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ANOTACE 

Kovář, P. Studium otryskávání tenkých plechů: bakalářská práce. Ostrava: VŠB-

Technická univerzita Ostrava, Fakulta stojní, Katedra mechanické technologie, 2010, 

51s. Vedoucí práce: Podjuklová, J. 

 

     Tématem této bakalářské práce je studium technologie otryskávání jako metody 

čištění a předúpravy povrchu kovových substrátů v podobě tenkých plechů.  

     Úkolem pro řešení bude zhodnocení možné náhrady chemické předúpravy povrchů 

mechanickým způsobem při zachování vzhledových vlastností povrchů.  Druhy a 

tloušťky zkoumaných materiálů jsou vybrány z oblasti výroby a oprav kolejových 

vozidel, kde je kategorie tenkých plechů z konstrukčního hlediska vymezena minimální 

tloušťkou 1mm, horní hranice je stanovena na tloušťku 3 mm.  

     První část práce se zabývá obecnou charakteristikou technologie otryskávání, 

následuje rozbor současného stavu chemických úprav a čištění. Poslední část práce 

obsahuje návrh vhodné technologie otryskávání, experimentální výsledky, porovnání a 

zhodnocení výsledků. 

 

ANNOTATION 

Kovář, P. Study of Thin Metal Sheet Blasting: bachelor thesis. Ostrava: VŠB-The 

Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of 

Mechanical Engineering, 2010, 51 pp. Thesis advisor: Podjuklová, J. 

 

    The theme of this bachelor thesis is study of blasting as a cleaning and stripping 

technology in surface preparation of thin metal sheets for final coatings. 

     The aim is to evaluate the blasting as a substitution of chemical surface cleaning and 

preparation. The selection of materials and thickness of sheet is in compliance with 

contruction rules in branch of building and modernisation of rail vehicles. 

     The initiative part of thesis contains the general description of blasting, the following 

part is analysing current status of chemical cleaning. The last part contains the draft of  

possible blasting technology, experimental results, comparation and final conclusion. 
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Použité zkratky, symboly a značky 

 

 

Zkratka                       Název 

 

ČD                     České dráhy, a.s. 

DPS                   Deska plošných spojů 

KOH                  Hydroxid draselný 

KV                     Kolejové vozidlo 

PE                      Polyester 

PMB                   Plastic media blasting – otryskávání za pomoci otryskávacích  

                           materiálů na bázi plastů -  termosetů i termoplastů 

PUR                    Polyuretanový nátěrový systém  

ř.                         Řada 

ŽKV                    Železniční kolejové vozidlo 
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1   Úvod 

 

     Problematika povrchových úprav je důležitým a neoddělitelným odvětvím v procesu 

vzniku a života jakéhokoliv výrobku. Především ve strojírenství se toto odvětví stalo 

natolik důležitým, že se z něj postupem času vytvořila samostatná vědní disciplína. 

Jedná se o obor, který svou podstatou zasahuje do různých vědních odvětví, jakými jsou 

fyzika, chemie, a mnohé další a vyžaduje proto komplexní soubor znalostí 

z přírodovědných a technických věd. 

     Vedle protikorozní ochrany hraje povrchová úprava důležitou roli i při vzhledu a 

funkčnosti výrobku, přičemž jednotlivé role se vzájemně doplňují a nezřídka mezi nimi 

vznikají i protichůdné požadavky.  

     Aby mohla jakákoliv finální povrchová úprava maximálně plnit veškeré své 

zamýšlené funkce po celou dobu své navrhované životnosti, je nezbytná dokonalá 

příprava povrchu před touto finální povrchovou úpravou.  

     Každý výrobní podnik by měl mít vytvořeny vlastní technologické postupy tvorby 

povrchových úprav. Tyto postupy musejí vycházet z obecnějších pravidel, jakými jsou 

národní, popř. mezinárodní normy nebo jinak upravující předpisy, např. předpis ČD 

V98/25 pro povrchové úpravy ŽKV. 

     V této práci se budeme zabývat studiem otryskávání tenkých plechů používaných při 

výrobě a renovacích KV se snahou zhodnoti možnou náhradu stávajím postupům úprav 

a čištění plechových dílů. Práce bude vytvářena za pomoci technického zázemí firmy 

Pars nova a.s., Šumperk. 
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2   Obecný přehled problematiky předúprav povrchů 

 

 

2.1   Koroze kovů 

 

2.1.1   Popis koroze  

 

     Obecně lze korozi charakterizovat jako soubor fyzikálně chemických procesů 

působících v podstatě na každý ve strojírenství používaný materiál. V korozním procesu 

vstupují do vzájemné interakce korodovaný materiál a korozní prostředí, prostředníky 

v této interakci jsou fyzikální a chemické faktory ovlivňují rychlost i rozsah koroze. 

Korozní prostředí je dle normy ČSN ISO 9226 určeno stupněm korozní agresivity. 

Norma stanovuje pět skupin označených C1 až C5: 

 

C1 - velmi nízká 

C2 - nízká 

C3 - střední 

C4 - vysoká 

C5 - I - velmi vysoká (průmyslová) 

C5 - M - velmi vysoká (přímořská) 

      

     Finálním výsledkem interakce je degradace materiálu. Tato degradace může být 

podle rozsahu částečná nebo úplná.  

     Speciálně koroze kovů je pro strojírenství jedním z limitujících konstrukčních a 

životnostních faktorů.  

     Dále se budeme zabývat pouze korozí kovů, která má přímou souvislost s hlavním 

tématem této práce. 

 

 

2.1.2   Rozdělení koroze 

 

     Korozi lze rozdělit z mnoha hledisek. Jedno z možných rozdělení je podle 

interakčních prostředníků – koroze chemická a koroze elektrochemická. Toto dělení je 

v podstatě pouze orientační, nikdy totiž nelze hovořit pouze o jednom konkrétním 
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prostředníku, protože na materiál nepůsobí pouze jedno prostředí. Do procesu vstupují 

tito prostředníci vždy společně, rozdělení je tedy nutno brát z pohledu převažujícího 

prostředníka.  

 

Chemická koroze 

 

     Neprobíhá v elektricky vodivém prostředí, změny korodujícího materiálu nejsou tedy 

spojeny s přenosem elektrického náboje. 

     Typickým příkladem tohoto druhu koroze je oxidace povrchů kovových materiálů. 

Oxidačním prostředím může být např. vzduch obklopující materiál, plyn proudící 

v potrubí nebo jiný neelektrolyt, jenž na materiál působí. 

 

Elektrochemická koroze 

 

     Probíhá v elektricky vodivém prostředí, změny korodujícího materiálu jsou tedy 

spojeny s přenosem elektrického náboje. 

     Elektricky vodivá prostředí jsou vodné roztoky kyselin, jejich solí a zásad, při 

procesu vzniká galvanický článek. Typickým příkladem vzniku tohoto typu koroze je na 

styčné ploše dvou a více různorodých kovových materiálů, kde jsou příčinou vzniku 

článku různé elektrochemické potenciály interagujících kovů. 

 

 

2.2   Mechanická úprava povrchu  

 

      

2.2.1   Obecná charakteristika  

 

     Každý povrch materiálu je v průběhu výroby součásti znečišťován. Toto znečištění 

je k povrchu vázáno chemicky (např. různé oxidy) nebo mechanicky (např. prach, 

mastnota, zbytky řezných kapalin).  

     Obě skupiny znečištění lze z povrchu částečně odstranit chemickou nebo zcela 

mechanickou cestou. Mechanické způsoby čištění mají výhodu oproti chemickému 

čištění v nižším zatížení životního prostředí a zdraví pracovníků během 

technologického procesu (kyseliny z moření, výpary z reakcí, nebezpečí poleptání, …). 
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     U některých aplikací nelze chemické čištění využít vůbec, kupříkladu 

vysokopevnostní materiály užívané v leteckém průmyslu, které mají být galvanicky 

pokovovány již nelze mořit, ale pouze mechanicky upravovat; důvodem je omezení 

vlivu vodíku působícího na povrchovou vrstvu materiálu (vodíková křehkost) a 

vznikajícího při procesu moření [1]. 

     Mezi nejužívanější hrubé způsoby mechanického odstraňování nečistot patří 

broušení, omílání a otryskávání. Poslední dva způsoby čištění mají jednu význačnou 

vlastnost; krom toho, že vytvářejí na povrchu mikrostrukturu, která má výhodnou 

mikrogeometrii napomáhající lepšímu ukotvení následných ochranných např. 

nátěrových systémů, tak především díky samotnému principu zhutňují povrchovou 

vrstvu materiálu, výrazně u kovů ze skupiny železa a slitin těchto kovů.  

     Vzhled otryskaného materiálu lze z  morfologického hlediska považovat za 

neorientovaný, izotropní.    

     Existují dvě hlavní skupiny otryskávání: těžké, které je užíváno při odstranění koroze 

velkého rozsahu, a lehké, kterým je možné povrch upravovat na požadované vlastnosti, 

tzn. vzhled, jemná struktura pod nátěrový systém, galvanizování a mnohé další. 

V současné době lze lehké otryskávání považovat za nekonvenční metodu předůpravy 

povrchu, to je dáno především použitými otryskávacími materiály o nízkých měrných 

hmotnostech, které umožňují používání nižších otryskávacích tlaků. 

     Nadále se budeme podrobněji zabývat pouze otryskávacími metodami. 

 

 

2.2.2   Technologie otryskávání 

 

     Technologie otryskávání patří mezi metody, u kterých lze relativně jednoduchými 

variacemi dosahovat velice rozdílných drsností, vzhledů a mechanických vlastností 

povrchů.  

     Podstatou této technologie je dopravit otryskávací materiál na povrch otryskávaného 

materiálu takovým způsobem, aby se jeho kinetická energie v maximální míře 

přeměnila na energii, s jejíž pomocí bude odstraněna nečistota, popř. bude upraven 

povrch (vzhled, mechanické vlastnosti). 

     Zásadní vliv na vzhled a vlastnosti otryskaného povrchu má jak samotný 

otryskávaný materiál, tak otryskávací materiál (velikost, tvar, materiál) a parametry 

otryskávacího zařízení – rychlost jakou je schopné udělit otryskávacímu materiálu, 

množství dodávaného materiálu, uspořádání zařízení (tvar a velikost otryskávací trysky, 
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úhel otryskávání, vzdálenost od otryskávaného předmětu), neméně důležitý ovlivňující 

faktor má i samotná obsluha. 

     Jako základní parametry pro hodnocení jakosti otryskaného povrchu můžeme 

označit: 

 

Drsnost povrchu Ra a především Rz 

Čistotu povrchu Sa. 

 

 

2.2.2.1   Otryskávací materiály 

 

     Otryskávací materiály lze rozdělit podle různých kritérií. Např. dle velikosti, dle 

tvaru, dle typu, dle aplikace a mnohé další. S pomocí norem ČSN EN ISO 11124-1 až 4 

a ČSN EN ISO 11126-1, 3 až 10 lze vytvořit následující rozdělení nejčastěji užívaných 

otryskávacích materiálů dle typu. 

   

Kovové Nekovové 
Železné Neželezné Organické Anorganické 

Ocelový 
granulát 

Ocelová drť 
Ocelový 

sekaný drát 
Litinový 
granulát 

Litinová drť 
Nerezové oceli 

Hliníkový 
sekaný drát 

 
Zinkový sekaný 

drát 
 

Měděná struska 

Skořápky peckovin a 
ořechů 

 
 Kukuřičná zrna 

 
Krystalizovaný 
pšeničný škrob 

 

Polgrit, amorfní SiO2 

Soda, NaHCO3 

Suchý led 

Pemza 

Balotina 

Skořápky vajíček 
 

Kostěná drť 

Korund 

Keramika, např. Zirblast® 

Plasty (PMB) – 
např.Cystrip® 

Přírodní granát – např. 
almandin (Garnet) 

Marmorsoft-sférický CaCO3 

 

     Samostatnou skupinu otryskávacích materiálů lze vytvořit z materiálů určených pro 

zpevňování otryskávaných povrchů. Úprava vede ke zvýšení únavové životnosti 

strojních součástí, např. při výrobě velkých vinutých pružin je to v  podstatě nezbytná 

technologická úprava povrchu, zvyšující únavovou životnost až o stovky procent. Tato 

technologie je známa jako Shot peening (kuličkování) a médium pro tuto technologii je 
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charakteristické svým kulovitým tvarem. Základní představitelé Shot peening 

otryskávacích materiálů jsou balotina, steel shot – ocelové kuličky (broky), Zirshot®. 

 

 

     2.2.2.2   Vlastnosti otryskávacích materiálů 

 

     Otryskávací materiál je volen na základě požadavků, jaké by výsledný povrch měl 

splňovat, a s ohledem na zachování původních vnějších geometrických parametrů 

otryskané součásti. Platí pravidlo, že pro jemnější materiály, jemnější strukturu a 

subtilnější kontrukci je třeba volit méně abrazivní otryskávací materiály a naopak.  

     Na abrazivní vlastnosti otryskávacích materiálů mají hlavní podíl velikost zrn, jejich 

tvar, ostrohrannost, pevnost, tvrdost, hmotnost a štěpnost. 

     Pro veškeré materiály určené pro otryskávání platí, že by měly být inertní ve vztahu 

s daným otryskávaným materiálem, kvůli eliminaci vzniku tzv. sekundární koroze, tzn. 

především minimalizovat objem příměsí čistého Fe, S, Cl.  

     Dále je nutné zajistit, aby nebylo abrazivo při vícenásobném oběhu kontaminováno 

mastnotou, která by byla při dalším oběhu deponována na již očistěný nebo další 

povrch. Rovněž není žádoucí nechat obíhat abrazivo, které ztratilo podstatnou část své 

původní abrazivní schopnosti. Abrazivo špatných abrazivních parametrů především 

zhoršuje jakost povrchu, dále pak např. i zvyšuje prašnost a prodlužuje se potřebná doba 

pro otryskávání. 

     Na otryskávací materiály jsou krom technických vlastností dále kladeny požadavky 

ekonomické, bezpečnostní a environmentální.  

 

 

2.2.2.3   Aplikační možnosti otryskávacích materiálů 

 

     Možnosti výběru povrchových úprav jsou teoreticky téměř neomezené a rovněž tak i 

aplikace otryskávacích materiálů.  Níže uvedená tabulka představuje obecné aplikace, 

přičemž konkrétní aplikaci otryskávacího média je nutné vždy předem vyzkoušet na 

konkrétním materiálu a pro konkrétní situaci. 

     Zvláštním případem požadavku na drsnost povrchu představuje leštěný, popř. 

honovaný povrch. Efektu je dosahováno povětšinou pomocí vysokopolymerních plastů. 
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Při leštění probíhá otryskávání pod malým úhlem v rozsahu cca 10 až 30° a je 

využíváno skluzu pružně deformovaného abraziva po otryskávaném povrchu [2]. 

     Přílohy B a C představují příklady aplikačního doporučení a vlastností. 

 

 

 

 Dokončování povrchu z 

vizuálního hlediska 

 Čištění a odstraňování 

depozitů z povrchu 

 

 Povrchová úprava 

z mechanického hlediska 

a příprava pro další 

systémy  

• vytváření matného 

nebo saténového 

povrchu 

 

• honování a leštění 

• chemické nečistoty 

• staré povlaky 

• barvy 

• tmely a lepidla 

• karbonové 

usazeniny 

• okuje 

• strusky ze 

svařování a pájení 

• zbytků po 

odlévacích formách 

• otřepů 

• rez 

• oxidace 

 

• zpevňování 

povrchu 

• zvýšení únavové 

odolnosti 

• zvýšení odolnosti 

proti opotřebení 

• snížení pórovitosti, 

tření nebo 

náchylnost ke 

korozi 

• zlepšení mazání 

• zvýraznění vady a 

imperfekcí pro 

kontrolu povrchu 

• zdrsňování povrchu 

pro lepení a 

přilnavost 

nátěrových systémů 
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2.2.2.4   Alternativní technologie otryskávání suchým ledem 

 

     Jedná se o neabrazivní (pouze ve vztahu k otryskávanému povrchu) technologii, 

která se začíná v běžné praxi více uplatňovat teprve v poslední době. Počátky této 

otryskávací metody můžeme datovat roky 1986 a 1988 (U.S. Patent 4,617,064 a 

4,744,181); z historického pohledu se tedy jedná o poměrně novou technologii.  

     Otryskávacím médiem je suchý led (pevný CO2) v podobě pelet o přibližné velikosti  

rýžových zrn pro invazivnější tryskání nebo pro velice jemné otryskání lze použít 

tekutého CO2, které je při průchodu tryskou přeměněno ve vločky suchého ledu. 

(základní princip vzniku Příloha A).    

  

 

 

      

 

 

 

 

 

                    Pelety suchého ledu                                        Tryskání PCB pomocí vloček  

 

     Největších předností technologie je využíváno pro čistění povrchů, u kterých musí 

být zachována původní drsnost, struktura, optické a mechanické vlastnosti. Pozitivem je 

i možnost otryskat součásti přímo v místě původního uložení, tzv. za chodu. Navíc díky 

fyzikálním a chemickým vlastnostem CO2 (netoxicita, inertnost a elektrická nevodivost) 

je otryskávání suchým ledem využíváno i v elektrotechnickém průmyslu např. pro 

čistění osázených DPS a v potravinářském průmyslu se jedná v podstatě o jediný 

efektivní způsob čistění, který je navíc účinný i pro likvidaci biologické kontaminace 

bakteriemi a plísněmi. 

     Na rozdíl od ostatních otryskávacích materiálů je suchý led jediným prostředkem, ze 

kterého během otryskávacího procesu nevzniká sekundární odpad. Důvodem je 

přeměna skupenství během otryskávacího procesu, kdy původní pevná fáze sublimuje. 

Jediným odpadem z procesu tak zůstávají odstraněné nežádoucí deposity.  

     Z pohledu dopravy otryskávacího média k otryskávanému povrchu se jedná o běžné 

pneumatické otryskávání, následující fáze procesu mají již poněkud odlišný 
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mechanismus, ten je ostatně dán i mechanickými vlastnostmi suchého ledu, který má 

podle Mohsovy stupnice tvrdost pouze stupně 2 a nemohl by proto na depozity působit 

obdobně jako abraziva s vyšší tvrdostí. 

 

Proces odstraňování depositů má tři fáze [2]:  

kinetická – narušení a uvolnění depositů,  

termická – zkřehnutí a smrštění depositů díky teplotnímu šoku (suchý led: -79°C),  

sublimační – díky sublimaci a s ní související změnou objemu dochází k oddělení   

                      depositu od čištěného povrchu. 

     

 

      

     Hlavními přednostmi otryskávání pevným CO2 jsou ekologičnost, šetrnost, efektivita 

a ekonomičnost ve vztahu k eliminaci demontáží a transportu tryskaných součástí a 

celků mimo oblast umístění. 

     Hlavní nevýhodou je nemožnost opakovaného užití média (z důvodu sublimace) a 

poměrně vysoká cena média v porovnání s ostatními. 

  

 

2.2.3   Tryskací zařízení 

 

     V praxi jsou v současnosti používány téměř výhradně dva základní typy tryskacích 

zařízení. 



18 

 

     Oba se vzájemně liší principem, jakým je otryskávacímu materiálu předána potřebná 

energie. V prvém případě je využíváno energie stlačeného (tlakové) nebo proudícího 

vzduchu (injektorové) – pneumatické tryskače, ve druhém případě je otryskávacímu 

materiálu udělena energie rotujícím (tzv. metacím) kolem – mechanické tryskače. 

 

 

2.2.3.1   Pneumatické tryskače 

 

     Pneumatické tryskače lze dále dělit na tryskače určené pro volné otryskávání, kde 

není proces omezen prostorovými nároky a otryskávání je obhospodařováno mobilními 

tryskači, a na tryskače v podobě tryskacích boxů a kabin. Při pneumatickém otryskávání 

je obsluha přímým účastníkem otryskávacího procesu – ruční manipulace s tryskou. 

Velikosti standardních tryskacích boxů se pohybují od cca 0,5 m3 až po boxy s velikostí 

pro např. otryskávání železničních vagónů. 

     Při pneumatickém tryskání je nezbytné zajistit dostatečné množství vzduchu 

s minimálním obsahem vlhkosti, oleje a mechanických příměsí. 

     Pneumatické tryskání má mnohé variantní možnosti, jsou to např. otryskávání se 

zpětným odsáváním umožňující otryskávat i nepřesunutelné prvky v prostředí, kde 

nelze dovolit volný rozptyl abraziva (např. dveřní portály, mostní konstrukce), další 

možností je otryskávání pod vodní clonou. V případě používání vody jako pomocného 

prostředku je v případě aplikace na ocelové konstrukce nezbytné vždy používat 

inhibitory koroze pro eliminaci vzniku tzv. sekundární koroze.  

     Samostatnou skupinou lze označit otryskávání směsí abraziva a vody, systém známý 

pod názvem torbo®. 

 

 

2.2.3.2   Systém otryskávání torbo® [4] 

 

     Principiálně se jedná o otryskávání směsí abraziva a vody. Směs je unášena proti 

otryskávané ploše proudem stlačeného vzduchu. Abrazivní účinek je dosažen 

kinetickou energií proudící směsi. U tryskacího zařízení je možné měnit složení 

otryskávací směsi v různém poměru abrazivo:voda. Změna poměru ve prospěch vody 

má za následek snížení abrazivnosti otryskávací směsi. Tento poměr lze změnit až na 

hodnotu (abrazivo:voda) 10:90. 
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     Mezi významné přednosti systému oproti suchému otryskávání patří snížení 

prašnosti až o 95%, odpadá tak zatížení okolí i pracovníků prašnými emisemi. Dále je to 

nenáročnost na otryskávací médium (lze užít libovolné abrazivo o doporučené zrnitosti 

0 - 2 mm a s vyšší hustotou než voda) a snížení spotřeby abraziva oproti konvenčním 

metodám (průměrná spotřeba abraziva - 5 kg/m2).  

     Mezi určité nevýhody systému lze považovat právě využití vody při procesu 

otryskávání, kdy je při otryskávání železných materiálů nutné užívat inhibitory koroze 

(užití inhibitorů má za následek zvýšení ceny technologie a při nevhodné volbě může 

negativně působit na životní prostředí) a před nanášením povrchových vrstev je nutné 

povrch dokonale vysušit. 

 

Nejvhodnější aplikace systému: 

• odstraňování starých nátěrů a graffity ze dřeva, kamene, kovů, betonů, laminátů 

• předúprava povrchů před nátěry 

• čištění přírodního i umělého kamene, režného cihelného zdiva, fasád 

• sanace betonů  

 

 

2.2.3.3   Mechanické tryskače 

 

     Tento typ tryskačů je vzhledem k principu dopravy abraziva téměř výlučně uzavřený 

nebo polouzavřený, tj. obsluha nemá přímý kontakt s otryskávacím procesem. 

Významnou výhodou uzavřeného prostředí je možnost umístění zařízení i do provozu, 

kde je vyžadována minimalizace prašnosti z vedlejších technologických operací. Lze 

rovněž jednoduše zajistit odsávání s následným odlučováním prachových částic 

z tryskacího prostoru – bubnové, závěsné, stolové tryskače. Vzhledem k vysoké 

pracovní produktivitě jsou tyto typy tryskačů konstruovány i pro poloautomatický a 

automatický provoz – průběžné tryskače (např. tryskání hutních polotovarů) 

 

 

3   Materiály vhodné pro otryskávání 

 

     Se zřetelem k samotnému principu otryskávání můžeme konstatovat, že lze otryskat 

jakýkoliv materiál s pevnou strukturou. Z pohledu užitných vlastností takto upraveného 
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materiálu má tato metoda čištění a předpravy povrchu jistá omezení pro některé 

aplikace. 

     My se omezíme na otryskávání tenkých plechů využívaných při konstrukci a 

opravách KV. 

     Jak již bylo dříve uvedeno, otryskávání povrchu kovového materiálu má pozitivní 

vliv na jeho finální mechanické vlastnosti. To je dáno především tím, že při dopadu 

otryskávacího média na otryskávaný povrch dochází u substrátu k plastické deformaci, 

jejímž důsledkem je zpevnění materiálu, výrazně se toto projevuje při použití 

otryskávacího materiálu kulového tvaru. Existuje však určité omezení u plechů, které 

byly z konstrukčního hlediska předepjaty (nevhodným otryskáváním by se předpětí 

zrušilo), a u hliníku a hliníkových slitin. Hliníkové materiály mají tu vlastnost, že pod 

tlakem vytvořeným abrazivem u nich dochází k výraznému tečení (toto tečení je 

podporováno i dobrým šířením tepla v substrátu, teplo je důsledkem tření abraziva o 

otryskávaný povrch). Je proto nutné věnovat zvýšenou pozornost parametrům 

tryskacího procesu (výběr otryskávacího materiálu, menší množství kinetické energie, 

kratší doba otryskávání,…). Dalším důležitým omezením při otryskávání hliníku a 

hliníkových slitin je prach těchto materiálů, který je vytvářen při otryskávacím procesu 

a se vzduchem vytváří výbušnou směs. Zařízení pro otryskávání hliníkových materiálů 

proto musí být konstruována tak, aby se minimalizovalo toto riziko. Většinou je toho 

docíleno odsáváním prachu z prostoru tryskače nebo je otryskáváno pod vodní clonou s 

vhodným smáčidlem. 

          Při výběru konkrétního materiálu jsou krom tloušťky rozhodujícími parametry 

mechanické vlastnosti, které jsou dány chemickým složením a způsobem výroby 

plechů, neméně důležité pro volbu tryskacích parametrů je i konstrukční uspořádání 

otryskávané součásti. 

     Při otryskávání nových plechů přímo ve výrobě budou potřeba jiná abraziva a jiné 

parametry procesu, než při otryskávání teplotně ovlivněných např. svařovaných plechů 

nebo při renovačním otryskávání, kdy byl již plech podroben dalším např. 

povětrnostním vlivům a stárnutí. 

     Mezi hlavní mechanické vlastnosti ovlivňující volbu otryskávacích parametrů lze 

označit především mez kluzu, tvrdost a tažnost. Dále je to pak i konstrukční uspořádání. 

     Obecně lze stanovit hrubá základní pravidla pro otryskávání tenkých plechů takto: 

 
- vyhnout se použití abraziv o vyšší hustotě 
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- jsou-li při otryskávání použita abraziva o vyšší hustotě, neotryskávat více 

jak jednu nátěrovou vrstvu najednou, při snaze otryskat povrch „načisto“ 

je dané místo nadměrně zahříváno třením abraziva o povrch, v důsledku 

je pak materiál snáze plasticky tvářen tlakem abraziva a vznikají lokální 

deformace (zvlnění plechu) 

- při otryskávání je nezbytné mít vytvořenu vhodnou oporou pro 

otryskávaný díl 

- pro otryskávání jsou vhodnější abraziva o nižších hustotách, vhodnou 

volbou s nimi lze dosáhnout v podstatě shodných parametrů jako u 

abraziv s vyšší hustotou, avšak za nižšího otryskávacího tlaku => nižší 

mechanické zatížení substrátu. 

 

 

3.1   Železné materiály – konstrukční a korozivzdorné oceli 

 

     Nejprve si vymezíme pojem tenký plech. Jako vodítko využijeme normy pro hutní 

polotovary. 

     Tenké ocelové plechy pro všeobecné použití jsou dle normy ČSN 42 5301 vyráběny 

v rozmezí tlouštěk od 0,5 mm do 2,8 mm, běžně dodávané materiály jsou ze tříd 10 až 

16. 

     Pro oblast KV je třída tenkých plechů z konstrukčního hlediska omezena spodní 

hranicí 1 mm. V konstrukci KV pro osobní dopravu se kategorie tenkých plechů 

využívá při stavbě hrubých skříní především pro stavbu bočnic, střech a podlah, 

přičemž u podlah je téměř výlučně užíváno trapézových plechů, především pro jejich 

mechanické vlastnosti. 

     Mezi nejvíce užívané plechy, u kterých je velká pravděpodobnost použití výrobního 

nebo renovačního otryskání patří materiály ze tříd 11 373, 11 375, 11 523 S235, S355, 

QSTE 380 TM, 17 240, 17 041, 17 255. 

 
 

3.2   Lehké kovy – hliník a jeho slitiny 

 

     V oblasti renovací a modernizací KV se hliníkové plechy užívají především jako 

kryty (např. dle ČSN EN 1386 (421429) – slzičkový plech), lamely a víka. U modeních 

vozidel jsou též využívány v konstrukci skříní KV. 
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4   Návrh metodiky hodnocení otryskaných povrchů 

 

      Při návrhu metodiky experimentálního hodnocení budeme vycházet především 

z požadavků, jaké jsou kladeny na úpravy povrchů ocelových podkladů a na úpravy 

povrchů lehkých kovů a jejich slitin před nanášením nátěrových systémů ŽKV, 

předpisem ČD V 98/25. Metodika musí být dle předpisu v souladu s normami ČSN ISO 

8504-1, 2, 3;  ČSN ISO 8501-1 dále se budeme řídit i interními technologickými 

požadavky Pars nova a.s.  

 

     Dle předpisu ČD V 98/25 je při kontrole předúpravy povrchů nutné sledovat čistotu 

povrchu dle ČSN ISO 8501-1, tzn. že pro naše účely musí čistota povrchu být zařazena 

do stupně Sa 2 ½  nebo Sa 3 a pro zbytkové množství prachových částic do stupně 1, 

platí pro korozní napadení A, B, C. 

     V souladu s požadavkem na minimální hodnotu drsnosti povrchu před aplikací 

nátěrového systému a na minimální drsnost u pohledových dílů bez nátěrového systému 

bude dále měřena drsnost povrchu Rz. 

      

     Pro praktické hodnocení drsnosti povrchu byl použit přenosný dílenský drsnoměr 

Taylor Hobson Ltd., typ SURTRONIC DUO, jehož hlavní předností je okamžité 

stanovení hodnoty parametrů drsnosti. 

 

Technické parametry: 

Rozsah měření:     200µm pro Rz s rozlišením 0,1µm 

     40µm pro Ra s rozlišením 0,01µm 

Přesnost:                5% z naměřené hodnoty + 0,1µm 

Typ snímače:      Piezoelektronický 

Snímací hrot:      Diamantový, poloměr špičky 5µm 

Cut off:      0,8mm + 15% 

Filtr:                       2CR 

Délka snímání:       5 mm 

Jednotky snímání:  µm/µin 

Provedení:              112/2916-03 

 

Zdroj údajů - výrobce. 
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     Pokud bude uvedena hodnota průměrné drsnosti u experimentů, jedná se o 

aritmetický průměr z deseti měřených hodnot z obecně rozmístěných měřících úseků 

otryskané plochy. 

     Pro zhodnocení jakosti povrchu upraveného otryskáním a následnou aplikací krycího 

nátěrového systému byla vybrána mřížková zkouška pro nátěrové hmoty. 

     Zkouška byla provedena pomocí zkušební sady ELCOMETER 107, velikost roztečí 

řezáků 1 mm. 

     Obecný postup provedení a vyhodnocení zkoušky odpovídají požadavkům normy 

ČSN EN ISO 2409:2007 Nátěrové hmoty – Mřížková zkouška.  

 

 

5   Úkol pro řešení 

 

     Z důvodu uvažovaného zrušení provozu na renovaci alkalických trakčních 

akumulátorů, současného environmentálního, ekonomického a nadměrného zdravotního 

zatížení pracovníků při čištění konstrukčních celků a demontovaných dílů KV v rámci 

pravidelných oprav nebo modernizací je stanoven úkol pro zhodnocení technologie 

otryskávání jako alternativy k chemickému čištění těchto dílů. Dále bude zhodnocena 

současná technologie předúpravy povrchu KV před nanášením nátěrových systémů. 

 

 

5.1   Vybrané díly a konstrukční celky pro zkoumání 

 

     Vybrané díly budou tvořit dvě hlavní skupiny. První skupina bude obsahovat 

konstrukční nedemontovatelné celky skříní vozidel, do druhé skupiny budou zahrnuty 

demontovatelné díly.  

 

 

5.1.1   Konstrukční nedemontovatelné celky 

 

     Tyto celky tvoří podstatnou část otryskané plochy. Jsou to celky vyrobené výhradně 

z ocelových plechů, v drtivé většině případů se jedná o svařované celky – bočnice, 

střechy, podlahy. Vyjímku tvoří pouze bočnice některých typů tramvají, např. tramvaj 
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typ K2, které mají bočnice na nosnou ocelovou část skeletu lepeny. Materiálově se 

jedná o plechy z konstrukční oceli, pouze některé podlahy jsou z nerezové oceli.  

       

5.1.2   Demontovatelné díly 

 

     Demontovatelné díly jsou materiálově tvořeny z oceli – konstrukční i nerezové, nebo 

z hliníku. Jedná se především o různé kryty a víka – např. kryty topnic, víka a žaluzie 

větracích otvorů – v případě žaluzií se jedná o nejtenčí použitý plech tl. 1 mm.  

 

5.2   Rozbor současného stavu 

 

     Při modernizaci vozidla je vždy prováděn nátěr v rozsahu Lak I1, tzn. provedení 

kompletního nátěrového systému na kovově čistý povrch (čistota Sa 3). 

     V případě vozů, které jsou přistaveny k vyvazovací opravě a zákazníkem je 

požadována oprava laku v rozsahu Lak II (plošná oprava) a Lak III (plošná místní 

oprava – menšího rozsahu), nelze ve všech případech inkriminované plochy otryskat 

(vůz není kompletně odstrojen), provádí se odstranění poškozeného nátěru (pouze 

pokud nebyla zasažena vrstva stěrkového tmelu) pomocí broušení, nebo pokud je 

nátěrový systém PUR, používá se chemického narušení nátěru prostřednictvím vodného 

roztoku KOH (zbylý elektrolyt z vyřazených trakčních akumulátorů). Pokud je nátěrový 

systém podkorodován, je nutné povrch mechanicky nebo chemicky odstranit a korozní 

napadení chemicky odrezit nebo otryskat na požadovanou drsnost a čistotu. 

     U vozů, u nichž probíhá kompletní modernizace, jsou nejprve vozy důkladně omyty 

tlakovou vodou s detergenty pro odstranění mastnot. Následuje hrubá úprava původní 

vozové skříně - viz obrázek. Po těchto úpravách je provedeno první otryskání, kterým se 

skříň očistí pro modernizační úpravy – jedná se o těžké otryskání, odstraňuje se 

hloubková koroze a zbytky krycích a tlumících nátěrů. Otryskání probíhá 

v pneumatické tryskací kabině, jako abrazivo slouží GL25 (ocelová, středně tvrdá drť, 

frakce 0.7 – 1.2 mm), tlak 0,7 MPa, velikost trysky č. 6 (Ø 9,5 mm), technologickým 

postupem stanovený úhel otryskávání je 50°. 

     

 
                                                 
1 Předpis ČD V98/25 rozlišuje 4 rozsahy oprav nátěrů ŽKV: RETUŠ, Lak III, Lak II, Lak I (rozsah je 
vzestupný) 
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Skříň vozu ř. 810 po hrubé úpravě před prvním otryskáním 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skříň vozu ř. 914 po modernizaci, před druhým otryskáním 

 

     Po modernizačních úpravách následuje druhé otryskání – lehké. Úkolem druhého 

otryskání je dočištění povrchu znečištěného při úpravách, vytvoření stejnoměrného 

povrchu a vytvoření potřebné drsnosti pro ukotvení nátěrového systému. 

     U motorových vozů ř. 814 a řídicích vozů ř. 914 a 954 je vzhledem ke 

konstrukčnímu řešení bočnic, kdy je bočnicový plech přivařený na žebra skříní 

předepínán pomocí plošně rozprostřených bodových návarů - viz obrázek, 
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Detail bočnice s návary 

 

nezbytné provést druhé otryskání tak, aby se toto předpětí otryskáním nezrušilo. Pro 

druhé otryskání je z důvodu eliminace vzniku sekundární koroze od abraziva použito 

granátové abrazivo frakce HS 50, parametry otryskávacího procesu jsou shodné s 

prvním otryskáním, pouze v opodstatněných důvodech je mírně snížen tlak a zvýšena 

celková rychlost otryskávání. Finálně je dosahována průměrná drsnost Rz = 33 až 38 

µm.  

     Výrobcem nátěrového systému je pro garantované ukotvení základního nátěru 

požadovaná minimální drsnost povrchu Rz min = 15 µm. Nátěr je dle požadavků předpisu 

ČD V 98/25 nutné aplikovat: 

 

- pro ocelové díly, celky umístěné nebo transportované na volném 

prostranství do 4 hodin po otryskání 

 
- pro ocelové díly, celky umístěné v hale do 8 hodin po otryskání 

 
- pro hliník a hliníkové slitiny do 48 hodin 

 

Každý nátěrový systém lze aplikovat pouze dle schváleného (ze strany ČD) nátěrového 

postupu v bezprašném prostředí s maximální relativní vlhkostí 75 %, doporučená 

teplota 18 až 22°C. 

 

Postupy při čištění a úpravách demontovatelných dílů můžeme rozdělit do dvou skupin: 

- díly chemicky čištěné  



27 

 

- díly mechanicky čištěné 

Díly chemicky čištěné  

     Tímto způsobem jsou čištěny převážně díly vyrobené z hliníku a hliníkových slitin. 

Po očištění musí následovat neutralizace čisticího prostředku vodou, následuje osušení, 

pak jsou díly připraveny na zpětnou montáž.  

     Vzhledem k umístění hliníkových krytů v prostoru cestujích, kde je kryt podroben 

působení oděvů a obuvi, je v průběhu doby vytvořen pololesklý až lesklý povrch.  Po 

chemickém čištění je vzhled dílů částečně matný s průměrnou drsností Rz = 5 až 8 µm. 

     Typickým příkladem dílů jsou kryty elektrických topných těles pantografových 

jednotek ř. 451 (kryty se strukturou „krokodýlí kůže“). 

     Pro čištění je používán ČD schválený čistící přípravek Cleaner VP. 

 

Cleaner VP je vodný roztok kyseliny fosforečné, tenzidů, komplexotvorných a 

zahušťujících látek a inhibitorů koroze, používá se k ručnímu i strojnímu čištění 

součástí skříní z hliníku a jeho slitin, oken (skla a rámy) apod. Je rovněž doporučen pro 

čištění vnějších ploch skříní železničních kolejových vozidel opatřených nátěrem [5]. 

(zdroj: Velvana, a.s., technický list produktu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chemicky vyčištěný kryt 

 

Díly mechanicky čištěné  

     Do této skupiny patří ocelové i hliníkové díly, které jsou po otryskání opatřeny 

nátěrovým systémem. Příkladem takového dílu jsou větrací žaluzie - viz obrázek. 
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Dle interních požadavků Pars nova a.s. má hodnota drsnosti u těchto dílů dosahovat 

max. hodnoty Rz = 40 µm, hodnota této maximální drsnosti je určena na základě 

přijatelných vizuálních vlastností po vynechání tmelení, díly nelze po tmelení 

vybrušovat z důvodu nepřístupnosti.  Průměrná měřená drsnost otryskaného povrchu Rz 

= 40 až 55 µm. Otryskáno granátem, velikost č.3 (0,5 až 1 mm). 

 

 

5.3   Návrh změny pro eliminaci nedostatků chemického čištění 

 

     Návrh změny technologie čištění hliníkových dílů primárně vychází z potřeby 

snížení nákladů spojených s likvidací chemických čistích prostředků, dále je snaha 

zvýšit stupeň vyčištění a v neposlední řadě je snaha vytvořit na dílech pohledově lépe 

působící povrch. Korozní zplodiny a některé typy znečištění nelze chemickými 

prostředky z povrchu odstranit, jedná se především o zbytky reaktivních nátěrů, 

epoxidových pryskyřic a žvýkaček. 

     Prvotním požadavkem je, že i s pomocí otryskání lze dosáhnout minimálně 

srovnatelných vizuálních výsledků jako u chemického čištění. Díky abrazivnímu účinku 

technologie bude možné odstranit nežádoucí depozity. Nezbytným požadavkem je 

maximální šetrnost k substrátu, jedná se o průměrně 35 let staré materiály, které již 

mnohokrát prošly chemickým i mechanickým (kartáčování) čištěním.   
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5.3.1   Vymezení základních parametrů pro otryskávání 

 

     Z otryskávání budou předem vyřazena abraziva o velké objemové hmotnosti, která 

by měla negativní vlivy na otryskávané díly, dále budou vyřazena abraziva vyžadující 

speciální tryskací zařízení, vyjímku tvoří pouze suchý led.  

 
     Vyřazením jsme vymezili základní zkušební skupinu abraziv: 

 
- balotina  

- korund 

- keramika - Zirblast® 

- organika – drcené pecky 

- suchý led 

 
     Následně byla vyřazena balotina pro svou křehkost – při násobném oběhu bychom 

dosahovali výrazněji odlišných jakostí povrchů než u zbylých abraziv, navíc ji lze 

plnohodnotně nahradit trvanlivější keramikou.  

     Do naší skupiny použitelných abraziv by měla patřit i abraziva z plastů, především 

plasty TYPE V 2 (např.CYSTRIP-A ) a abraziva na bázi krystalizovaných škrobů např. 

komerční Envirostrip TM  (TYPE VII – Polymedia-LiteTM), bohužel dostupnost alespoň 

komerčních abraziv těchto typů je velice omezená, i když jejich vlastnosti jsou v jistých 

ohledech unikátní, nemluvě o abrazivech dle armádních specifikací. Při použití 

některých těchto abraziv (z řad termoplastů) a při vhodně zvolených parametrech 

tryskání (použití nižšího tlaku cca 0,15 až 0,3 MPa a malém úhlu tryskání cca 10 až 

30°) lze předpokládat, že kromě čistícího efektu můžeme dosáhnout i tzv. blast-

polishing efektu, to znamená, že se dá vytvořit finální leštěný povrch.  

     Rovněž abraziva jako pemza nebo soda poskytují při otryskávání tenkých plechů 

velice dobrých výsledků, především při renovacích automobilových karoserií. Při 

použití těchto abraziv se předpokládá nanesení krycího systému, kde je vytvořená určitá 

                                                 
2 V polovině 80. let  20. století  na základě požadavku US. Air Force byla představena technologie PMB 
jako reakce na požadavek dodávky abraziv, která efektivně odstraní nežádoucí depozity, budou šetrná 
k povrchu substrátů využívaných při konstrukcích letadel a nebudou měnit jejich mechanické vlasnosti. 
Tato abraziva jsou v současnosti dělena do 7 skupin. 
Type I, polyester (termoset); Type II, močovinoformaldehyd (termoset); Type III melaminformaldehyd 
(termoset); Type IV, fenolformaldehyd (termoset); Type V, akrylát (termoplast); Type VI, polyalyl 
diglykol karbonát (termoset); Type VII, biodegradovatelný krystalický škrobový polymer. Nejšetrnější 
jsou typy V a VII, přičemž typ V je nejvhodnější pro čištění hliníku. Nejabrazivnější je typ III. [6] 
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drsnost povrchu nezbytná. Pro vytvoření pohledových povrchů jsou tato abraziva spíše 

nevhodná.  

     Obecně jsou tedy dále ze zkoumání vyřazena abraziva nedostupná nebo finančně 

náročná nebo abraziva, u nichž je předpoklad vytvoření drsného povrchu. 

 
Pro otryskávání byly zvoleny tři typy referenčních zkušebních hliníkových dílů: 

 
- okenní lišty  

- kryty topení   

- žaluzie sání 

 

 

5.4   Návrh pro eliminaci nedostatků při otryskávání  hrubých skříní 

 

     Z rozboru aktuálního procesu mechanických úprav skříní KV a ze znalosti 

odzkoušených možností otryskávací technologie torbo® vyplývá, že způsoby prvotního 

čištění tlakovou vodou a následného prvního otryskání ocelovou drtí by bylo možné 

nahradit jedním čistícím procesem pomocí systému torbo®. Při aplikací této technologie 

pouze pro první otryskání lze výše uvedený nedostatek v podobě vysoušení bez 

problémů akceptovat a přidáním vhodného korozně inhibičního aditiva do vody nebo 

dodatečnou aplikací konzervačního prostředku na vodní bázi (příkladně Cortec VpCL – 

377, který není nutné před svařováním odstraňovat) eliminujeme korozní účinky vody 

po celý následující sled výrobních operací, až do druhého otryskání. Dále při 

otryskávání na ploše s možností snadného odvodu odtryskaných depozitů nám nevzniká 

ani nekontrolovatelná environmentální zátěž. 

     Mezi hlavní výhodu lze považovat uspoření času v podobě spojení dvou operací do 

jedné, z důvodu přesunu největších celků mimo kabinu vznikne kapacitní rezerva hlavní 

tryskací kabiny, dále se sníží nutné technologické časy spojené s výměnou abraziva pro 

první a druhé otryskávání.  

     U druhého otryskání lze rovněž systém torbo® použít vzhledem k jeho šetrnosti 

k základnímu substrátu  - viz experimentální část, avšak s ohledem na možné negativní 

působení vody na samotný povrch i na nátěrové systémy tuto možnost nebudeme nadále 

zkoumat. 
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6   Eperimentální výsledky 

 

6.1   Keramika - Zirblast® 

 

     Otryskání proběhlo v tryskacím boxu Oteco OT 1500i. 

Parametry otryskávacího procesu: tlak 0,4 MPa, tryska Ø 6 mm. 

  

- abrazivo Zirblast B60, dosažená průměrná drsnost Rz = 25 µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- abrazivo Zirblast B120, dosažená průměrná drsnost Rz = 14 µm 
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6.2   Organika – drcené pecky 

 

     Obecně se tohoto typu abraziva užívá pro mírné matování povrchu nebo pro čištění 

choulostivějších materiálů (např. mosazi). Z těchto známých aplikací byl u abraziva 

předpoklad vyčištění povrchu a zachování velké míry jeho původního vzhledu.  

 

     Otryskání proběhlo v tryskacím boxu Škoda, blíže nespecifikovaný typ. 

Parametry otryskávacího procesu: tlak 0,4 MPa, tryska Ø 8 mm. 

 

- drcené pecky, značně opotřebované abrazivo přibližné frakce 0 až 1,5 mm. 

  dosažená průměrná drsnost u plechového krytu Rz = 57 µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dosažená průměrná drsnost u okenní lišty Rz = 49 µm 
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6.3   Korund 

 

     Otryskání proběhlo v tryskacím boxu Oteco OT 1500i 

Parametry otryskávacího procesu: tlak 0,25 a 0,5 MPa, tryska Ø 6 mm 

 
- abrazivo AL2O3  frakce 0,5 mm  

  Tlak 0,25 MPa, průměrná drsnost Rz = 28 µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- abrazivo AL2O3  frakce 0,5 mm  

  Tlak 0,5 MPa, průměrná drsnost Rz = 34 µm 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Zkušebně bylo korundem tryskáno v boxu s metacími koly. Vizuální výsledek 

povrchu byl uspokojivý, avšak během otryskávání vznikly prakticky u všech dílů různé 

druhy deformací (Příloha C), tento způsob otryskávání by vyžadoval dlouhodobější 

laboraci s otryskávacími parametry a vsazování dílů do kotvícího přípravku 

omezujícího pohyb během otryskávacího procesu. 
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6.4   Suchý led 

 

     Otryskávání proběhlo ve dvou testech, první test byl proveden technologií s použitím 

klasických trysek. Použité zařízení Cryonomic CAB-52. 

     Druhý test byl proveden s pomocí zařízení Coldjet Aero 80 DX a SDI 5 s použitím 

klasických trysek a následně i s použitím speciálních trysek pod názvem MERN 3. 

 

TEST 1 

     Nejprve bylo použito centrálního rozvodu vzduchu: 

 

- standartní tlak vzduchu 0,7 MPa z rozvodu Pars klesal při otryskávání až 

na 0,5 MPa, což je pro tento typ čištění hraniční tlak 

- otryskávání bylo nevýkonné a bylo dosahováno nerovnoměrného stupně 

vyčištění. 

 

     Následně byl z důvodu zabezpečení dodávky vzduchu požadovaných parametrů 

použit mobilní kompresor Atlas Copco - XAHS 186.  

     Po zařazení kompresoru bylo dosahováno viditelně lepších výsledků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryty před čištěním, po běžném provozním znečíštění 

                                                 
3 Mern technologie je patentem firmy Coldjet. Tyto trysky byly vyvinuty ve spolupráci s NASA a 

příčinou jejich vzniku byla snaha zefektivnit „abrazivní“ vlastnosti otryskávání suchým ledem. Podstatou 

technologie MERN je urychlení pelet až na rychlost zvuku prostřednictvím přesně definovaného tvaru 

trysky. Touto úpravou je výrazně zvýšena kinetická energie pelety, v jejímž důsledku je dosahováno 

výrazně lepších otryskávacích parametrů. 
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Kryty po očištění 

 

TEST 2 

     Z důvodu zabezpečení maximální efektivity byl opětovně připojen mobilní 

kompresor Atlas Copco - XAHS 186, centrální rozvod vzduchu nebyl vůbec zkoušen. 

 

Otryskání pomocí standardní trysky 

 

- při použití  Aero 80 DX, tlak stabilní 1,2 MPa  

- při čištění bylo dosahováno obdobných výsledků jaku v Testu 1 za 

použití zařízení Cryonomic CAB-52 

 

Otryskání pomocí Mern trysky 

 

- vnitřní nátěry z příčníků bylo možné odstranit velice dobře, pokud byla 

na ploše silnější souvislá vrstva, bylo nutné dané místo déle otryskávat 

- odstranění vnějších nátěrů bočnic a hliníkových části velice dobré  

- odstranění nátěrů laminátových dílů velice dobré 

 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kryt topení a rám s žaluziemi, materiál hliník, krycí vrstva reaktivní barva. 
 

     Pouze na ukázku je obrázek odstranění nátěru z laminátového skeletu lokomotivy 

 ř. 230. Při čištění nebyl povrch laminátu poškozen, stáří laminátu cca 43 let. 
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6.5   torbo® 

 

          Při standartním prvním otryskání ocelovou drtí je dosahováno průměrné drsnosti 

otryskaného povrchu Rz = 55 až 75 µm (příčinou takto velkého rozptylu je 

nejpravděpodobněji technologická nekázeň obsluhy). Po aplikaci torbo® systémem se 

průměrná drsnost otryskaného povrchu pohybovala v rozsahu Rz = 50 až 60 µm i při 

použití abraziva - viz dále. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zkušební otryskání ocelové bočnice vozu POSTW, odstraňování vnitřního živičného nátěru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkušební otryskání ocelové bočnice vozu ř. 560, odstraňování vnějšího PUR nátěru 
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Zkušební otryskání ocelové podlahy- trapézový plech vozu POSTW, odstraňování vnitřního živičného 

nátěru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zkušební zařízení torbo® micro 
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Tryska použitá při tryskání: Lavalova Univerzální Ø 10 mm 

 

     Z důvodu absence vhodnějšího abraziva byl zkušebně použit křemičitý písek o 

technologicky nevyhující hrubosti 2 až 2,5 mm. 

     Tohoto písku je primárně užíváno do pískovacích zařízení KV pro zlepšení adheze 

při rozjezdu a brždění, jeho vhodnost pro otryskávání lze uvažovat pouze v jeho 

ostrohrannosti, tvrdosti a relativní čistotě. 

     Během testů nebyl pozorován žádný nežádoucí mechanický efekt (lokální průhyby, 

či jiné deformace) na bočnice a podlahy vozů. Ve všech zkoušených režimech bylo 

dosahováno velice kvalitně vyčištěného povrchu. V některých místech vzniklo viditelné 

sekundární znečištění -  viz obrázek., při regulérním otryskávání by bylo nezbytné 

otryskávat shora dolů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.6   Výsledky mřížkové zkoušky

 

     Zkušebně byla provedena m

systému u tří otryskaných vzork

98/25 a ČD SR 95(V). Jedná se o d

Lankwitzer Lackfabrik používanou v

proveden dle požadavků p

     

      Pro mřížkovou zkoušku byl zvolen bo

otryskaný na čistotu Sa 3, 

Ø 9,5 mm, tlak 0,6 MPa

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
dále opět bočnicový plech otryskaný 

tryska Ø 6 mm, tlak 0,4MPa
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Výsledky mřížkové zkoušky 

 byla provedena mřížková zkouška pro ověření přilnavosti nát

tryskaných vzorků. Nátěrový systém je schválený dle p

D SR 95(V). Jedná se o dvousložkovou PUR základovou a vr

Lankwitzer Lackfabrik používanou v Pars nova a.s. při modernizacích KV.

proveden dle požadavků předpisu ČD V98/25. 

ížkovou zkoušku byl zvolen bočnicový ocelový plech tlouš

3,  Rz = 35 µm, abrazivo granát č.2  (0,25 až 0,5 mm), tryska 

Ø 9,5 mm, tlak 0,6 MPa, 

nicový plech otryskaný na čistotu Sa 3,  Rz = 25 µm, abrazivo Zirblast 

tryska Ø 6 mm, tlak 0,4MPa 

řilnavosti nátěrového 

rový systém je schválený dle předpisu ČD V 

a vrchní barvu firmy 

i modernizacích KV. Nátěr byl 

plech tloušťky 2,5 mm 

.2  (0,25 až 0,5 mm), tryska  

= 25 µm, abrazivo Zirblast B60  
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a hliníková lamela otryskaná granátem č. 5 (0,5 až 1 mm), tlak 0,45 MPa, tryska Ø 9,5 

mm, čistota otryskaného povrchu Sa 3, Rz = 40 až 55 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení zkoušky dle ČSN EN ISO 2409:2007 

 

     Na základě výsledků z provedené mřížkové zkoužky lze konstatovat, že nátěrový 

systém má ke zkušebně otryskanému povrchu velmi dobrou přilnavost. 

     V praxi se na bočnice KV užívá vrstva PE dvousložkového tmelu pro vyrovnání 

povrchu, s následnou aplikací plniče na zaplnění pórů vzniklých při broušení tmelu. 

     Tyto následné vrstvy (především vrstva tmelu) snižují životnost jak vrchního nátěru, 

tak celkovou životnost nátěrového systému. Uvedená mřížková zkoušku je provedena 

na nátěru bez těchto vrstev, důraz byl kladen pouze na zhodnocení jakosti zkušebně 

připraveného substrátu. 

 

 

 

Vzorek Povrchová 
úprava Klasifikace Popis 

Bočnicový 
ocelový plech 

Základní nátěr 0 
Hrany řezů jsou zcela hladké, 

žádný ze čtverců není poškozen 
Bočnicový 

ocelový plech 
Základní a vrchní 

nátěr 
0 

Hrany řezů jsou zcela hladké, 
žádný ze čtverců není poškozen 

Hliníková 
žaluzie 

Základní nátěr 0 
Hrany řezů jsou zcela hladké, 

žádný ze čtverců není poškozen 
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7   Porovnání experimentálních výsledků 

 

     Z jednotlivých fotografií a parametrů drsnosti je patrné, že veškerá použitá abraziva, 

kromě konvenční metody otryskávání suchým ledem, vykazovala vynikající čistící 

(abrazivní) schopnosti. U všech abraziv (suchý led podmíněně - viz dále) bylo možné 

dosáhnout čistoty povrchu Sa 3 i bez enormních otryskávacích časů. 

     Užití konvenční metody u suchého ledu má efekt pouze na mechanicky vázané 

depozity (mastnota, prach, zbytky lepidel, lehká oxidace), zatímco při odstraňování 

dobře ukotvených nátěrových systémů (reaktivní barvy na hliník), popř. pryskyřic a 

silnější oxidační vrstvy nemá na jejich odstranění významnější vliv.  

     Pro dosažení srovnatelných čistících výsledků (tzn. odstranění i zbytků nátěrů a 

pryskyřic) jako u jiných abraziv, je při otryskávání pevným CO2 nezbytné použít nově 

vyvinuté trysky typu MERN. Bohužel i při použití těchto trysek je nutné otryskávat 

oxidačně více napadenou oblast delší časový úsek. Nejvýznamější výhodou otryskávání 

suchým ledem je zachování původní vizuální podoby povrchu otryskaného substrátu. 

     Velice dobrých výsledků při otryskávání hliníku bylo dosahováno keramickým 

abrazivem. V době testu bohužel nebyla k dispozici frakce Zirblastu B205, u které je 

s ohledem na výsledky hrubozrnějších  frakcí předpoklad dosažení velice jemné, i když 

pravděpodobně matné struktury povrchu. 

     Při použití korundu a sníženého tryskacího tlaku lze dosahovat obdobných 

parametrů, jako při použití keramiky. 

     Výsledky při otryskání organikou – drcené pecky - nelze relevantně hodnotit.  

Důvodem pro tento závěr je prozkoumání použitého abraziva, které již vykazovalo 

známky značného opotřebení a nesplňovalo základní kritérium čistoty média. Médium 

bylo navíc znečištěno mnohem tvrdší kovovou a struskovou složkou.  

     Po hledání příčin vnesení nečistot v takovémto rozsahu a tohoto charakteru bylo 

zjištěno nedodržení technologických postupů, jednak stanovujících vkládat do 

předmětného boxu pouze díly určené pro čištění od nežádoucích depozitů (hliníkové 

hlavy kompresorů, písty a mosazné píšťaly) a dále ukládajících pravidelnou obměnu 

abraziva. 
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8   Závěr  

 

     Jednotlivé dílčí závěry jsou uvedeny u některých experimentálních výsledků. 

Dílčí závěry této práce, jejímž cílem bylo zhodnocení a experimentální ověření 

možného nahrazení chemického čištění tenkých hliníkových plechů užívaných v oblasti 

oprav a modernizací KV můžeme shrnout následovně: 

      

     Z experimentálních výsledků je patrné, že primární výběr skupiny abraziv o malé 

hustotě byl vhodně zvolen. I při použití běžně dostupných abraziv a technik otryskávání 

se nám podařilo dosáhnout výsledků blízkým zvolenému etalonu v podobě chemicky 

vyčištěných dílů. Pro dosažení ještě lepších výsledků bychom potřebovali jemnější 

frakce jednotlivých abraziv. Velikou škodou je nemožnost ověřit vlastnosti 

termoplastických abraziv (TYPE V), u nichž je předpoklad dosažení vizuální podoby 

otryskávaného povrchu v maximálním souladu s etalonem. 

     Z vyzkoušených technologií a médií je pro čištění hliníkových krytů z pohledu 

vizuálního výsledku doporučeno použití technologie otryskávání pevným CO2, 

obzvláště s MERN tryskami. Jako alternativu lze doporučit technologicky méně náročné 

a levnější otryskávání keramickým abrazivem Zirblast® nejjemnější frakce B205, i když 

nelze dosáhnout vizuální jakosti povrchu jako u suchého ledu. Na závěr byla provedena 

mřížková zkouška pro ověření přilnavosti nátěrového systému u tří otryskaných vzorků. 

Ze zkoušky vyplývá, že námi připravený substrát poskytuje nátěrovému systému dobrý 

podklad pro ukotvení nátěru.     

     V rámci experimentů byly dále ověřeny současné postupy při předúpravách skříní 

KV před finální povrchovou úpravou. 

     Během experimentů byly zjištěny některé neshody s technologickými postupy, 

především nedodržení cyklu pro výměnu abraziva a technologická nekázeň přímé 

obsluhy tryskacího zařízení - viz kapitoly rozbor současného stavu a experimenty.  

     Z experimentů dále vyplývá, že současný postup čištění tlakovou vodou a následné 

první otryskání lze plnohodnotně nahradit jednou operací systémem torbo®. 

 

     Závěry z této práce budou předloženy odpovědným pracovníkům Pars nova a.s. pro 

rozbor a zhodnocení a s případnými důsledky v podobě změn technologických postupů 

a zažízení. 
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Příloha A 
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Příloha B 

 

 

 

 

 

 Korund 
Karbid 

křemíku 
Granát 

Drcené 
sklo 

Duroplasty Skořápky 

Dokončování 
povrchu 

A A A A N N 

Čištění povrchu A A A A A A 
Zpevňování povrchu N N N N N N 
Zdrsňování povrchu A A A A A A 
Produktivita tryskání 

(rychlost) 
vysoká 

velmi 
vysoká 

vysoká vysoká 
střední až 
vysoká 

nízká až 
vysoká 

Opakovaná 
použitelnost abraziva 

velmi 
vysoká 

nízká až 
střední 

střední 
nízká 

až 
střední 

střední střední 

Schopnost 
odtryskávání 

substrátu 

střední až 
vysoká 

střední 
až 

vysoká 
střední 

nízká 
až 

střední 
velmi nízká velmi nízká 

Tvrdost dle Mohse 8-9 9 7 - 8 5,5 3 – 4 1 – 4,5 
Tvrdost HRC       

Objemová hmotnost 
(kg/m3) 

2002 1522 2082 1602 720-961 640-950 

Doporučený tryskací 
tlak (MPa) 

0,15-0,65 
0,15-
0,65 

0,2-0,6 
0,15-
0,35 

0,15-0,45 0,1-0,3 

 Balotina Keramika 
Nerezový 

sekaný drát 
Ocelové 
broky 

Ocelová drť 

Dokončování povrchu A A A A A 
Čištění povrchu A A A A A 

Zpevňování povrchu A A A A N 
Zdrsňování povrchu N N A N A 
Produktivita tryskání 

(rychlost) 
střední střední střední střední 

střední až 
vysoká 

Opakovaná 
použitelnost abraziva 

nízká až 
střední 

vysoká vysoká 
velmi 

vysoká 
velmi 

vysoká 
Schopnost 

odtryskávání substrátu 
velmi nízká 

velmi 
nízká 

velmi nízká 
velmi 
nízká 

střední 

Tvrdost dle Mohse 5,5 7 6 – 7,5 6 – 7,5 8-9 
Tvrdost HRC  (57-63) (35-55) (20-66) (40-66) 

Objemová hmotnost 
(kg/m3) 

1602 2403 4485 4485 3684 

Doporučený tryskací 
tlak (MPa) 

0,15-0,4 0,15-0,65 0,15-0,65 0,15-0,65 0,15-0,65 
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Příloha C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tvrdost podle Mohsovy stupnice 

Apatit 5 

Karbid bóru 9 - 10 

Kalcit 3 

Měděná struska 7 

Sépiová kost 7 

Diamant 10 

Přírodní smirek 7 - 9 

Smalt 5 

Vysokopecní struska 7 

Hematit, magnetit Fe2O3 5,5 – 6,5 

Olivín 6,5 

Ortoklas 6 

Duroplasty 3 - 4 

Porcelán 6 - 7 

Pemza 6 

Křemičitý písek 6 - 7 

Sillimanit (Al2SiO5) 6 - 7 

Soda (NaHCO3) 2,5 

Spinel (MgAl 2O4) 8 

Staurolit 7,0 – 7,5 

Mastek Mg3H2(SiO3)4 1 

Topaz 8 

Oxid titanu TiO2 (Anatas) 5,5 

Oxid titanu TiO2 (Rutil) 6,5 

Karbid wolframu 9 

Oxid zirkonu ZnO2 8 

Zirkon ZrSiO4 6,5 – 7,5 
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Příloha D 
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Příloha E 
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