

Závěsové zinkování  

Číslo 

operace 
Operace Číslo 

operace 
Operace 

1 hrubé odmaštění 8 vyjasňování 

2 dvoustupňový studený oplach 9 dvoustupňový studený oplach 

3 katodické odmaštění 10 chromatování 

4 anodické odmaštění 11 dvoustupňový studený oplach 

5 dvoustupňový studený oplach 12 jednostupňový teplý oplach (max. 60° C) 

6 zinkování 13 sušení teplým vzduchem (max. 60° C) 

7 dvoustupňový studený oplach   

 

4.10 Kataforezní lakování 

 Kataforézní lakování je v současné době jedním z nejmodernějších lakovacích metod. 

Jeho výhodami jsou hospodárnost, nízké ekologické zatížení, výborná korozivzdornost, 

přilnavost a rovnoměrnost vytvořené vrstvy i v těžko dostupných místech a možnost aplikace 

jak na ocelové díly, tak i na pozinkované nebo hliníkové. Kataforézním lakováním se 

vytvářejí nejen základové vrstvy ale v poslední době stále více i vrstvy finální, v tzv. 

jednovrstvém lakování. Díky vlastnostem procesu i povlaku, pro řadu jiných technologií 

nedosažitelných, nemá v současné době srovnatelnou konkurenci.[15]  
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4.10.1 Princip kataforezního lakování (KTL) 

 Kataforézní lakování (kataforéza, KTL) je jedním ze dvou způsobů elektroforetického 

lakování (elektroforéza ETL), druhým je lakování anaforetické (anaforéza. ATL). 

Elektroforéza patří mezi elektromigrační separační metody a spočívá v přenosu elektricky 

nabitých částic ve stejnosměrném elektrickém poli. Toto elektrické pole se vytváří vkládáním 

konstantního stejnosměrného napětí mezi elektrody.Jako nátěrová hmota při KTL se používá 

kationická ve vodě rozpustná nátěrová hmota na bázi epoxidu popř. akrylátu s velmi nízkým 

obsahem organických rozpouštědel (okolo 2 %) obsahující částice laku ve formě polymerních 

kationtů. Lakování je realizováno ponorem do lakovací lázně a lakované předměty jsou 

zapojeny jako katoda. Přivedením stejnosměrného napětí mezi katodu (lakované předměty) a 

anodu se vytváří elektrické pole, které způsobí migraci polykationtů ke katodě, kde reakcí 

s hydroxylovými ionty vznikajícími na ní rozkladem vody ztrácejí rozpustnost a vylučují se 

na povrchu předmětu. Tloušťka vytvořeného povlaku zvyšuje odpor vrstvy a tím se snižuje 

rychlost vylučování, které pak přednostně probíhá na místech s tenkou vrstvou povlaku, tedy 

v dutinách a stíněných místech. Po dosažení rovnoměrné vrstvy na celém povrchu dílu se 

vylučování zastaví. Standardnítloušťka vytvořeného povlaku je 15 – 30 µm 

(silnovrstvákataforéza 45 – 50 µm).Síla povlaku je závislá na velikosti použitého napětí. Po 

ukončení vylučování se předměty z lázně vyjmou a přebytečný lak se opláchne. Vyloučený 

povlak je nutno vypálit při teplotách 160 – 180° C, kdy dochází k polymeraci a povlak 

získává konečné vlastnosti.[16] 

4.10.2 Technologický postup KTL 

- Chemické odmaštění I 

- Chemické odmaštění II 

- 2 x studený oplach 

- Aktivace 

- Zinkofosfát 

- 2 x studený oplach 

- Pasivace 

- Studený oplach 

- Kataforézníuzelviz. obr. 22 

- 2 x oplach ultrafiltrátem 

- 1 x studený oplach 

- Ofuk 

- Vypalovací pec 

- Chlazení 
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Obr. 21Schéma kataforezního lakování [15] 

Obr. 20Schéma kataforezního uzlu průběžné linky se dvěma postřikovými oplachy ultrafiltrátem a 

finálním oplachem demivodou [16] 
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5 Praktická část 

5.1 Povrchová úprava vzorků  

Praktická část této bakalářské práce se zaměřuje na pozorování, porovnání a 

vyhodnocení korozivzdornosti dvou totožných brzdových pedálů vyrobených z nelegované 

oceli, ovšem každý s jinou povrchovou úpravou. Pedál číslo 1 byl ošetřen kataforézním 

lakem,viz. obr. 24.Na pedálu číslo 2 (viz. obr. 25)bylo rovněž použito kataforézní 

lakování.Lak byl odstraněnnarušením, v roztoku NaOH (cca 25%), a stažením, následně byl 

pedál okartáčován drátěným mosazným kotoučem. Poté bylo provedeno 2 min. chemické 

odmaštění a 15 min. moření v HCl. Poté byl pedál 35 min. ponechán v zinkovací, slabě 

kyselé, chloridové lázni společnosti Enthone a vyjasněn v kyselině dusičné. Po vyjasnění bylo 

aplikováno modré chromatovánís obsahem trojmocného chromu jako finální úprava pedálu. 

Na každém z pedálů byla část těla zakryta červenou izolační páskou pro pozdější 

porovnání na metalografickém rozboru exponované a zakryté (původní) struktury povlaku. 

Oba vzorky byly opatřeny dvěma sériemi vrypů (o šířce 0,3 – 3,4 mm), kdy vrypy o délce 5 – 

6 cm byly na sebe zhruba kolmé. Nášlapná část, na obou z pedálů, byla cca do poloviny lehce 

zbroušena brusným papírem hrubosti 1200. Tímto bylo simulováno opotřebení pedálu 

v provozu. Pro přehlednost při popisu koroze byly pedály pomyslně rozděleny do 3 oblastí viz 

obr. 24. 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 22Pedál č. 1 (kataforezní vrstva laku) před expozicí v solné mlze 
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5.2 Podmínky a parametry zkoušky 

- Zkoušení proběhlo podle ČSN ISO 9227 – Korozní zkoušky v umělých atmosférách. 

Zkoušky solnou mlhou – 1994. 

- Typ a popis čistoty použitých chemikálií: chlorid sodný, demineralizovaná voda 

(vodivost pod 1µS/cm), filtrovaný očištěný vzduch pro rozprašování solné mlhy. 

- Popis zkoušeného výrobku: ocelový svařovaný pedál vyrobený z ohnutých částí 

plechů a tyčí, s otvory pro šrouby anebo čepy, některé zalisované spoje; povrchová 

ochrana pedálu číslo 1 – kataforézní lakování, barva černá – pololesk, pedál číslo 2 

zinková vrstva s chromatickou úpravou barva stříbrná – lesklá. 

- Rozměry, tvar vzorku, vlastnosti a plocha zkoušeného vzorku: vnější rozměry 

350 x 80 x 93 mm, obloukovitý a ohnutý tvar, plocha odhadem 4 dm
2
, hlavní těleso 

(ohnutá páka) 340 x 40 x 8 mm, 

- Známé charakteristiky povlaku: pedál č. 1 – kataforézní lakování celého povrchu 

pedálu, tloušťka vrstvy 25 – 30 µm, pedál č. 2 – zinkový povlak s chromatovou 

vrstvou, tloušťka vrstvy 5 – 10 µm, 

- Metoda čištění vzorků po zkoušce: opláchnutí vlažnou tekoucí vodou pro prohlédnutí 

povrchu pedálů a osušení pedálů v laboratoři, 

- Doba zkoušky: 84 hodin, v průběhu zkoušky byly provedeny kontroly po 12 hodinách 

a 36 hodinách, 

- Zkušební teplota: 35° C v korozní komoře,  

Obr. 23Pedál č. 2 (zinková vrsrva) před expozicí v solné mlze 
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- Hodnota pH zkušebního roztoku: v rámci metody NSS s použitím neutrální solné 

mlhy obsahující 5% NaCl bylo pH 6,5 – 7,2. 

- Zvláštnosti nebo nehody během zkoušky: problémy se nevyskytly. 

5.3 Výsledky provedených kontrol během zkoušky 

 Kontrola pedálů po 12 hodinách v solné mlze: na pedálu č. 1 se objevila koroze 

v místech vrypů, na hranách, v místě sváru a lisovaného spoje a na nášlapné části 

pedálu kde bylo simulováno opotřebení, viz. obr. 26. Na pedálu č. 2 se neobjevily 

známky rzi ani v místech vrypů, sváru a lisovaného spoje, objevily se pouze korozní 

zplodiny zinku (tzv. bílá rez), které zpomalují účinek koroze a tím i chrání ocel před 

korozí, viz. obr 27. 

 Kontrola pedálů po 36 hodinách v solné mlze: na pedálu č. 1 se zintenzivnilo korozní 

napadení ve všech předešlých místech. Na pedálu č. 2 se objevily první známky 

koroze a v místech vrypů a simulovaného opotřebení se zvětšila vrstva korozních 

zplodin zinku. Nejvíce koroze postihla hrany plechu korozní oblasti 3 a místo 

nalisování oblasti 3 do oblasti 2. 

 Kontrola pedálů po 84 hodinách v solné mlze: na pedálu č. 1 přibylo v již napadených 

oblastech několik korozních bodů, ovšem žádné výrazné zhoršení nebylo 

zpozorováno. I po 84 hodinách v solné mlze, kataforetický lak nepodlehl 

podkorodování v oblastech vrypů a korozních bodů. Na pedálu č. 2 se rapidně zvýšilo 

korozní napadení v celé oblasti 3 a pokrylo téměř 90% povrchu této oblasti. Oblast 1 

byla bez zjevného napadení a v oblasti 2 se projevilo napadení na hraně plechu v místě 

lisovaného spoje. 
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5.3.1 Fotodokumentace kontrol 

Po 12 hodinách v solné mlze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 25 Pedál č. 1 detaily z oblastí 

pedálu 1-3 po 12 hod. 
Obr. 24 Pedál č. 2 detaily z 

oblastí pedálu 1-3 po 12 hod. 
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Po 36 hodinách v solné mlze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Obr. 27Pedál č. 1 detaily z 

oblastí pedálu 1-3 po 36 hod. 
Obr. 26Pedál č. 2 detaily z oblastí 

pedálu 1-3 po 36 hod. 

Obr. 28 Pedál č. 1 detail 

lisovaného spoje po 36 hod. 
Obr. 29 Pedál č. 2 detail části 3 po 36 hod. 



                Bakalářská práce  Jakub Rušaj 

44 

 

 

Po 84 hodinách v solné mlze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 31 Pedál č. 1 detaily z 

oblastí pedálu 1-3 po 

84 hod. 

Obr. 30 Pedál č. 2 detaily z 

oblastí pedálu 1-3 po 

84 hod. 

Obr. 32 Pedál č. 1 svár oblasti 1 

a 2 po 84 hod. 
Obr. 33 Pedál č. 2 detail koroze 

oblasti 3 po 84 hod. 
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5.4 Příprava vzorků pro metalografii 

Příprava metalografických vzorků se skládá z několika následujících operací  

a) Odebrání a zmenšení vzorku na velikost vhodnou k zalisování. 

b) Zalisování vzorku do pryskyřice za tepla 

c) Broušení sérií vhodných brusných kotoučů 

d) Leštění na leštícím kotouči s použitím vhodné emulze 

e) Leptání ve vhodném leptacím činidle o správné koncentraci. Pro naše účely jsme 

zvolili leptací činidlo 4% roztok HNO3  

K metalografii byly odebrány z každého pedálu dva vzorky viz. obr.38. Ty pak byly 

připraveny k metalografii dle postupu popsaného výše, (výsledné vzorky viz. obr.37). 

Obr. 35Vzorky připravené k metalografii 

Obr. 34Schématický postup přípravy vzorku pro metalografii [17] 
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5.5 Vyhodnocení metalografie 

Hlavní sledované parametry při metalografii: 

a) tloušťka povrchové vrstvy,  

b) míra korozního napadení, 

c) změny ve struktuře kovu. 

 

 

  

Obr. 36 1.1 Místo odběru vzokru z pedálu č. 1 z oblasti 2; 1.2 místo odběru vzokru z 

pedálu č. 1 oblasti 3; 2.1 místo odběru vzokru z pedálu č. 2 oblasti 2; 2.2 místo 

odběru vzokru z pedálu č. 2 oblasti 3 
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Obr. 37 Vzorek 1.1 naleptán, zvětšení 200x 

Obr. 38 Vzorek 1.1, zvětšení 500x 
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Obr. 39Vzorek 1.2 naleptán, zvětšení 500x 

Obr. 40Vzorek 1.2 s vrypem, zvětšení 200x 
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Obr. 41Vzorek 2.1 naleptaný, zvětšení 200x 

Obr. 42Vzorek 2.1, zvětšení 200x 
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Obr. 45 Vzorek 2.2 naleptaný, zvětšení 500x 

Obr. 46 Vzorek 2.2, zvětšení 500x 
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5.5.1 Analýza vzorku 1.1 

Na obr. 39 a 40 pozorujeme ztenčení kataforézní vrstvy což bylo zapříčiněno 

působením solné mlhy. K podkorodování ani k jinému zjevnému porušení KTVnedošlo. Na 

obr. 39 je dále vidět struktura feriticko-perlitické nelegované nízkouhlíkové oceli. 

5.5.2 Analýza vzorku 1.2 

Na obr. 42 vidíme místo opatřené vrypem o šířce zhruba 350 µm kde koroze napadá 

základový materiál. Pusobení koroze je omezeno pouze na oblast vrypu a nedocházi zde 

k podkorodování, to dokazuje kvalitu kataforézního laku. Dále na obr. 41 vidíme strukturu 

feritické, nelegované nízkouhlíkové oceli s tloušťkou vrstvy přibližně stejnou jako u obr. 42. 

Vyznačená tloušťka vrstvy KTL byla metalograficky odměřena a zprůměrována z deseti 

měření. 

5.5.3 Analýza vzorku 2.1 

Vzorek 2.1 byl odebrán z pedálu č. 2 chráneného zinkovou vrstvou z oblasti 2, kde 

nedošlo ke korozi, pouze k vyloučení korozních zplodin zinku, tzv. bílé rzi. Na obrázcích 43 a 

44 vidíme dostatečnou tloušťku zinkové vrstvy o síle 31,7 µm, dokonalé přilnuti a 

ochranu základního materiálu. Z obr. 43 je opět patrná feriticko-perlitická nízkouhlíková 

nelegovaná ocel. 

5.5.4 Analýza vzorku 2.2 

Vzorek 2.2 byl odebrán ze zinkem chráněného pedálu č. 2 z oblasti 3, která byla silně 

zkorodována a vrstva zinku se zcela vytratila. Na obr. 45 je červenou linií vyznačeno korozní 

napadení kovu. Na obr. 46 je opět červenou linií vyznačeno korozní napadení a zelenou je 

vyznačena hranice korozních produktů. Průměrný úbytek kovu na obr. 46 je cca 5,8 µm. Je to 

hodnota sestavena z dseti měření po celé šíři obr. 46. Struktura kovu tohoto vzorku je rovněž 

feritická jako u vzorku 1.2 
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6 Závěr 

Navržení vhodné protikorozní ochrany ovládacích částí brzdového systém automobilu 

je zcela nezbytné pro jeho bezpečný, bezúdržbový a dlouhodobý provoz. Z výsledků této 

práce můžeme usoudit, že ochranný povlak vytvořený  pouze kataforézním lakováním, nebo 

galvanickým pozinkováním by mohl být u některých prvků brzdové soustay nedostačující. 

Proto ochranné povlaky a jejich kombinace by měly být voleny s ohledem na namáhání, 

umístění,  funkci a cenu součásti, a dále pak na vlastnostech jednotlivých ochranných vrstev. 

 V teoretické části jsou uvedeny jednotlivé funkční celky brzdové soustavy včetně 

jejích pozice na automobilu, vlastnosti a agresivita korozního prostředí kterému musejí celky 

odolávat, ochranné povlaky, včetně jejich vlastností a aplikace na základní materiál i samotné 

základní a potahové materiály. Dále jsou zmiňovány i jiné způsoby ochran kovových dílů než 

povrchové  úpravy. Všechny tyto aspekty byly pečlivě zváženy při návrhu protikorozní 

ochrany pro brzdový systém automobilu. 

 Z výsledků praktické části je patrné, že kataforézní lak je velice odolný proti korozi na 

hranách i rovných plochách, v těžko dostupných místech, v místech s povrchovým 

namáháním ale také proti podkorodování. Naopak slabší ochranný účinek byl zaznamenán 

v místě svaru a nalisování. Žádnou ochranu lak neposkytoval v místech porušení až na 

základní materiál, tedy ve vrypech a v oblasti 1, kde byl kataforézní lak probroušen až na kov. 

Zinková ochranná vrstva měla naopak výborné protikorozní vlastnosti v oblastech narušení  

zinkové vrstvy až na základní materiál. Také v místě sváru a nalisování byla ochrana 

dostačující. Největší korozní napadení se projevilo v oblasti 3, kde zinková vrstva měla 

nejmenší tloušťku. Silně agresivní prostředí ochranou vrstvu zcela rozrušilo a napadlo ocel. 

 Na základě těchto poznatků je možno doporučit v místech s malou pravděpodobností 

mechanického poškození (prostor kabiny automobilu a motorový prostor) jednovrstvé 

kataforézní lakování. V místech, jako podkolí a podvozek nebo u složitých součástí s řadou 

svarů a lisovaných spojů, by bylo vhodné volil kombinaci galvanického pozinkování 

s jednovrsvým kataforézním lakem popřípadě jiným organickým povlakem (např. potažení 

vhodným polymerem). 
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