
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Abstrakt  

 

Diplomová práce porovnává a vyhodnocuje nejvýhodnější a nejefektivnější způsob 

protikorozní ochrany kovů z hlediska funkčnosti a životnosti. Součástí práce je také stručný 

popis jednotlivých způsobů předúpravy a aplikace protikorozní ochrany kovů, možnosti jejich 

použití, výhody a nevýhody konkrétních metod. 
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Abstract  

This thesis deals with the most economically efective way of the anticorrosion protection 

of metals in the terms of functionality and durability. The thesis also describes various surface 

pre-treatment methods and anticorrosion system applications, ways of using these and 

advantages and disadvantages of particular methods. 
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1  Úvod 

Stavby, konstrukce, zařízení, stroje i jiné předměty jsou vystaveny působení prostředí, 

které se projevuje korozí materiálů, ze kterých jsou zhotoveny, a zhoršuje jejich funkční 

vlastnosti. Neexistuje průmyslové odvětví, ve kterém by koroze nepůsobila a kde by nebylo 

třeba omezovat její rozsah.  Kovové výrobky najdeme takřka na každém kroku. Přes neustálý 

rozvoj protikorozních ochran koroze stále zůstává, neboť nové nároky techniky vytvářejí nové 

možnosti pro její působení. Aby její následky byly co nejmenší, je nutno dokonale využít 

všech poznatků z teorie i techniky protikorozní ochrany. 

Tato práce primárně řeší ekonomické vyhodnocení protikorozní ochrany ocelových 

konstrukcí a kovových materiálů, které jsou vystaveny venkovním atmosférickým 

podmínkám. Prostředí atmosféry působí na povrch ocelových konstrukcí a kovových 

materiálů všemi negativními vlivy tohoto prostředí. Působí zde srážky, vlhkost, znečištění 

ovzduší, sluneční záření aj. 

Hlavním cílem diplomové práce je ekonomické porovnání jednotlivých technologií 

povrchových úprav kovů z hlediska funkčnosti a životnosti. Na základě provedení porovnání 

jednotlivých metod bude prokázáno, která technologie povrchové ochrany kovů je 

nejefektivnějším způsobem povrchové ochrany a zároveň nejekonomičtější variantou ochrany 

ocelových konstrukcí a kovových materiálů. 

Přestože je toto téma vysoce aktuální, současná literatura se mu v ucelené formě 

prakticky nevěnuje. Analýza ekonomické návratnosti je řešena pouze v dílčích pracech 

Sigmunda v periodickém tisku. Starší literatura z 80. a 90. let, která se tímto tématem zabývá, 

neposkytuje již vzhledem ke změně cen i progresu jednotlivých technologií relevantní 

výstupy. 

S kalkulacemi v oblasti povrchových úprav se každodenně setkávám při práci ve 

společnosti Colorspol s.r.o., z toho důvodu vnímám absenci relevantní literatury zejména po 

investory či projektanty jako zásadní. 

  Diplomová práce je rozdělena do tří základních částí. V první části je představena 

společnost Colorspol s.r.o. jako zhotovitel protikorozní ochrany a hlavní zdroj ekonomických 

informací. 
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V druhé části je popsána technicko-ekonomická stránka problematiky. Tato část zahrnuje 

základní informace o předběžné úpravě povrchu, zejména o čistotě a drsnosti; nedílnou 

součástí je tak popis jednotlivých technologií pro předúpravu. Technická část se dále zabývá 

výběrem nejvhodnější technologie protikorozní ochrany z hlediska jejich výhod a nevýhod 

pro konkrétní aplikaci a různými metodami nanášení nátěrových hmot. 

V poslední části je realizováno porovnání a vyhodnocení nejvýhodnějších                         

a nejefektivnějších způsobů protikorozní ochrany kovů z hlediska funkčnosti a životnosti. 

Součástí finančního vyhodnocení je také stručný popis jednotlivých způsobů metod, které 

jsou dále nákladově propočteny a je vyhodnocen nejlevnější způsob. Ve finančním porovnání 

protikorozní ochrany kovů vybraných technologií jsou uvedeny příslušné kalkulační vzorce, 

které byly pro tento účel použity. 

Při vyhodnocování byly použity cenové kalkulace jednak ze společnosti Colorspol s.r.o., 

jednak od dalších dodavatelů v případech, kdy Colorspol tyto způsoby protikorozní ochrany 

neposkytuje. 
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2  Charakteristika podniku 

2.1  Historie firmy 

Od svého vzniku v roce 1991 jako fyzická osoba Ing. Milan Jakubjak - Colorspol bylo 

zaměření firmy především na provádění protikorozních nátěrů ocelových konstrukcí na 

stavbách s působností po celém tehdejším Československu. V roce 1998 vznikly z fyzické 

osoby Ing. Milan Jakubjak - Colorspol dva samostatné právnické subjekty a to Colorspol 

s.r.o. v České republice a Colorspol spol. s r.o. na Slovensku.  

Postupně byla činnost rozšířena o tryskání (pískování), metalizaci (šopování), 

protipožární a potravinářské nátěry. Společnost Colorspol s.r.o. sídlí na Antošovické ulici 

403/108, v Ostravě – Koblově, kde má i svou vlastní halu.  

2.2  Současnost 

V současné době disponuje týmem 55-ti vlastních plně kvalifikovaných zaměstnanců,     

2 technickými pracovníky zajišťujícími kontrolu kvality prací. Vlastní certifikáty o proškolení 

od všech významných firem dodávajících nátěrové hmoty pro těžkou protikorozní ochranu, 

certifikáty pro aplikaci protipožárních nátěrů, veškerými přístroji potřebnými pro kontrolu 

jakosti v každé fázi prováděných prací, kompresory a stříkacími zařízeními.  

Toto zázemí umožňuje poskytovat firemním partnerům komplexní zajištění ochrany 

ocelových konstrukcí v oblasti koroze i zvýšení požární odolnosti a to ve spolupráci s 

projektanty a dodavateli nátěrových hmot od prvních fází projektu po konečné předání 

zákazníkovi. 

2.2.1 Protikorozní nátěry 

Protikorozní nátěry provádí jak na stavbách, tak přímo u výrobců ocelových konstrukcí 

na povrch připravený otryskáváním dle ČSN ISO 8504-2 nebo mechanickým čištěním dle 

ČSN ISO 8504-3. Nátěry jsou prováděny jak ručně (štětcem nebo válečkem) tak 

vysokotlakým nástřikem. Spolupracuje s řadou dodavatelů nátěrových hmot (např. Hempel 

s.r.o., PERGE International s.r.o., Simat spol. s r.o., Rembrantin s.r.o.). 

Pro řízení a kontrolu kvality provedených nátěrů a klimatických podmínek používá 

normu ČSN EN ISO 12944, digitální teploměry - vlhkoměry Comet s vyhodnocením odstupu 
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rosného bodu od natíraného povrchu pro sledování klimatických podmínek během aplikací, 

měrky tzv. "hřebínky" pro měření mokrého nátěru. Dále používá digitální tloušťkoměry 

povlaku značky Elcometer s možností záznamu a následného tisku naměřených parametrů 

povlaků pro techniky a bez možnosti záznamu pro vlastní kontrolu natěračů. Používá 

mechanické odtrhoměry Elcometer a nože pro mřížkovou zkoušku pro kontrolu přilnavosti 

povlaku dle norem ČSN EN ISO 4624 resp. ČSN ISO 2409.  

Protikorozní nátěry, kterých se firma účastnila, byly provedeny např. na těžební věži 

Hlubina. Tryskání a nátěr stávající ocelové konstrukce Národní kulturní památky Důl Hlubina 

proběhla ve dvou etapách v letech 2006 a 2008. Jednoznačně rozměrově největší konstrukce, 

na které se společnost prozatím podílela, byl most přes Lochkovské údolí. 

2.2.2.  Potravinářské nátěry 

Od roku 2002 aplikuje především produkty švýcarské společnosti RADIX GmbH, která 

je předním evropským producentem v oboru výroby hmot na ochranu povrchu 

v potravinářství. 

Specializuje se především na oblast pivovarnictví a vinařství. Konkrétně pak na obnovu 

povlaků ocelových kádí a ležáckých ocelových cisteren v pivovarech a betonových i 

ocelových skladovacích cisteren ve vinařství. Pro tyto účely využívá hmoty OBRIT, které 

vytvářejí dokonale hladký a lesklý povrch omezující vznik pivního resp. vinného kamene a 

umožňují chemické ošetřování nádrží a kádí. Povrchovou ochranu již prováděla např. 

v Pivovaru Steiger, v Pivovaru ZUBR, aj.  

2.2.3  Protipožární nátěry 

Přes naprostou odbornou odlišnost protipožárních nátěrů resp. tedy napěňovacích 

nátěrových hmot pro zvýšení požární odolnosti ocelových konstrukcí je jejich aplikace do 

jisté míry logickým pokračováním její činnosti v protikorozní ochraně. Na mnoha stavbách 

dochází i ke kombinaci obojího. Jednak se stává, že je požadavek na zvýšení požární 

odolnosti pouze části konstrukce, jednak se zvyšují požadavky na korozní odolnost 

protipožárních nátěrů tak, aby vyhovovaly i těžkým korozním prostředím. 

Ve spolupráci s dodavateli hmot je navrhnut a aplikován vhodný systém pro zvýšení 

požární odolnosti ocelových konstrukcí a to jak dílensky, tak na stavbách po celé České 
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republice (případně na Slovensku, Polsku, Německu a v roce 2011 byly prováděny práce na 

mostech v Norsku). 

Teoretická část - technická 

3.  Koroze kovů 

Koroze je proces, při kterém dochází k postupnému narušování a znehodnocování 

materiálu způsobené chemickým nebo fyzikálním působením prostředí. Tento proces probíhá 

samovolně a nevratně. Výsledkem je částečné nebo úplné rozrušení materiálu. Při korozním 

ději dochází k vzájemnému působení materiálu a prostředí a nesmíme ani zapomenou na 

časový průběh reakce, tedy na rychlost koroze, která je také závislá na řadě dalších faktorů. 

[2] 

Korozi podléhají téměř všechny materiály, tedy nejen kovy a jejich slitiny, ale také 

plastické hmoty, keramické, sklovité, silikátové a jiné materiály. Jsou různá prostředí, kterých 

koroze probíhá. Podle dominujícího faktoru dělíme jednotlivé druhy koroze dle: [7] 

 mechanismu - koroze chemická 

 - koroze elektrochemická 

 vzhledu - koroze rovnoměrná 

 - koroze nerovnoměrná 

 rozhodujícího korozního činitele  - koroze při napětí 

 - koroze z únavy materiálu 

 prostředí - koroze v atmosféře 

 - koroze ve vodě 

 - koroze v plynech 

 - koroze v půdě 

Konstrukční materiály jsou vystaveny různým podmínkám, které způsobují korozní 

napadení. Nejúčinnější způsob ochrany se musí volit jednotlivě dle charakteru kovu                

a podmínek korozního napadení.  
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3.1  Chemická koroze 

Vlivem chemického působení vnějšího prostředí (např. plyny, vzduch) dochází 

k rozrušení kovových materiálů. Typickým příkladem chemické koroze je oxidace. Na 

povrchu kovů se objeví vrstva oxidů. Vytvořená vrstva oxidů není ideálně celistvá a obsahuje 

póry a trhliny. V těchto pórech a trhlinách probíhá reakce mezi kovem a prostředím, která 

pokračuje tak dlouho, až celý materiál rozruší. Při narůstající tloušťce oxidů se vrstva stává 

nepropustnou nebo dobře přilne k povrchu. Chemická reakce se zpomalí nebo dojde 

k úplnému zastavení procesu. [2] 

3.2  Elektrochemická koroze 

Zatím, co při chemické korozi probíhají korozní děje chemickou reakcí s prostředím, při 

elektrochemické korozi existují změny spojené s přenosem elektrického náboje. Koroze 

vzniká v prostředí, kde zde jsou kapalné roztoky kyselin, zásad a solí, které jsou rozpuštěné 

ve vodě. Elektrochemická koroze je charakterizována korozním dějem v elektrolytu za vzniku 

galvanického článku. 

3.3  Koroze v atmosféře 

Na výrobky, stroje, zařízení, konstrukce, apod., které jsou vystaveny venkovním 

atmosférickým podmínkám, působí všechny negativní vlivy tohoto prostředí (znečištění 

ovzduší, srážky, vlhkost, sluneční záření aj.). Důsledkem tohoto působení je korozní napadení 

kovových materiálů a degradace nátěrových a kovových povlaků. Korozní produkty             

na povrchu materiálu absorbují značné množství vodních par z ovzduší, tuto schopnost má      

i většina nečistot obsažené ve vzduchu (saze, prach aj.). Na kovový materiál působí 

klimatické podmínky, které jsou charakterizované teplotou vzduchu a jejími změnami, 

vlhkostí vzduchu, orosením, slunečním zářením, ozónem, srážkami, větrem, tlakem vzduchu, 

baktériemi a dalšími. Korozní děj je omezen pouze na anodová místa povrchu. Korozním 

působením vznikají povrchové vrstvy, které jsou v některých případech rovnoměrné, v jiných 

nerovnoměrné. Vzniku korozního napadení můžeme s úspěchem zabránit aplikací 

organického povlaku tvořeného nátěrovou hmotou. Atmosférická koroze je nejstarší známou a 

nejběžnější formou koroze. 

Pro odhad i posouzení vznikajícího znehodnocení i pro volbu účinného ochranného 

opatření je důležitá znalost podmínek působícího prostředí. Při atmosférické korozi               
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se většinou jedná o rovnoměrnou korozi. Rychlost korozního napadení lze odhadnout z údajů 

o korozní agresivitě atmosféry. Podle ČSN ISO 9223 Koroze kovů a slitin. Korozní agresivita 

atmosfér. Klasifikace. je korozní agresivita atmosfér klasifikována pěti stupni C1 – C5 (viz 

Tab.č. 3.1 Stupně korozní agresivity atmosféry dle ČSN ISO 9223). Tato klasifikace vychází 

z hodnot působení rozhodujících činitelů koroze v atmosférickém prostředí. Jsou to tyto tři 

základní činitelé: doba ovlhčení, znečištění oxidem siřičitým (SO2) a vzdušnou salinitou. 

Stupeň 

agresivity 
Korozní agresivita Typická prostředí 

C 1 

C 2 

velmi nízká 

nízká 

venkov, nízké znečištění, vytápění 

budov, neutrální klima 

C 3 střední 

městské a průmyslové prostředí, 

průměrné množství oxidu siřičitého, 

výrobní oblast s vysokou vlhkostí 

C 4 vysoká 
průmyslové a pobřežní prostředí, 

chemické provozovny 

C 5l velmi vysoká 
průmyslové prostředí s vysokou vlhkostí 

a s agresivním klimatem 

C 5M velmi vysoká 

Mořské a pobřežní oblasti, ústí řek, 

přímořské oblasti s vysokým obsahem 

soli 

Tab.č. 3.1 Stupně korozní agresivity atmosféry dle ČSN ISO 9223 

3.4  Koroze ve vodě 

Koroze ve vodách je nejčastější koroze v kapalinách. Na rychlost koroze má 

nejvýznamnější význam přítomnost a obsah kyslíku ve vodě. Proto je účelné u uzavřených 

vodních systémů zamezit přístup kyslíku, případně ho odstraňovat odplyňováním nebo 

chemickými činidly. 



 

11 

 

3.5  Koroze v plynech 

Koroze v plynech je závislá na jejich složení a na obsahu kyslíku. Kyslík je základní        

a určující korozní složkou v plynném prostředí. Největší význam pro praxi má chemická 

koroze probíhající v plynech za vyšších teplot, kdy plyny neobsahují vlhkost. 

3.6  Koroze v půdách 

Koroze v půdě je v podstatě korozí v složitém chemickém prostředí, protože půda 

obsahuje tuhé, kapalné i plynné látky. 

V následující kapitola se bude primárně zabývat korozí kovových materiálů. 

4.  Způsoby ochrany kovů proti korozi 

Základní poznatky o mechanismu a kinetice koroze umožňují odvodit vhodné způsoby 

protikorozní ochrany, jak korozi zabránit, případně ji zpomalit na přijatelnou mez, aby se 

zvýšila životnost výrobků. Využitím současných poznatků a možnost vědy a techniky je 

možné korozní ztráty reálně snížit až o 25%.  

Vzhledem k různým podmínkám, kterým jsou konstrukční materiály vystaveny, nelze 

použít jednotného, univerzálního systému ochrany a je nutné volit případ od případu podle 

charakteru kovu a podmínek jeho korozního namáhání nejúčelnější způsob ochrany. Ochrana 

proti korozi je trvalá nebo dočasná. Trvalá ochrana působí po dobu životnosti výrobku. 

Dočasná  ochrana působí jen v určité době před použitím výrobku. 

Optimální návrh protikorozní ochrany musí vycházet z celkového rozboru výrobku či 

zařízení a musí být komplexním řešením vycházejícím ze všech způsob protikorozních 

ochran. Při návrhu protikorozních ochran je velmi důležité vzájemné sladění a kombinace 

jednotlivých jejich způsobů při současném zvážení ekonomické efektivnosti. Opatření proti 

korozi můžeme rozdělit následovně: [7] 

 úprava korozního prostředí 

 elektrochemická ochrana kovového povrchu 

 volba vhodného konstrukčního materiálu 
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4.1  Úprava korozního prostředí 

Snížením koncentrace agresivních složek korozního prostředí snižujeme rychlost koroze 

kovových materiálů. Agresivitu korozního prostředí lze snížit třemi základními vzájemně 

kombinovatelnými a souvisejícími způsoby: [16] 

 

 odstraněním složek, které jsou hlavní příčinou korozního napadení (destimulace) 

 změnou fyzikálních parametrů prostředí 

 přídavkem látek, které brzdí korozní proces (inhibitory koroze) 

4.1.1  Destimulace  

Destimulace je použitelná v případech, kdy agresivní složka korozního prostředí není 

z hlediska technologie výroby nutná a její odstranění nevyžaduje neúměrně vysoké náklady. 

Využívá se v případech, kdy je agresivní složky v prostředí relativně málo. 

Nejběžnějším případem destimulace je odstranění kyslíku z prostředí, ve kterém             

je korozní proces řízen rychlostí kyslíkové depolarizace. Ve vodách pro energetické účely      

je možno dosáhnout snížení obsahu kyslíku buď fyzikálními metodami (vakuum, var, 

probublávání inertním plynem) nebo chemickými postupy (reakcí s hydrazinem nebo 

siřičitanem). [16] 

Destimulace můžeme také dosáhnout alkalizací kyselých vod nebo odstraněním chloridů 

z vody demineralizací. Chloridy odstraňujeme hlavně v případech, kdy mohou být příčinou 

vzniku bodové koroze nebo korozního praskání.  

Důležitým základním požadavkem pro průběh korozního procesu je přítomnost vodného 

elektrolytu, který vede k odstranění vlhkosti. Odstraněním vlhkosti výrazně omezíme průběh 

koroze. Rovněž odstraněním pevných částic jak z vodných elektrolytů, tak ze vzduchu, 

můžeme omezit napadení korozního procesu. [16] 

4.1.2  Změna fyzikálních parametrů prostředí 

Tato úprava je založena především na změně teploty a rychlosti korozního prostředí. 

Pokles korozní agresivity lze dosáhnout snížením teploty. Snížením teploty o 10 až 30°C 
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dosáhneme přibližně dvojnásobného snížení koroze. Pokles korozní rychlosti bude podstatně 

výraznější v případě, kdy snížením teploty zajistíme podmínky pro samovolnou pasivaci. 

Jsou případy, kdy ke snížení korozní rychlosti nevede snížení teploty. U otevřených 

systémů může vést zvyšování teploty nad 60°C ke snížení rozpustnosti O2 resp. CO2 a 

k poklesu korozní rychlosti oceli ve vodě (např. u parních zařízení). [15]   

Při snižování atmosférické koroze jde především o snížení vlhkosti vzduchu pod 

kritickou mez tj. pod 60% relativní vlhkosti. Dosáhneme toho zvýšením teploty vzduchu nebo 

větráním (skladové prostory, garáže). [9] 

4.1.3  Inhibitory koroze 

Do průběhu korozních reakcí lze zasáhnout především inhibitory koroze. Inhibitory jsou 

látky, které chrání povrch kovu v daném agresivním prostředí před korozí tím, že změní 

vlastnosti fázového rozhraní kov – prostředí. Při reakci kovu s inhibitory vznikají na povrchu 

kovu tenké vrstvičky ohraných látek, které v závislosti na svých fyzikálně-chemických 

vlastnostech snižují rychlost korozního procesu. 

Užívat inhibitory je z praktického hlediska účelné. V průmyslových podmínkách jsou 

inhibitory určeny především pro moření kovů, ochranu vodních okruhů průmyslových 

závodů, ochranu zařízení pro těžbu, skladování a  dopravu. Řada inhibitorů je také určena 

k ochraně strojírenských výrobků před atmosférickou korozí. Před atmosférickou korozí 

chrání tzv. vypařovací inhibitory, tj. látky s inhibičním účinkem a vysokou tenzí par 

(organické dusitany), kterými je upraven vzduch nebo jsou napouštěny obalové materiály. 

Také inhibitory rozpustné v mazacích olejích jsou určeny k ochraně strojírenských výrobků 

(např. v olejových emulzích pro obrábění). Organické povlaky určené k dočasné ochraně 

taktéž obsahují látky s inhibičním účinkem. V neposlední řadě inhibitory nalezneme také 

v některých nátěrových hmotách.  

4.2.  Elektrochemická ochrana 

Při elektrochemické protikorozní ochraně je podmínkou vytvoření korozního článku, 

přičemž dochází k anodickému rozpouštění, tj. anody korodují, kdežto katoda se nerozpouští, 

je do jisté míry před korozí chráněna. Rozeznáváme dva způsoby elektrochemické ochrany.  



 

14 

 

Tou první je katodická ochrana. Katodické ochrany lze dosáhnout polarizací tzv. 

obětovanou anodou (Obr.č. 4.1 Schéma systému zapojení katodické ochrany obětovanou 

anodou) nebo vnějším zdrojem proudu (Obr.č. 4.2 Schéma systému katodické ochrany 

vnějším zdrojem proudu).  

Obětovaná anoda je vodivě spojena s chráněným povrchem a produkuje potřebný 

polarizační proud a napětí. Nejčastěji katodicky chráněným kovem je uhlíková ocel.  Jako 

obětované anody se používají kovy, které nají v daném prostředí zápornější korozní potenciál 

než kov, aby produkovaly potřebné množství polarizačního proudu. V těchto podmínkách je 

pro ochranu oceli možno použít zinek, hořčík a hliník.  

 

 

Obr.č. 4.1 Schéma systému zapojení katodické ochrany obětovanou anodou [16] 

Při polarizaci vnějším zdrojem proudu je anodou v daném prostředí relativně málo 

rozpustný elektricky vodivý materiál (např. grafit v chloridovém prostředí). 

 

Obr.č. 4.2 Schéma systému katodické ochrany vnějším zdrojem proudu [16] 
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Katodická ochrana lze použít pro prostředí, kde koroze není příliš značná a kde ochranný 

proud nemusí být příliš velký. Kombinací katodickou ochranou s ochrannou izolačními 

povlaky (např. smalty) se zmenší spotřeba proudu. Katodická ochrana se používá např. pro 

ochranu potrubí, plynovodů, nádrží uložených v zemi, pro ochranu lodních trupů a šroubů, 

vodních výměníků tepla a zásobníků teplé vody. 

Tou druhou je anodová ochrana. Technický význam anodové ochrany je menší proti 

katodové ochraně a to především díky menší četnosti průmyslových objektů vhodných pro 

anodovou ochranu. 

Anodická ochrana je založena na úmyslné pasivaci kovu průchodem proudu. Tento 

způsob protikorozní ochrany je relativně nový a rozvinul se až v druhé polovině 20. století na 

základě vědeckých poznatků. [8] 

 

 

Obr.č. 4.3 Schéma systému anodické ochrany [16] 

Anodické ochrany (Obr.č. 4.3 Schéma systému anodické ochrany) se používá tam, kde   

se polarizací obnovuje pasivní vrstva porušovaná korozí v daném prostředí (např.                   

u chromniklových korozivzdorných ocelí v roztocích kyselin a hydroxidů a u uhlíkových 

ocelí v hydroxidech). Polarizací vzniklou spojením s korozně ušlechtilým kovem (platina, 

stříbro, měď), nebo s vnějším zdrojem napětí, kdy chráněný kov je zapojen jako anoda         

na kladný pól zdroje se posunuje potenciál chráněného kovu do oblasti pasivity. Hodnota 

potenciálu při vnějším zdroji napětí se udržuje na potenciálu měřeném proti referenční 
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elektrodě potenciostatem na experimentálně stanovené hodnotě. Umělým udržením kovu 

v pasivním stavu prostřednictvím anodické ochrany zajistíme kovu lepší korozní odolnost než 

ve stavu aktivním. 

Anodická ochrana umožňuje používat materiály, které by samy svými oxidačními 

vlastnostmi nezajistily dosažení dostatečně stabilní a trvalé pasivity, případně umožňuje 

nahrazovat dražší snadno pasivovatelné materiály levnějšími s nižšími obsahy legur 

zajišťujícímu pasivitu. [9]  

Složení tuhých korozních zplodin na povrchu kovu je velmi různé a závisí jak                

na chemické povaze materiálu, tak i na složkách v prostředí. Na povrchu kovu vznikají dvě 

hlavní formy korozních zplodin. Jsou to jednak okuje, které jsou zplodinami chemické koroze 

a vznikají při tepelném zpracování kovů. Dále je to rez na oceli a litině a korozní zplodiny na 

neželezných kovech, které se tvoří pomalým působením vnějších vlivů většinou za normální 

teploty.  

4.3  Volba vhodného konstrukčního materiálu 

Při volbě vhodného materiálu je snahou splnit požadované funkce daného zařízení za co 

nejnižší cenu. Volba optimálního materiálu pro dané podmínky může být zdrojem 

podstatných úspor v pořizovacích nákladech. Počáteční výhody snížených nákladů, plynoucí 

z volby materiálu s nižší než požadovanou korozní odolností, se později můžou projevit 

nárůstem nákladů na opravu nebo na výměnu. A naopak vysoké náklady vstupující               

do pořizovací ceny při volbě materiálu se značně vyšší korozní odolností, než je nutná pro 

dané podmínky, se v některých případech nevrátí. 

 

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 působení vlivu prostředí 

- druhem spojování vodivých odolných materiálů 

- namáháním, chvění, nárazy apod. [7] 

 



 

17 

 

Důkladná znalost možných mechanismů poškození konstrukčních materiálů umožňuje 

optimální volbu a využití všech užitných vlastností konstrukčních materiálů.  Nejběžnějšími 

konstrukčními materiály jsou kovy. Mezi kovové konstrukční materiály patří nelegované       

a nízkolegované oceli, korozivzdorné oceli, chromové oceli, austenitické oceli, litiny, měď, 

hliník a jeho slitiny, titan, olovo nebo zinek. V některých případech je ale výhodnější použít 

nekovové materiály jako je sklo, sklokeramika, dřevo, kamenina, uhlík, plasty, pryže atp.  

5.  Základní druhy povrchových úprav 

Při volbě povrchové ochrany se především přihlíží k účelu použití výrobku, jeho 

materiálové skladbě, konstrukčnímu řešení, k technologii výroby a následně k účelu 

povrchové úpravy z hlediska požadovaných charakteristik.  

 

Podle účelu nátěru můžeme povrchové úpravy rozdělit následovně  [14]:  

1) povrchové úpravy ochranné, jsou určené především k ochraně podkladového materiálu 

proti škodlivým vlivům: 

 klimatických činitelů (vlhkost, sluneční záření, teplota, aj.) 

 chemických a elektrochemických korozních prostředí (roztoky a taveniny) 

 biotických činitelů (plísně, houby, hmyz aj.) 

 mechanických účinků 

 jiných (speciálních) činitelů 

2) povrchové úpravy dekorativní, které jsou určené k zabezpečení estetického vzhledu: 

 barevného odstínu 

 lesku 

 dekorativních vzorů 

 ostatních estetických požadavků 

3) povrchové úpravy speciální, kterou se dosahuje u podkladového materiálu především 

zvýšení: 

 tvrdosti povrchu 

 odolnosti povrchu proti opotřebení 

 odolnosti proti vysokým teplotám 
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 odolnosti proti ohni 

 požadované elektrické vodivosti 

 požadované výměny tepla nebo chladu 

 pájitelnosti 

 jiných speciálních vlastností 

   

Povrchové úpravy mohou plnit i více funkcí najednou. Lze použít kombinovaného 

označení, např. požadavky na povrchovou úpravu vytvářené za účelem ochrany proti 

znehodnocování prostředím a současně zabezpečující požadovaný estetický vzhled výrobku 

nebo konstrukce podle designu můžeme označit jako ochranně-dekorativní. Příkladem 

takového typu může být povrchová úprava karoserie automobilů. 

Povrchové úpravy kovových materiálů se požívají pro dosažení určitých vlastností, které 

základní materiál nemá, tj. především korozní odolnost. 

Přehled používaných povlaků a jejich základní charakteristika: 

Kovové povlaky: 

 

1) zinkové – odolávají dobře atmosférické korozi, přesto korozní odolnost klesá se 

stoupajícím obsahem SO2 v ovzduší. Taktéž odolnost ve studené (užitkové) vodě je 

velmi dobrá, ale se zvyšující se teplotou vody odolnost klesá. Životnost povlaků je 

lineárně úměrná jejich tloušťce a výrazněji nezávisí na technologii, kterou byly 

vytvořeny. Používají se výhradně jako protikorozní ochrany proti atmosférické korozi 

a užitkové vodě. 

a) galvanické – galvanicky se vylučují hladké vzhledné povlaky prakticky do 

tloušťky asi 40µm.  

b) ponorem do roztaveného kovu – získají se povlaky o tloušťce cca 20 – 200µm, 

u plechů jsou běžné tloušťky povlaku 10 – 25µm, u drobného kovového zboží 

40 – 80µm, u rozměrných předmětů 60 – 200µm 

c) žárovým stříkáním – tímto způsobem se běžně nanášejí povlaky v tloušťkách 

50 – 200µm. Větší tloušťky jsou určeny převážně pro vodní prostředí. 

Používají se i ve formě slitiny s hliníkem, technické označení je Zinacor. 

Obvykle se kombinují s nátěry. 
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d) difúzním způsobem – na povrchu vzniká slitina Zn-Fe s postupně klesajícím 

obsahem zinku směrem dovnitř materiálu. 

 

2) hliníkové – odolávají atmosférické korozi, mají dobrou odolnost proti užitkové vodě a 

roztokům solí, s výjimkou halogenidů. Zvlášť dobrou odolnost mají proti plynným 

sirným sloučeninám, zejména H2S, a to i za zvýšených teplot, a proti oxidaci za 

zvýšených teplot.  

a) žárovým stříkáním – jsou vhodné zejména pro dlouhodobou ochranu 

konstrukcí proti atmosférické korozi a korozi vodou. Vytvářejí se v tloušťkách 

100 – 300µm. Mají vysokou odolnost zejména v průmyslově znečištěné 

atmosféře. 

b) difúzním způsobem – povlaky jsou tvořeny slitinou Al-Fe. Získají se tepelným 

zpracováním ocelových nebo litinových součástí v hliníkovém prášku nebo 

v prášku Fe-Al (tzv. alitace) nebo tepelným zpracováním žárově nastříkaného 

hliníkového povlaku v min. tloušťce 200µm (tzv. alumetace). Mají vynikající 

odolnost proti oxidace do 900 °C na vzduchu, v páře, ve spalinách tuhých          

i kapalných paliv. Jejich odolnost na atmosféře je nižší než u čistě hliníkových 

povlaků. 

 

3) chromové – Mají vysokou odolnost na atmosféře, v neutrálních roztocích, vodě bez 

vzniku korozních zplodin, a to i za přítomnosti sirných sloučenin. Odolávají zředěným 

kyselinám, neodolávají halogenvodíkovým kyselinám a organickým 

hydroxykyselinám, i když jsou zředěné. Jsou odolné proti oxidaci za zvýšených teplot. 

Jejich ochranná účinnost je závislá na jejich homogenitě. 

a) galvanicky – tenké chromové povlaky mají jen dekorativní účel. Teprve 

chromové povlaky u tloušťky nad 30µm lze předpokládat povlak bez 

průchozích pórů. Vzhledem k vysoké ceně silných galvanických povlaků       

se jich požívá hlavně tam, kde se současně využívá jejich vysoké tvrdosti         

a odolnosti proti opotřebení. 

b) difúzním způsobem – vzniká slitina Cr-Fe s proměnným obsahem chrómu 

podle použité technologie 

 

4) z korozivzdorných ocelí – povlaky se vytvářejí metalizací a mají vždy poněkud nižší 

odolnost, neboť složení povlaků se liší podle složení drátu. Vzhledem k pórovitosti    
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je nutno povlak vytvářet v minimální tloušťce 300µm. Snížení pórovitosti je možno 

dosáhnout rozleštěním povlaku např. ocelovým kartáčem. Lze jej použít jen pro 

ochranu proti působení atmosféry a vody. 

 

5) ozdobně ochranné povlaky (Cu) Ni-Cr – povlakový systém je vhodný pro vnitřní        

i vnější atmosféru. Tloušťka niklové vrstvy se volí podle agresivity atmosféry. 

 

 

6) stříbrné – mají dobrou odolnost na atmosféře, za přítomnosti sirných sloučenin          

se však rychle pokrývají tmavou vrstvou korozních zplodin. Původní lesk se uchová  

po delší dobu pasivací. Vytvářejí se galvanicky a v menších tloušťkách i chemicky. 

Používá se jich téměř výhradně k ochraně proti atmosféře u spotřebního zboží             

a v elektrotechnice. 

 

7) zlaté – jsou téměř absolutně stálé na atmosféře a ve většině chemikálií. Nevýhodou    

je jejich malá mechanická odolnost. Tlustší povlaky se vylučují galvanicky, tenčí 

povlaky lze vytvářet i chemicky. Zvlášť tlusté homogenní povlaky, vytvořené 

plátováním nebo žárově, mohou sloužit k ochraně i proti velmi agresivními 

chemikáliím. 

 

Povlaky konverzní a oxidové: 

 

1) fosfátové povlaky – na povrchu oceli vytvářejí nerozpustné fosforečnany zinku, 

manganu a vápníku. Fosfátové povlaky mají schopnost vázat na sebe některé 

organické látky (např. vazelíny, konzervační oleje). Využívají se i pro snížení odporu 

tření pohybujících se strojních součástí. Fosfátování je často využíváno jako vhodná 

předúprava kovových podkladů před nanášením nátěrových hmot. Fosfátová vrstva 

snižuje stupeň podkorodování nátěrů a zvyšuje jejich přilnavost ke kovovému 

povrchu. 

 

2) chromátování – hlavními složkami chromátových povlaků jsou hydroxidy nebo 

hydratované oxidy upravovaného kovu a hydroxidu chromitého, v menší míře              

i chromové sloučeniny. Chromátuje se hlavně zinek, hliník a jeho slitiny a hořčíkové 

slitiny. Chromátové povlaky jsou vhodné buď jako konečná úprava pro lehké korozní 
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prostředí nebo jako mezivrstva pod nátěry, protože zvyšují jejich přilnavost a při 

místním poškození omezují pronikání koroze pod organický povlak. 

 

3) oxidové povlaky na hliníku (eloxování) – anodická oxidace hliník neboli eloxování je 

proces, při kterém se na povrchu hliníku vytváří ve vhodných lázních pomocí 

elektrického proudu povlak oxidu hlinitého (Al2O3). Obvykle se požívá stejnosměrný 

proud a upravované hliníkové součásti jsou zavěšeny v lázni jako anoda. 

 

Smalty: 

 

1) s vysokou chemickou odolností – jsou to sklovité povlaky charakterizované zejména 

vyšším obsahem SiO2. Sklovité povlaky jsou určeny pro ochranu chemických zařízení 

z oceli a šedé slitiny. Odolávají téměř všem kyselinám za všech koncentrací až do 

teploty varu. Odolávají rovněž zředěným alkalickým roztokům. Maximální teplota 

použití smaltů s vysokou chemickou odolností je 300 – 500 °C. na oceli a do 250 °C 

na šedé litině, bez náhlých změn teploty. Vrstvy smaltu se na povrch nanášejí 

poléváním, máčením nebo stříkáním a po vysušení se vypalují při teplotě 800 – 860 

°C. Průměrná tloušťka vypáleného smaltu je 0,5 – 0,9 mm na oceli a 1,0 – 1,6 mm    

na šedé litině, včetně tloušťky základního smaltu. 

 

2) se střední chemickou odolností – do této skupiny patří smalty na potravinářské           

a zemědělské zařízení, smalty pro stavebnictví a smalty pro nádobí. Odolávají           

do značné míry organickým kyselinám všech koncentrací za teploty místnosti.          

Se stoupající teplotou a koncentrací prostředí odolnost většinou zřetelněji klesá. 

Maximální teplota použití je 250 – 300 °C. Tyto smalty kladou poněkud menší nároky 

na konstrukci výrobků a aplikaci než smalty s vysokou chemickou odolností. Vypalují 

se podle druhu a účelu použití v rozmezí 760 – 820 °C. Tloušťky povlaku jsou 

v průměru 0,1 – 0,6mm. 

 

3) ostatní smalty pro spotřební zboží – do této skupiny patří ostatní smalty, které 

z hlediska chemické odolnosti jsou schopny odolávat krátkodobým účinkům 

zředěných organických kyselin a zředěných alkalických roztoků za teploty místnosti. 

Jde o smalty na spotřební zboží, smalty dekorativní, smalty pro jiné speciální účely, 

např. elektroizolační apod. Maximální teplota jejich použití je 200 – 400 °C. Vypalují 
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se podle druhu a způsobu použití v rozmezí 680 – 850 °C. Tloušťky povlaků jsou    

0,05 – 0,5 mm. 

 

Povlaky z plastů: 

 

Jako ochrana proti atmosférické korozi se v širokém měřítku uplatňují zejména práškové 

plasty na akrylátové, epoxidové, polyesterové a epoxyesterové bázi. Jsou vhodné pouze      

pro průmyslové zpracování. Povlaky z plastů se nejčastěji vytvářejí např. plasmovým 

nástřikem, elektrokinetickým nástřikem, fluidním nanášením.  

Práškové plasty neobsahují organická rozpouštědla a vzhledem k minimálním ztrátám při 

nanášení se jejich používání považuje za přínosné pro ekologii. Důležitým faktorem při volbě 

vhodného druhu povlaku je ekonomický rozbor dané problematiky jako celku, protože tyto 

speciální povlaky jsou relativně drahé. 

 

Organické povlaky z nátěrových hmot: 

 

Organické povlaky z nátěrových hmot představují nejrozšířenější způsob povrchové 

úpravy výrobků a konstrukcí. Je to dáno poměrně vysokým ochranným účinkem nátěrových 

systémů a zároveň i snadností a dostupností způsobů vytváření těchto povlaků. 

Jedním ze způsobů jak zabránit korozi ocelových výrobků a konstrukcí a tím zvýšit jejich 

životnost je ochrana povrchu organickými povlaky na bázi nátěrových hmot a plastů.  

Ochrana oceli nátěrem je nejběžnější a ekonomicky nejvhodnější způsob ochrany výrobků     

a konstrukcí před korozí.  

Nátěr bývá definován jako souvislý povlak požadovaných vlastností vzniklý nanesením   

a zaschnutím jedné nebo několika nátěrových vrstev na upravovaném povrchu. Podle počtu 

nanesených vrstev se rozeznávají nátěry jednovrstvé a vícevrstvé, které se dělí do skupin 

podle vlastností a účelu, vzhledu a pořadí v nátěrovém systému. 

Nátěrovými hmotami nazýváme tekuté až pastovité hmoty, které jsou nanášeny v tenké 

vrstvě na povrch. Pro zhotovování organických povlaků se též používají práškové nátěrové 

hmoty a práškové plasty. 
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Základními složkami kapalných nátěrových hmot jsou: [7] 

- Filmotvorné látky (pojiva), zejména z organických syntetických polymerů, tvoří 

podstatnou část nátěrové hmoty. Jejich základní funkcí je tvorba nátěrového filmu 

chemickou reakcí nebo prostým vytěkáním těkavého podílu. Charakter filmotvorné 

složky (pojiva) má vliv na vlastnosti nátěrového povlaku, zejména jsou to lesk, 

přilnavost, pružnost, tvrdost, ochranné vlastnosti apod. 

- Pigmenty jsou organické nebo neorganické částečky, které jsou jemně rozptýleny 

v pojivě a v něm nerozpustné. Nátěrovým hmotám dávají barevný odstín, krycí 

schopnost, tvrdost, snižují stárnutí nátěrů, zvyšují jeho tepelnou a korozní odolnost. 

Další funkcí pigmentů v nátěru je vytvoření světlostálosti, aby vlivem slunečního 

záření neměnily barevné vlastnosti nátěru. Kvalita pigmentů závisí na vlastnostech 

fyzikálněoptických (krycí schopnost, barevnost), fyzikálních, chemických, 

technologických (velikost a tvar částic). Pigmenty můžeme rozdělit na inhibitorové 

pigmenty (suřík, zinková žluť), neutrální pigmenty (chrom olovnatý, kysličník olova) 

a stimulující pigmenty (grafit, saze). 

- Plniva se používají především jako prostředek pro zvýšení obsahu sušiny nátěrové 

hmoty. Nastavují a tak zlevňují nátěrovou hmotu. Příznivě mohou ovlivňovat i další 

vlastnosti jako jsou odolnost proti hoření. 

- Těkavé složky jsou v převážné většině tvořeny rozpouštědly pro filmotvorné složky 

nátěrových hmot, ředidly nebo těkavými látkami vznikajícími při tepelném 

vytvrzování nátěru. 

- Přísady (aditiva) upravují celou řadu fyzikálních parametrů nátěrových hmot. 

Současné nátěrové hmoty obsahují celou řad různých přísad, které například zlepšují 

tokové vlastnosti, zasychání, sedimentaci, tvorbu škraloupů atd. Jsou zastoupeny 

v poměrně malém množství, ale významnou měrou ovlivňují technologické vlastnosti 

nátěrových hmot. 

Povrchové úpravy se provádějí především nanesení povlaků různých materiálů a s tím    

je spojená i předúprava materiálu. 
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6.  Předběžná úprava povrchu materiálu 

Všechny povrchové úpravy, ať je to nanášení nátěrových hmot, galvanické pokovování, 

smaltování apod., vyžadují optimální předúpravu povrchu. Výchozí stav povrchu závisí        

na předchozím tváření a opracování. Bývá různě drsný, poškrábaný, s póry, třískami, 

nerovnostmi, stopami tavidel po svařování, případně zamaštěný, zkorodovaný, zaokujený      

či jinak znečištěný. 

Na tom, do jaké míry se podaří povrch očistit a upravit, závisí kvalita a životnost 

následující povrchové úpravy. Každá operace však prodražuje výrobní proces, a proto           

je v podnicích snaha omezit předúpravu na minimum. Je však nutno si uvědomit, že při 

překročení tohoto minima dojde ke snížení životnosti povrchové ochrany a úspora se po kratší 

či delší době změní v ekonomickou ztrátu. 

Povrch základního materiálu musí být před aplikací nátěrových hmot zbaven všech 

nečistot a zplodin, které zhoršují jakost celkové povrchové úpravy. Účinnou ochranou kovů 

proti povětrnostním či korozním vlivům poskytují pouze takové ochranné vrstvy, které jsou 

v přímém kontaktu s kovem. Nedůslednost při předúpravách se nemusí projevit bezprostředně 

po dokončení nátěrového systému, ale až po čase, který potřebují nečistoty k vytvoření 

dostačující energie k porušení celistvosti a přilnavosti povlaku. Důležitým faktorem při 

hodnocení kvality povrchu z hlediska vhodnosti pro aplikaci nátěru je kromě čistoty i jeho 

tvar a stupeň drsnosti. Z praxe je známo, že vysoce hladké a leštěné povrchy nejsou 

nejvhodnější pro kotvení nátěru. Naopak mírným zdrsněním se plocha povrchu 

mnohonásobně zvětší a stává se tak vhodnějším pro kotvení a přilnavost nátěru. 

Aplikace organických nátěrů je nejrozšířenějším způsobem povrchové protikorozní 

ochrany, ale je také velmi náročná na čistotu povrchu. Požadavky na stupně přípravy povrchu 

čištěné bez nátěru jsou specifikovány v normě ČSN ISO 8501-1 a ČSN ISO 8501-2 a 

částečně i v normě ČSN EN ISO 12 944-4. Tyto stupně čistoty jsou přesněji uvedené v Tab.č. 

6.1 Stupně čištění povrchu bez nátěru dle ČSN ISO 8501-1 a 2 a dle  ČSN EN ISO 12 944-4. 

 

 

 

 



 

25 

 

Povrchy čištěné bez nátěru 

Stupně očištění 

povrchu 
Metoda přípravy povrchu Vzhled očištěného povrchu 

Sa 1 Otryskávání 
Jsou odstraněny patně přilnavé okuje, rez, 

vrstvy nátěrů a cizí látky. 

Sa 2 Otryskávání 

Bez zvětšení se nezjistí přítomnost olejů, 

mastnot, nečistot a téměř žádné okuje, rez, 

nátěry a cizorodé látky. Všechny zbytky 

nečistot musí pevně ulpívat na povrchu.  

Sa 2
1
/2 Otryskávání 

Jsou odstraněny okuje, rez, nátěry a cizí látky. 

Všechny zbylé stopy nečistot musí být pouze 

stíny ve formě skvrn nebo pásů 

Sa 3 Otryskávání 

Okuje, rez, nátěry a cizí látky jsou odstraněny. 

Povrch musí vykazovat jednotný kovový 

vzhled. 

St 2 
Ruční nebo mechanické 

očištění 

Jsou odstraněny nepřilnavé okuje, rez, nátěry 

a cizí látky. 

St 3 
Ruční nebo mechanizované 

čistění 

Jsou odstraněny nepřilnavé okuje, rez, nátěry 

a cizí látky. Povrch však musí být upraven 

důkladněji než u St 2. Musí vykazovat kovový 

odstín daný podkladem. 

Tab.č. 6.1 Stupně čištění povrchu bez nátěru dle ČSN ISO 8501-1 a 2 a dle                         

ČSN EN ISO 12 944-4 

 

Požadavky na stupně přípravy povrchu se starými nátěry jsou také specifikovány v normě 

ČSN ISO 8501-1 a ČSN ISO 8501-2 a částečně i v normě ČSN EN ISO 12 944-4. Tyto 

stupně čistoty uvádí Tab.č. 6.2 Stupně čištění povrchu se starými nátěry dle ČSN ISO 8501-1 

a 2 a dle ČSN EN ISO 12 944-4. 
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Povrchy se starými nátěry 

Stupně očištění 

povrchu 
Metoda přípravy povrchu Vzhled očištěného povrchu 

P Sa 2 Místní otryskání 

Pevně přilnavé nátěry musí být neporušené, 

ostatní části musí být odstraněny nepřilnavé 

nátěry, většina okují a nečistot. Všechny zbylé 

vrstvy musí být pevně přilnavé 

P Sa 2
1
/2 Místní otryskání 

Pevně přilnavé nátěry musí být neporušené. 

Z povrchu ostatních částí musí být odstraněny 

nepřilnavé nátěry, většina okují a nečistot. 

Zbylé vrstvy musí být pevně přilnavé. 

P Sa 3 Místní otryskání 

Pevně přilnavé nátěry musí být neporušené. 

Z povrchu ostatních částí musí být odstraněny 

nepřilnavé nátěry, většina okují a nečistot. 

Povrch musí mít jednotný kovový vzhled. 

P St 2 
Místní ruční nebo 

mechanizované čistění 

Pevně přilnavé nátěry musí být neporušené. 

Z povrchu ostatních částí musí být odstraněny 

nepřilnavé okuje, rez, nátěry a cizí látky. 

P St 3 
Místní ruční nebo 

mechanizované čištění 

Pevně přilnavé nátěry musí být neporušené. 

Z povrchu ostatních částí musí být odstraněny 

nepřilnavé okuje, rez, nátěry a cizí látky. 

Povrch však musí být upraven důkladněji než 

u P St 2 a povrch musí vykazovat kovový 

odstín daný podkladem. 

Tab.č. 6.2 Stupně čištění povrchu se starými nátěry dle ČSN ISO 8501-1 a 2 a dle              

ČSN EN ISO 12 944-4 

 

Stupeň čistoty povrchu vychází z původního vzhledu povrchu a dosaženého vzhledu jako 

výsledku aplikované metody čištění, který může být dosažen abrazivním otryskáváním nebo 

pomocí ručního a mechanizovaného čištění. 
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Podle povahy znečištění můžeme nečistoty ulpělé na povrchu rozdělit do dvou skupin: 

- ulpělé nečistoty, které nemají přímé (chemické) spojení s povrchem kovu jako jsou 

všechny zbytky mastných látek, prach, zbytky brusných prostředků, zbytky kovů       

po předchozích mechanických úpravách, malta apod. Někdy jsou takovéto nečistoty 

hmatem nebo pouhým zrakem těžko zřejmé, avšak vždy je nutné je důkladně 

odstranit. 

- zplodiny vznikající chemickou přeměnou např. při tepelném zpracování vznikají        

na povrchu kovu okuje, které mohou být houbovité struktury se schopností absorbovat 

z okolí další vlhkost, proto mají pod nátěrem schopnost narůstat a porušovat povlak     

i mechanicky. I nepatrné stopy rzi jsou nepříznivým faktorem pro trvanlivost 

nátěrového systému, protože jsou základem budoucího korozního procesu. 

Výše uvedené nečistoty musí být před zhotovením základního nátěru vhodným způsobem 

odstraněny. K tomu slouží technologické procesy uvedené v následující kapitole. 

6.1  Mechanické čištění povrchu 

Účelem mechanické úpravy povrchu materiálu je vytvoření požadované jakosti povrchu, 

především očistit povrch od nečistot (okují, rzi), zajistit podmínky pro vyhovující přilnavost 

následujících vrstev, vytvořit podmínky pro zvýšení korozní odolnosti, dosáhnout 

odpovídajícím vzhledovým požadavkům a v neposlední řadě zlepšit mechanické vlastnosti 

povrchu. 

Mezi mechanické způsoby čištění povrchu patří: 

- broušení 

- kartáčování 

- oškrabávání stěrkami 

- otryskávání 

 

Broušením se upravuje základní povrch obvykle před následným kartáčováním. 

Broušením jde především o odstranění nerovností a sjednocení kvality povrchu. Broušení je 

jemné obrábění speciálními nástroji s přidělaným brusivem různé tloušťky. Výchozí povrch 

se postupně vybrušuje na požadovanou drsnost. [9] Postup se volí podle stupně nerovnosti 
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povrchu. Při vybrušování se postupuje od hrubších brusiv k jemnějším. K ručnímu broušení 

lze použít smirkový papír. U strojního broušení můžeme užít uhlovou brusku. Brusné kotouče 

mohou být plstěné, dřevěné nebo látkové. Poslední zrnitost brusiva však musí splňovat 

požadavky následující technologie. Náklady na broušení rostou s požadavky na kvalitu           

a drsnost. Na druhou stranu očištění povrchu kartáčováním ručním ocelovým drátěným 

kartáčem je velice citlivý, trochu pracný postup, ale lze jej aplikovat i v polních podmínkách.  

Kartáčování je technologie předběžné úpravy, při které lze z povrchu odstraňovat hrubé 

nečistoty a snižovat drsnost povrchu po broušení. Kartáčování bývá konečnou operací před 

zhotovováním povlaků elektrolyticky. Provádí se rotačními kartáči z přírodních i uměle 

vyrobených vláken s nanesenými brusnými pastami s obsahem brusiva. Většinou se tak 

upravují povrchy určené pro galvanické pokovení. 

Čištění povrchu kovu otryskáváním umožňuje zabezpečit jeho dokonalou přípravu pod 

nátěr. Poskytuje nejen povrch kovově čistý, ale i dosažení vhodné drsnosti dle ČSN IN ISO 

12944-4, která závisí na volbě tryskacího prostředku, přispívá k lepšímu zakotvení základních 

nátěrů. Tryskací prostředky se volí podle materiálu a tloušťky stěn otryskávaného výrobku, 

výchozího stavu povrchu a požadovaného výsledku otryskávání. Ukázka původního stavu 

povrchu je zobrazen na Obr.č. 6.1 Povrch potrubí před tryskáním na stupeň čistoty Sa 2
1
/2       

a  již tryskaného povrchu na stupeň čistoty Sa 2
1
/2 je znázorněn na Obr.č. 6.2 Povrch potrubí 

po tryskání na stupeň čistoty Sa 2
1
/2.   

Otryskávání je nejefektivnějším postupem při odstraňovaní nečistot mechanickou cestou.  

 

Obr.č. 6.1 Povrch potrubí před tryskáním na stupeň čistoty Sa 2
1
/2  [vlastní zdroj] 
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Obr.č. 6.2 Povrch potrubí po tryskání na stupeň čistoty Sa 2
1
/2  [vlastní zdroj]    

Provádí se tryskacími pistolemi nebo metacími koly. Mezi používané tryskací prostředky, 

vrhané na povrch čištěného kovu pod značným tlakem, patří ocelové a litinové granuláty, 

ocelový sekaný drát, drcená hutní struska, keramické materiály apod. Pro otryskávání            

za sucha i za mokra se používá křemičitý písek. V dnešní době se již tolik nevyužívá 

z hygienických důvodů vzniku silikózy u pracovníků provádějících otryskávání. Otryskávání 

lze použít pro masivnější předměty, u nichž není nebezpečí deformace nebo proražení. 

Tryskáním odstraníme z kovového povrchu v podstatě všechny druhy nečistot. 

6.2  Chemické čištění povrchu 

Při této úpravě povrchu je zapotřebí chemického činidla, které odstraní nečistoty ulpěné 

na povrchu materiálu a jde především o procesy odmašťování a moření. 

Odmašťování je souhrnný název pro odstraňování všech druhů ulpělých nečistot 

z povrchu kovu, které jsou k povrchu kovu vázány buď fyzikální adsorpcí (např. látky 

mastného charakteru) nebo adhezními silami (jemně rozptýlené anorganické nečistoty, prach, 

kovové třísky apod.). [9] Mastnoty brání přilnutí nátěrových hmot k podkladu a mohou 

ovlivnit jejich zasychání. 

Úkolem odmašťovacích přípravků je uvolnění těchto nečistot z povrchu kovu, jejich 

převedení do roztoku nebo emulze a zabránění jejich zpětnému vyloučení na kovovém 

povrchu. Odmašťování se provádí různými způsoby např. v organických rozpouštědlech, 

v alkalických roztocích, pomocí ultrazvuku pomocí páry aj. K odmašťování malých dílů lze 

použití technický benzín, ale spíše jsou doporučeny speciální odmašťovací prostředky na bázi 

povrchové aktivních látek, které jsou běžné k dostání. 
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Moření je čištění povrchu kovů od vrstev rzi a okují jakékoliv tloušťky chemickým 

působením kyselin, případně i louhů. V praxi se k moření nejčastěji používá kyselina solná, 

kyselina sírová a kyselina fosforečná. Působením kyselin se zplodiny koroze převádějí         

na rozpustnou formu a z povrchu se oplachují. Moření se provádí na předmětech ponořených 

do mořící lázně. Kyselina zvolna rozpouští okuje v místech, kde nejsou celistvé, a kyselina 

tak může proniknout až k povrchu kovu. Před mořením musí být povrch odmaštěn a zbaven 

nepřilnavých nečistot, aby chemické působení probíhalo stejnoměrně na celém povrchu          

a lázeň se nadměrně neznečišťovala. Po moření následuje co nejdříve několikanásobný oplach 

vodou, aby zbytky kyselin, solí nebo louhů nenarušovaly jakost nátěrového systému. 

7.  Nátěrové systémy 

Před volbou nátěrového systému na kovové povrchy je třeba dostatečně podrobně provést 

rozbor účelu nátěrového systému a srovnat požadavky na nátěrový systém s možnostmi 

nátěrové hmoty, rest. celého nátěrového systému. To platí i pro požadovanou předúpravu 

povrchu. 

Volba systému protikorozní ochrany by měla být optimalizována takovým způsobem, aby 

aplikovaný nátěrový systém chránil podklad proti korozi a negativním vlivům okolního 

prostředí, zabezpečoval jeho provozní spolehlivost a odpovídal životnosti při dosažení 

nejnižších nákladů za celé období jeho technického života.  

V první řadě je nutno si vymezit funkci ochranného povlaku, jeho účel a cíl. Je třeba        

se rozhodnout zda protikorozní ochrana má plnit funkce trvalé protikorozní ochrany, nebo 

funkce dočasné protikorozní ochrany. Jiné požadavky na povlak mohou být pouze 

dekorativní. Můžeme se také setkat s kombinovanou funkcí dekorativní a trvalé protikorozní 

ochrany.  

Následuje vyhodnocení všech důležitých činitelů, které budou na systém působit. Dalším 

stupněm analýzy je tedy korozní agresivita prostředí, způsob umístění (např. vnitřní prostředí, 

pod přístřeškem, vnější prostředí s přístupem slunečního záření, přítomnost vlhkosti, apod.), 

dosažitelný způsob čištění povrchu. Existují materiály, které vyžadují zásadně pouze povrchy 

očištěné do stavu kovově čistého (Sa 3 podle ČSN ISO 8501) s předepsanou drsností povrchu, 

a materiály použitelné pro povrchy ručně čištěné na stupeň St 2 (podle normy ČSN ISO 8501) 

a samozřejmě celá řada variant mezi těmito dvěmi krajními kritérii. Dalším vymezením         
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je využitelná technologie zhotovování ochranných systémů. Nedílnou součástí jsou                 

i požadavky ekologické, zdravotní, bezpečnostní, předpokládané životnosti. 

7.1  Způsoby nanášení nátěrových hmot 

Životnost a jakost nátěrového systému je ovlivňována vedle zvolené nátěrové hmoty 

mimo jiné i použitou technologií nanášení. Můžeme říct, že neexistuje univerzální technologie 

použitelná pro všechny nátěrové hmoty a všechny druhy (tvar, velikost) výrobku. Při 

zvažování volby nejvhodnější technologie nanášení je nutné zvažovat především 

ekonomickou stránku a je třeba přihlédnout zejména k těmto hlediskům: 

- k velikosti, tvaru a množství upravovaných předmětů 

- k požadavkům na konečnou kvalitu a vlastnosti, tj. vzhled nátěru, počet vrstev             

a celková tloušťka, lesk 

- k vlastnostem zvolené nátěrové hmoty, tj. rychlost zasychání, typ rozpouštědla 

- ke kvalitě povrchu materiálu a předběžné úpravy 

- k pracnosti u jednotlivých technologií  

7.1.1 Nanášení nátěrové hmoty štětcem a válečkem 

Pravděpodobně nejstarší a nejjednodušší metodou nátěru je nanášení štětcem.                 

Je všeobecně známá a dosud hojně využívaná. Je zvláště vhodná ke zhotovování 

antikorozních základních nátěrů na mírně zkorodovaném povrchu. Kvalita nátěrů závisí        

na svědomitosti a zručnosti natěračů. Štětce se vyrábějí v různých velikostech, v kulatých 

nebo plochých provedeních, různých šířkách, liší se druhem materiálu a uspořádání štětin. 

Nanášení nátěrových hmot natíráním štětcem je způsob velmi pracný a málo produktivní. 

Používá se zejména při povrchové úpravě menších výrobků, při zhotovování údržbových 

nátěrů, případně pro povrchové úpravy málo přístupných míst. 

Postup při natírání štětcem, uvedený na Obr.č. 7.1 Postup nanášení nátěrové hmoty 

štětcem, se provádí tak, že se štětec ponoří do nátěrové hmoty a po několika ponorech se otře 

o hranu nádoby, aby se odstranil její přebytek. V první fázi se nátěrová hmota nanese třemi až 

čtyřmi od sebe vzdálenými tahy za mírného tlaku štětce na povrch předmětu. V druhé fázi se 

vrstva nátěrové hmoty nanesená v předchozí operaci roztírá kolmo na původně nanesené 
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pruhy a tahy jsou kladeny těsně vedle sebe. Pak se vrstva nátěrové hmoty roztírá ještě jednou 

důkladněji, opět kolmo na předcházející tahy. 

 

 

Obr.č. 7.1 Postup nanášení nátěrové hmoty štětcem  [13] 

 

Předností této technologie je mechanické zapracování a rozetření nátěrové hmoty do pórů 

povrchu natíraného předmětu. Další výhodou je, že při tomto způsobu nanášení jsou 

minimální ztráty nátěrové hmoty. Nevýhodou bývá výkon pracovníka při nátěru štětcem, 

nestejnoměrný vzhled a značná pracnost. 

Tento způsob nátěru bývá často při aplikacích nahrazován válečkem. V podstatě              

je válečkování totéž jako nanášení nátěrové hmoty štětcem jen s tím rozdílem, že se použití 

válečků hodí hlavně pro rovinné plochy a některé specifické výrobky, jako např. drátěné 

pletivo.  

Válečky se liší jednak velikostí (délkou a průměrem), jednak použitým materiálem, který 

se volí podle druhu použitých nátěrových hmot.  

V porovnání nanášení nátěrové hmoty válečkem je produktivita minimálně dvakrát vyšší. 

Další předností jsou malé ztráty nátěrové hmoty a jednoduchá manipulace. Při použití rukojeti 

je možno válečkovat i ve vyšších výškách. Nevýhodu bývá, že při použití laciného válečku 

může do nátěru pouštět chloupky, které znehodnotí nátěr samotný a také prodlouží dobu 

natírání, protože se chloupky musí z nátěru odstranit. Další nevýhodou je vzhled suchého 

filmu. Po použití válečku zůstává na povrchu natírané konstrukce pomerančová kůra (viz 

Obr.č. 7.2 Vzhled suchého filmu po válečkování), která by u některých aplikací mohla vadit.  
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Obr.č. 7.2 Vzhled suchého filmu po válečkování  [vlastní zdroj] 

Je však nutné si uvědomit, k čemu je např. krásný hladký nátěr na nosnících mostovek. 

V tomto případě pomerančová kůra nijak neznehodnocuje kvalitu povlaku a použití válečku     

je daleko ekonomičtější a ekologičtější než při použití nástřiku požadované barvy. 

7.1.2 Nanášení nátěrové hmoty vysokotlakým stříkáním 

Při nanášení povlaku vysokotlakým stříkáním se nátěrová hmota rozprašuje za působení 

vysokého tlaku. Stříkací zařízení obsahuje vysokotlakou pumpu poháněnou vzduchem nebo 

elektrickým proudem, vysokotlakou pistoli a vlastní vysokotlakou nádobu na nátěrovou 

hmotu. 

Tento způsob nanášení je dnes v průmyslu nejrozšířenější. Principem vysokotlakého 

stříkání je mechanické rozprašování nátěrové hmoty tryskou na upravovaný předmět. 

Společnost Colorspol s.r.o. pro provádění vysokotlakého stříkání využívá třech elektrických 

zařízení typu Mark V (viz Obr.č. 7.3 Zařízení Mark V) a dále se může chlubit vlastnictvím 

čtyř zařízení poháněné vzduchem typu King (viz Obr.č. 7.4 Zařízení King).  
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Obr.č. 7.3 Zařízení Mark V                                        Obr.č. 7.4 Zařízení King 

Nátěrová hmota je stlačena vysokotlakým pístovým čerpadlem na vysoký tlak, který 

vstupuje pod účinkem tlaku do trysky. Nátěrová hmota dopadá na stříkanou plochu vlastní 

energií a proto se jen minimálně odráží od upravované plochy. Dle povrchu a členitosti 

výrobku nebo konstrukce lze používat různé trysky, které se liší množstvím průtoku a úhlem 

stříkání. Správným výběrem trysky se snižuje prostřik, usnadňuje nanášení a zvyšuje             

se následná kvalita nástřiku, výrazně zkracuje čas lakovacích prací a snižuje spotřebu barev. 

Výhodou vysokotlakého stříkání je spolehlivé nanášení nátěrové hmoty do těsných spár, 

nanášení na ostré hrany, nebo nanášení barvy na velkoplošné výrobky a konstrukce. Je také 

velmi výkonný. Za směnu je možné jedním pracovníkem dosáhnout několika stovek metrů 

čtverečních.  Vysokotlaké stříkání není vhodné použít pro malé výrobky, protože zde dochází 

k velkému rozprášení a k velkým ztrátám nátěrové hmoty. 

7.2  Povrchová úprava práškovými plasty 

Technologie povlakování práškovými plasty můžeme rozdělit do dvou skupin: 

a) technologie s předehřátím (fluidní nanášení) 

b) technologie nanášení v elektrickém poli vysokého napětí 
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Ad a) Technologie  úpravy práškovými plasty s předehříváním 

Nejvýznamnější technologií této skupiny je fluidní nanášení. Postupuje se tak, že předmět 

se ohřeje nad teplotu tání práškové hmoty a ponoří se do prášku, který je provzdušňován         

a chová se jako kapalina. Prášek se k povrchu předmětu přitaví, rozlije se a vytvoří souvislý 

povlak. V případě termoplastů se předmět s povlakem nechá vychladnout, u reaktoplastů      

se předmět s povlakem dále ohřívá, aby mohla proběhnou síťovací reakce známá jako 

vytvrzení. 

Fluidním nanášením se vytvářejí povlaky o tloušťce do 1mm (1 000µm), využití prášku 

je 100%, doba povlakování je do 10s, technologie je méně investičně náročná, velikost 

předmětu  je omezena ohřívací pecí a fluidní vanou. 

Ad b) Technologie nanášení v elektrickém poli vysokého napětí 

Nejvýznamnější je technologie stříkání. Na zavěšený uzemněný předmět se stříká prášek, 

jehož jednotlivé částice ve stříkací pistoli získají opačný náboj, takže jsou k předmětu 

přitahovány. Částice tak k předmětu přilnou vlivem elektrostatických, resp. 

elektrokinetických sil a vytvoří povlak, který se následně v peci roztaví. Další zpracování       

je odborné jako u fluidního způsobu nanášení a závisí na tom, zda jde o termoplast nebo 

reaktoplast. 

Stříkáním jdou nanášet povlaky o tloušťce pod 100µm, povlaky jsou rovnoměrné, 

dekorativní. Tepelné zpracování je obvykle do 200 °C po dobu 10 až 20 min. Lze povlakovat 

i tenkostěnné předměty, velikost předmětu je omezena velikostí stříkací kabiny a pecí pro 

tepelné zpracování. 

Částice prášku jsou nabíjeny ve stříkací pistoli elektrostaticky v elektrickém poli 

vysokého napětí tak, že na hrotu elektrody, která je umístěna v pistoli a je spojena se zdrojem 

vysokého napětí, dojde k výboji. Proces můžeme snadno regulovat hodnotou napětí. 

Částice prášku mohou být nabity též ve stříkací pistoli elektrokinetiky na principu 

triboefektu. Prášek získá náboj třením o speciální nástavec pistole. Tento způsob nevyžaduje 

zdroj vysokého napětí. Je však vhodný pouze pro některé druhy prášků (epoxidové).  

Mezi nejvýznamnější přednosti práškových hmot lze zahrnout, že jsou příznivé pro oblast 

životního prostředí (žádná toxická a těkavá rozpouštědla), téměř 100% využití prášku při 
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nanášení, dosažení 60 – 150µm tloušťky povlaku jedinou operací (u fluidizace až 800µm), 

vynikající vlastnosti povlaku z hlediska korozní odolnosti a otěru. Mezi největší nedostatky 

povrchové úpravy práškových plastů patří těžká opravitelnost následných poškození nátěru. 

Tato metoda se výhradně provádí v dílenských prostorách, není mobilní.  

U povlaků z práškových plastů velmi významně ovlivňuje kvalitu povlaku předběžná 

úprava povrchu. U mokrého (kapalného) nátěrového systému se mastnoty částečně mohou 

rozpustit v organickém rozpouštědle. Povlak z práškového plastu špatně přilne k nedokonale 

odmaštěnému povrchu. Nejvhodnější povrchovou úpravou je po odmaštění, případně moření, 

kvalitní konverzní vrstva (fosfátování, chromování).  

7.3  Duplexní (kombinované) nátěrové systémy 

Duplexní nátěrové systémy jsou systémy skládající se z žárově zinkovaného povlaku 

ponorem a povlaku nátěrových hmot. Kombinovaný nátěrový systém lze také sestavit             

s žárově stříkaného (metalizovaného) povrchu s mokrým nátěrem. Tyto kombinace poskytují 

ocelovému povrchu vysokou protikorozní ochranu i v oblastech s nejvyšším stupněm korozní 

agresivity prostředí. Abychom ale docílili takto vysoké protikorozní ochrany, je nutné 

dodržovat technologické postupy, doporučení norem apod. jak v procesu zhotovení povlaku 

žárového zinku, tak v procesu zhotovení nátěru. 

7.3.1 Povlaky žárově stříkané zinkem „metalizované“ 

Metalizace neboli šopování je nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem                  

a stlačeného vzduchu. Tato technologie je známá zejména pro zhotovení antikorozních 

povlaků na bázi zinku, hliníku a jejich slitin. Slitinou pro žárové stříkání je slitina ZnAl 15 

(85% Zn, 15% Al – známá rovněž pod názvem Zinacor 850). Pro nástřik je možné využít drát 

s různým průměrem (1,6; 2; 2,5; 3 a 4,76mm). Průměr drátu je jeden z nejzásadnějších faktorů 

ovlivňujících rychlost aplikace a účinnost nástřiku.  
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Obr.č. 7.5 Elektrometalizační zařízení Margarido M45  

Firma Colorspol s.r.o. má k dispozici zařízení pro plynovou metalizaci, kdy je drát taven 

pomocí plamene, tak zařízení pro elektrickou metalizaci Margarido M45 (viz Obr.č. 7.5 

Elektrometalizační zařízení Margarido M45), kdy je drát taven v elektrickém oblouku. 

Následně budu hovořit pouze o metalizaci elektrickým obloukem, kterou společnost         

Colorspol s.r.o. více využívá, protože žárové stříkání elektrickým obloukem je jednodušší, 

rychlejší a levnější. Nástřik plamenem využívá jen pro drobná a nepřístupná místa. Orientační 

porovnání ukazuje Tab.č. 7.1 Srovnání nástřiku plamenem a nástřik elektrickým obloukem.  

 
rychlost částic 

(m.s-1) 

přilnavost 

(MPa) 
Porozita (%) 

nástřik plamenem 40 < 8 10 - 15 

nástřik elektrickým obloukem 100 10 - 30 5 - 10 

Tab.č. 7.1 Srovnání nástřiku plamenem a nástřik elektrickým obloukem 

Při metalizaci elektrickým obloukem dochází ke zkratu mezi dvěma dráty různé polarity 

a ke vzniku elektrického oblouku. V oblouku jsou odtavovány konce těchto drátů stejného 

nebo rozdílného složení. Roztavený kov je stlačeným vzduchem rozprašován na podklad. Při 

aplikaci roztaveného kovu dochází k minimálnímu zahřátí podkladu, na který je tavenina 

aplikována. Vazby, které vznikají mezi podkladovým materiálem a povrchovou úpravou, jsou 
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proto mechanického, nikoliv chemického charakteru a nedochází k deformaci nebo jiným 

nežádoucím změnám struktury podkladového materiálu. 

Stejně jako jakýkoliv jiný způsob povrchové úpravy má i nástřik elektrickým obloukem 

svá rizika: 

- Vzhledem k rychlosti aplikace jsou jedním nástřikem nanášeny větší tloušťky kovu, 

což vyžaduje pečlivé připravený povrch. V opačném případě může dojít k snížení 

přilnavosti povlaku a v kritických případech i k jeho odlupování. 

- Elektrický oblouk produkuje vyšší množství UV záření, a proto je při práci nutné 

používat vhodné ochranné prostředky (např. svářečské brýle s odpovídajícím 

svářečským filtrem, ochranný oblek a obuv). 

- Vzhledem k zvýšené produkci kouře a prachu je nutné aplikace provádět                    

ve ventilovaných prostorech, obsluha musí být také vybavena dýchacím filtrem, 

nejlépe však kuklou či přilbou s přívodem vzduchu. 

 

Hlavní výhody žárově stříkaných povlaků ze slitiny ZnAl 15: 

- vysoká korozní odolnost stříkaných povlaků, a to i ve velmi agresivních prostředích 

- povlaky ze ZnAl 15 má více než dvojnásobnou životnost oproti povlaku ze Zn při 

stejné tloušťce 

- aplikace lze provádět ve výrobních halách nebo přímo na místě montáže ocelové 

konstrukce (mobilní) 

- nedochází k ovlivnění struktury a vlastností základního materiálu nebo k jeho 

deformaci, jde o studený proces 

- povrch žárově stříkaného povlaku je ideální pro aplikaci v podstatě všech nátěrových 

hmot z důvodu své vysoké přilnavosti 

I přes určitá rizika je metalizace elektrickým obloukem technologie, která umožňuje 

rychlou a ekonomicky výhodnou povrchovou úpravu, jež zajišťuje odolnost 30 – 50 let a patří 

mezi technologie budoucnosti. 
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7.3.2  Zhotovení povlaku žárově zinkovaného ponorem 

Žárové zinkování kromě dodržování technologických postupů a norem, potřebuje ještě 

„technickou“ přípravu, která zajistí celému procesu bezproblémový průběh a výsledek. Tou 

„technickou“ přípravou se rozumí volba vhodného materiálu zinkování, ocel s odpovídajícím 

chemickým složením, a dodržení určitých konstrukčních zásad. 

Chemické složení oceli má podstatný vliv na konečnou tloušťku, vlastnosti a vzhled 

povlaku žárového zinku. Chemické složení oceli významně ovlivňuje reaktivitu železa se 

zinkem. Do uklidněných konstrukčních ocelí je jako dezoxidační činidlo přidáván křemík, 

který (někdy za spolupůsobení fosforu) významně zvyšuje vzájemnou reaktivitu železa           

a zinku. Při volbě oceli pro žárové zinkování je nutné sledovat obsah křemíku v oceli              

a používat oceli s obsahem křemíku do 0,03 % nebo z intervalu 0,12 až 0,30 % Si. 

Určité detaily při žárovém zinkování si vyžadují zvláštní pozornost: velikost zinkovací 

vany, hmotnost konstrukce a otvory pro přívod a odvod kapalin a vzduchu u součástí              

s vnitřními dutinami. Rozměry zinkovací vany omezují velikost konstrukce. Hmotnost 

konstrukce je limitována nosností manipulační techniky zinkovny. Žárové zinkování je druh 

protikorozní ochrany kovů, který chrání výrobky nejenom na jejich povrchu, ale také uvnitř. 

Aby bylo možné tyto plochy pozinkovat, je nutné zabezpečit přístup všech lázní, včetně 

zinkovací, na všechny plochy výrobku a také jejich úplné vytečení. Ještě důležitější funkcí 

technologických otvorů je zabezpečení odvzdušnění dutých částí výrobků, aby nedošlo          

k jejich roztržení a ohrožení bezpečnosti obsluhy zinkovací vany a poškození zařízení. 

Směrnice a doporučení týkající se všeobecných zásad navrhování výrobků pro žárové 

zinkování uvádí norma ČSN EN ISO 14713-2 Zinkové povlaky – Směrnice a  doporučení pro 

ochranu ocelových a litinových konstrukcí proti korozi – Část 2: Žárové zinkování ponorem. 

Pro dosažení co nejlepšího výsledku při zinkování je vhodné ve fázi navrhování konstrukce 

konzultovat konstrukční řešení se zinkovnou. 

7.3.2.1 Technologie žárového zinkování 

Povrch ocelových výrobků je nutno před samotným zinkováním upravit. Při znečištění 

barvou, struskou po svařováni, tuky, oleji, okujemi je třeba v první řadě tyto nečistoty 

mechanicky odstranit, například tryskáním nebo broušením. Tuky a oleje se obvykle 

odstraňují v alkalických odmašťovacích roztocích. Rzi a okují je povrch zbavován mořením 

ve zředěné kyselině  chlorovodíkové nebo sírové. Kyselina chlorovodíková je v tomto procesu 
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používanější zejména z ekonomických důvodů, jelikož její účinnost moření je vysoká i při 

nižší teplotě (25 až 35°C) a jejím použitím se snižují náklady na ohřev (moření v kyselině 

sírové probíhá za teplot 45 – 60°C). Před zanořením výrobků do lázně s roztaveným zinkem, 

které teplota se nejčastěji pohybuje na hodnotě 450°C, je nezbytné použít tavidlo. Účinkem 

tavidla dochází k rozpuštění oxidů, jak na ocelovém povrchu součásti, tak na povrchu 

roztaveného zinku. Tím je umožněn přímý kontakt čistých kovových povrchů obou kovů.  

V zásadě se používají dvě různé metody nanášení tavidla: mokrý a suchý způsob. Obě 

metody jsou z pohledu kvality a protikorozní ochrany povlaku rovnocenné. Více je využíván 

suchý způsob, jenž umožňuje vyšší stupeň hygieny práce a mechanizace procesu při žárovém 

zinkování. 

7.3.2.2 Žárové zinkování pro duplexní systém 

Žárová zinkovna musí být zákazníkem informována, že na výrobek, který se bude 

zinkovat, bude následně aplikovaný nátěrový systém. Kovově lesklý zinkový povrch se často 

považuje za dostatečně čistý k provedení nátěru. V mnoha případech tomu tak není                 

a výsledkem může být selhání. Z pohledu nanášení organického povlaku na čerstvě 

pozinkovaný povrch je vhodné, aby výrobek: 

 Nebyl chlazen ve vodě. Chladicí voda je zřídkakdy čistá. Různé soli se mohou 

usazovat na zinkovém povrchu a později zhoršovat nebo zcela znemožnit přilnavost 

naneseného nátěru. 

 Nebyl po vytažení ze zinku skladován v prostoru zinkovny. Ovzduší zde obsahuje 

větší nebo menší množství dýmu z tavidla (částice chloridu zinečnatého a amonného). 

Tyto částice ulpí na povrchu zinku a tvoří ve vodě snadno rozpustný film. Nátěr 

nanesený na tento film se vyznačuje výrazně sníženou přilnavostí. 

 Nebyl při skladování nebo převážení ve venkovním prostředí vystaven vlhké 

atmosféře. Riziko kondenzace vlhkosti, která způsobuje vznik bílé rzi, je veliké. 

Množství bílé rzi není v  některých případech tak velké, aby bylo pozorovatelné 

prostým okem. 

 Nebyl skladován více než šest hodin mezi zinkováním a aplikací nátěru. Doba            

je přirozeně závislá na tom, jak čistý a suchý je vzduch ve skladovacím prostoru. 

„Čerstvý“ povrch zinku není tak čistý, jak by se podle jeho lesku zdálo. Tenké vrstvy 

olejů nebo tuků z rukavic, obuvi, nosných lan atd. mohou navíc ještě zvyšovat dojem lesklého 
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a čistého povrchu. Výše uvedené nečistoty jsou v běžné tloušťce průhledné a prostým okem 

nepozorovatelné. 

7.3.3 Zhotovení nátěru duplexním systémem 

Velmi důležitou operací před zahájením přípravy povrchu žárově zinkovaného ponorem 

před zhotovením nátěrů je převzetí povrchu žárově zinkovaného ponorem. Účelem                

je posouzení, resp. kontrola povrchu, zda odpovídá všem parametrům kladených na jeho 

jakost. Hovoříme zde zejména o tom, zda se na povrchu nevyskytují nepřípustné vady, zda 

tloušťka povlaku žárového zinku odpovídá specifikaci apod. Všechny tyto parametry lze 

nalézt v příslušných normách. Pokud je povrch žárového zinku v souladu s doporučením 

normy, popř. s doporučením technicko-kvalitativních podmínek, lze přistoupit k operaci 

přípravy povrchu před aplikací nátěru duplexního systému. 

Pro dosažení co nejvyšší životnosti nátěrového systému se jako přípravu povrchu volí 

lehké abrazivní otryskání, tzv. sweeping. Účelem je odstranění korozních produktů zinku (bílá 

rez) a umožnění ukotvení následujících vrstev nátěru. Aby v průběhu tryskání nedošlo            

k poškození zinkového povlaku, je nutné správně zvolit technologii tryskání, parametry 

tryskání, použité abrazivo a v neposlední řadě zde velkou roli hraje také zkušenost pracovníka 

provádějícího tryskání. Povrch po lehkém abrazivním otryskání by měl vykazovat 

stejnoměrný matný vzhled. Drsnost povrchu a minimální zbytková tloušťka, resp. maximální 

úbytek zinku, musí být předem odsouhlaseny zainteresovanými stranami. 

Při volbě nátěrů duplexního systému je nutné si uvědomit, že ne každá základní nátěrová 

hmota je vhodná pro povlak žárového zinku. Z tohoto důvodu je vhodné kontaktovat zástupce 

dodavatele nátěrových hmot. Zhotovení samotného nátěru je proces, jehož základním cílem  

je dosažení nátěrového systému vysoké kvality, předepsaných parametrů a s dlouhou 

životností. Abychom toho docílili, je nutné v celém procesu dodržovat určitá základní 

pravidla, postupy, doporučení norem apod., mezi které např. patří: 

 interval mezi tryskáním (sweepingem) a aplikaci základního nátěru musí být co 

nejkratší 

 před aplikaci základního nátěru je nutné odstranit zbytky tryskacího média ofoukáním, 

ometením nebo jinou vhodnou metodou 
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 příprava nátěrových hmot a aplikační podmínky musí v souladu s technickými 

údajovými listy nebo ve speciálních případech s doporučením zástupce dodavatele 

nátěrových hmot 

 dodržování intervalů přetíratelnosti používaných nátěrových hmot 

 během aplikace nátěru provádět kontrolní měření mokrého filmu hřebenovými 

měrkami 

 kontrola klimatických podmínek 

 měření suché tloušťky nátěru apod. 

 

Soubor těchto základních podmínek je nepřeberný, ale jejich nedodržení nakonec vede     

k předčasnému poškození nátěrového systému. Všechna uvedená pravidla představují určité 

zvýšení celkových nákladů na zhotovení nátěrového systému, ale ve srovnání s náklady 

vynaloženými na případné reklamační řízení a obchodní ztráty, způsobené nedůvěrou klientů, 

jsou zanedbatelné.  

Na metalizované ocelové konstrukce lze ihned nanášet zvolenou nátěrovou hmotu. 

Povrch po žárovém stříkání se už nemusí nijak připravovat tak jako u žárového zinkování 

ponorem. Samotná příprava nátěrových hmot a jejich aplikace musí být taktéž v souladu 

s technickými údajovými listy, je nutno dodržovat intervalů přetíratelnosti aplikovaných 

nátěrových hmot, provádět kontrolní měření mokrého filmu, je třeba přeměřit suché tloušťky 

vyhotovené na povrchu, kontrolovat klimatické podmínky apod. 

Duplexní systém má zpravidla mnohem delší životnost než jeden i druhý povlak 

samostatně. Životnost duplexního systému se uvádí jako 1,5 až 2,3 násobek součtu životností 

obou systémů. Hodnotu násobku určí prostředí, ve kterém výrobek bude plnit svou funkci. 

Vzrůstají požadavky investorů na zvýšenou protikorozní ochranu zajišťující delší 

životnost ocelových konstrukcí v různých odvětvích průmyslu. Kombinace povlaku žárového 

zinku nanesenou ponorem nebo žárovým stříkáním zinku a povlaku nátěrového systému může 

být jednou z nejvýhodnějších a cenově nejpřístupnějších metod. I když se v počáteční fázi 

investic může zdát cena za duplexní systém příliš vysoká, praxe a doba životnosti povlaku bez 

nutnosti dalších investic do údržbových nátěrů, nás přesvědčí o opaku. Také ochrana 

životního prostředí je zřejmá, kdy podíl použitých rozpouštědel za dobu životnosti výrobku 

chráněným duplexním systémem je daleko nižší, než při použití běžných nátěrových hmot      

s pravidelně prováděnými údržbovými nátěry. 
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Teoretická část - ekonomická 

Ekonomická část je zaměřena pouze na protikorozní ochranu ocelových konstrukcí, které 

jsou vystaveny venkovním atmosférickým podmínkám. Prostředí atmosféry působí na povrch 

ocelových konstrukcí všemi negativními vlivy tohoto prostředí. 

Tvorbu ceny povrchové ochrany kovů společnost Colorspol s.r.o. vytváří na základě 

zaslané poptávky investora a podle požadavků realizace protikorozní ochrany ocelových 

konstrukcí nebo kovového materiálu.  

Kalkulace se provádí podle zadávací projektové dokumentace, kde je uvedeno, jak 

materiál vypadá, jaké jsou jeho rozměry, případně váha jednotlivých dílců a další bližší 

informace o ocelové konstrukci potřebné pro výpočet ceny. V poptávce je také určeno, zda 

povrchová ochrana je obnovitelným nátěrem konstrukce, nebo bude realizována protikorozní 

ochrana nové (tzv. černé) konstrukce. Je definována požadovaná kvalita samotné ochrany, 

doba realizace, případně jsou vymezeny dodací podmínky. Důležitou informací je také, zda 

konstrukce je nebo není již nějak předpřipravena. Znalost struktury poptávky je nezbytným 

předpokladem pro použití poptávkově orientovaného přístupu k tvorbě ceny.  

Při tvorbě ceny povrchové ochrany je proveden dolní limit ceny, který je obvykle určen 

pouhými náklady na protikorozní ochranu a horní limit ceny, který je investor ochoten 

akceptovat. Různí investoři jsou ochotni a schopni zaplatit různé finanční částky. Cílem 

společnosti je nabídnou akceptovatelnou trhem přijatelnou cenu, ale také maximalizovat 

vlastní zisk.  

V poslední době se setkávám s požadavky na povrchovou ochranu ocelových konstrukcí, 

které jsou přesně určeny projektantem. Nedávají možnost přesvědčit investora např. že jiný 

způsob aplikace nátěrového systému by byl vhodnější, nebo že jimi zvolená varianta 

povrchové ochrany vydrží na povrchu konstrukce jenom malou chvilku. Důležitost je kladena 

na nejlevnější nabídnutou cenu. Toto rozhodnutí nemusí být vždy nejvýhodnější. 

Po dostatečném zjištění všech potřebných informací z poptávky se přistupuje                    

k jednotlivým krokům kalkulace potřebných k vyhotovení požadované kvality povrchové 

ochrany konstrukce. 
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Důkladným prozkoumáním zadávací dokumentace je zjištěna celková výměra dílce, 

potřebná pro určení jednotlivých položek kalkulací, které po sečtení tvoří celkovou základnu 

pro nabízenou cenu.  

V případě, kdy není zadavatelem přesně určena dodavatelská firma barev, tak následuje 

poptání ceny u dodavatelů nátěrových hmot dle vypočtené výměry konstrukce. Po obdržení 

nabídek je provedeno vyhodnocení nejlepší nabízené ceny nátěrových hmot potřebných pro 

zhotovení nátěru na konstrukci. Společnost Colorspol s.r.o. spolupracuje s řadou dodavatelů 

nátěrových hmot (např. Hempel s.r.o., PERGE International s.r.o., nebo Rembrantin s.r.o. aj.). 

Pro tuto práci budou použity ceny nátěrových hmot bez DPH, které budou vypočteny jako 

ceny průměrné hodnoty ze získaných cenových kalkulací od společností Hempel s.r.o.            

a PERGE International s.r.o., nebude žádná dodavatelská firma preferována. 

Každá kalkulace je specifická. Záleží na mnoha aspektech, na tvaru, velikosti, složitosti 

konstrukce; projektantovi a investorovi; životnosti a funkčnosti. Zároveň je potřeba vzít 

v potaz, že protikorozní ochrana je velmi často realizována přímo na místě, kde je konstrukce 

umístěna (jedná se o tzv. onsite aplikace) – zejména v případech, kdy se jedná o obnovu 

protikorozní ochrany. V těchto případech je cena protikorozní ochrany často významně (až 

několikanásobně) navýšena o konstrukci lešení, ze kterého je nová aplikace prováděna,          

o ekologická opatření k ochraně ovzduší (při odstraňovaná starých nátěrů) a vodních toků 

(zejména v případech mostů nad vodními toky), dále je nutno uvažovat o mimořádných 

dopravních omezeních, která mohou být dlouhodobě vyžadována (například při aplikacích    

na dálničních či železničních nadjezdech). V této práci nejsou zahrnuty v kalkulacích tyto 

specifické požadavky, které jsou u jednotlivých aplikací individuální. 

K samotné problematice protikorozní ochraně kovů je aktuálně nedostatek odborné 

literatury. Starší literatura zase nereflektuje moderní způsoby protikorozní ochrany. Úspěšné 

řešení povrchové úpravy proto vyžaduje znalost korozních inženýrů, realizátorů prací, nebo  

mnoholetých zkušeností aplikačních společností. Existuje také celá řada technických norem, 

které však mají spíše informativní a doporučují charakter, finální požadavky jsou vždy         

na konečné, smlouvou podložené dohodě mezi investorem a realizátorem zakázky. I v této 

oblasti je nutné apelovat na použití zdravého rozumu a na reálnost požadavků investičních 

společností a projektantů. 

V této části je nutné také zmínit širší společensko-ekonomický kontext. Protikorozní 

ochrana je velmi často součástí veřejných zakázek na dodávku velkých staveb či 
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technologických celků. I v této oblasti je proto možné se setkat se skutečností, že hlavní roli 

hraje nabízená cena nebo osobní známosti, nikoliv celkový kontext nabídky zkušenosti 

realizační společnosti. Tak dochází k situacím, kdy díky nejvýhodnější ceně získává projekt 

realizátor bez potřebných zkušeností, který například do své nabídky nezakalkuluje cenu 

lešení či jiného nezbytného požadavku pro realizaci. Cena realizace zakázky pak může 

v konečném důsledku několikanásobně převýšit původně nabízenou cenu resp. cenu 

konkurenčních nabídek.  Ne vždy však bývá vybráno nejekonomičtější a kvalitativně nejlepší 

řešení. A důsledky možných osobních lobby jsou již mimo rozsah této práce. 

Praktická část 

8. Ekonomické vyhodnocení protikorozní ochrany kovů 

Tato diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení protikorozní ochrany kovů. Cílem je 

provedení finančního vyhodnocení jednotlivých technologií. V praxi existuje celá řada metod, 

resp. technologií, které poskytují ocelovému povrchu dostatečnou protikorozní ochranu. 

Ekonomické vyhodnocení bude realizováno následně: 

I. porovnání povrchové úpravy žárově zinkovaného a metalizovaného zábradlí  

II. porovnání nanášení nátěru ručně a vysokotlakým stříkáním 

III. porovnání nanášení nátěru práškovou barvou a mokrými nátěrovými povlaky 

IV. životnost vybraných typů ochranných nátěrů 

V. Porovnání nákladů na pořízení opravného nátěrového systému 

8.1 Porovnání povrchové úpravy žárově zinkovaného a metalizovaného zábradlí 

V následující části této práce porovnáme povrchovou úpravu mostního zábradlí, kdy 

srovnáme žárové zinkovaní ponorem se zhotovením žárově stříkaného zinku tedy 

metalizovaného povrchu. Vzhled mostního zábradlí je zobrazen na Obr.č. 8.1 Mostní zábradlí 

se svislou výplní. 

 



 

46 

 

 

Obr.č. 8.1 Mostní zábradlí se svislou výplní 

Protože se cena žárově zinkovaného povlaku odvozuje od váhy konstrukce a cena 

zhotovení nátěrového systému od upravované plochy je nedílnou součástí této kalkulace 

výkaz materiálu, který bude porovnán. Tento přehled je uváděn v Tab.č. 8.1 Výkaz materiálu 

dílce zábradlí. 
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POLOŽKA 
PRŮŘEZ DÉLKA KS Σ DÉLKA HMOTNOST 

mm mm   m kg/m kg 

  madlo U 80 3 320 1,00 3,320 8,64 28,68 

  svislá výplň P 40 x 10 949 27,00 25,623 3,14 80,46 

  sloupek U 80 1 075 2,00 2,150 8,64 18,58 

  spodní příčel U 80 3 220 1,00 3,220 8,64 27,82 

  ukončující profil U 80 1 030 1,00 1,030 8,64 8,90 

  spojka P 110 x 5 115 2,00 0,230 4,21 0,97 

  patní deska P 12 x 230 230 2,00 0,460 21,66 9,96 

  hmoždinka M 12 - 8,00 - - - 

  součet  kg 175,37 

  2% na spoj. materiál a svary  kg 35,07 

  hmotnost 1 dílce zábradlí  kg 210,44 

  celkem 1m
2 

1 dílce zábradlí  m
2
 6,39 

Tab.č. 8.1 Výkaz materiálu dílce zábradlí 

Před aplikací jakéhokoliv ochranného povlaku má předúprava povrchu zásadní vliv       

na jeho životnost, jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách. 

 V obou případech úprav mostního zábradlí je cílem na povrchu dosáhnou tloušťky 

80µm. Firma Colorspol s.r.o. neprovádí žárové zinkování ponorem. Oslovená firma, která 

provádí žárové zinkování ponorem by v tomto případě vyhotovila pozinkování zábradlí        

za cenu 8,00Kč/pozinkovaný kg (cena bez DPH), což je běžná cena pohybující se aktuálně    

na trhu v České republice. Plus je zapotřebí připočíst 0,60Kč/pozinkovaný kg, což je příplatek 

na vyrovnání ceny zinku. 

Než je možno zábradlí metalizovat je stejně jako u jiných typů povrchové úpravy nutnou 

důležitostí povrch připravit. Je nutné otryskání na stupeň čistoty Sa 3 podle normy ČSN ISO 

8501-1. V tomto případě je cena za tryskání 150,00Kč/m
2
. Při použití drátu ZnAl 15 (Zinacor 

850) je cena za provedení metalizace na tloušťku 80µm 360,00Kč/m
2
. Celkové náklady        
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na povrchovou úpravu jsou zobrazeny v Tab.č. 8.2 Kalkulace žárového zinkování ponorem    

a žárového stříkání zinku „metalizace“. 

žárové zinkování ponorem 
hmotnost 1 dílce 

(kg) 
počet dílců celkem cena zinku Kč / pozinkovaný kg cena celkem Kč 

210,44 10 2 104,40 8,60 18 097,84 

žárové stříkání zinku "metalizace" 

výměra 1 dílce m
2
 počet dílců celkem  cena metalizace Kč / m

2
 cena celkem Kč 

6,39 10 63,90 540,00 34 506,00 

 

Tab.č. 8.2 Kalkulace žárového zinkování ponorem a žárového stříkání zinku „metalizace“ 

Použité vzorce: 

žárové zinkovaní ponorem = kghmotnost    celková  .   kg  ýpozinkovan  zazinku    cena  

metalizace = 22 m  celkem  .  m  metalizace  cena  

Použití povrchové úpravy žárovým stříkáním zinku je cca 2x nákladnější než provedení 

povrchové úpravy žárovým zinkováním ponorem, jak je možné sledovat v Tab.č. 8.2 

Kalkulace žárového zinkování ponorem a žárového stříkání zinku „metalizace“.                   

Na metalizovaný povrch je doporučováno, aby byl nanesen do 4 hodin jemným organický 

povlak tzv. mlhový (penetrační) nástřik, čímž je celý systém úpravy uzavřen. V případě 

použití mlhového nástřiku musí být tento nátěr slučitelný s následným nátěrovým systémem. 

Penetračním nástřikem se zamezí nasávání vlhkosti ze vzduchu. Zábradlí zinkované ponorem 

již nepotřebuje konečnou úpravu.  

8.2  Porovnání nanášení nátěru ručně a vysokotlakým stříkáním  

Náplní této části kapitoly je porovnání nátěrového systému nanášený ručně s nátěrovou 

hmotu nanášenou vysokotlakým stříkáním. Povrchovou ochrana bude provedena v lakovně  

na pozinkované mostní zábradlí za předpokladu, že realizace žárového zinkovaní ponorem   

se uskutečnila podle normy dle ČSN EN ISO 1461 a předepsaných zkoušek. Nominální 
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tloušťka suchého povlaku je 80µm. Mostní zábradlí se svislou výplní je zobrazeno na Obr.č. 

8.1 Mostní zábradlí se svislou výplní. 

Pro přehlednost výpočtu bude posuzována natíraná plocha o výměře 1000m
2
. Do 

porovnávacího kalkulace nebudou zahrnuty náklady spojené s přepravou zábradlí do lakovny. 

Po výrobě je mostní zábradlí převezeno do zinkovny k provedení žárového zinkování 

ponorem. Po zinkování ocelové konstrukce a po uskutečnění předepsaných zkoušek jsou díly 

zábradlí převezeny do lakovny k zhotovení nátěru. Vzhled mostního zábradlí je zobrazen     

na Obr.č. 8.1 Mostní zábradlí se svislou výplní. Každý dílec je zdrsněn lehkým přetryskáním  

a následuje provedení kompletního nátěrového systému. 

Předúprava podkladu je nejdůležitější součástí každého ochranného systému. V tomto 

případě je provedena u zinkovaných dílů lehkým přetryskáním nekovovým abrazivem tzv. 

sweepingem, kdy docílíme k odstranění všech nečistot ulpělých na povrchu. Po otryskání     

se povrch ofoukne vzduchem, aby byl odstraněn prach po tryskání. 

Jednou variantou je nanesení nátěru ručně válečkem a štětcem (pro nátěr špatně 

dostupných míst). Zvolila jsem třívrstvý nátěrový systém ve složení pro základní nátěr 

dvousložkový epoxidový nátěr v nominální tloušťce suché vrstvy 40µm, pro podkladový 

dvousložkový epoxidový nátěr nominální tloušťky 110µm a dvousložkový polyuretanový 

vrchní nátěr o nominální tloušťce suché vrstvy 60µm. Celkem tedy 210µm. Podrobná 

kalkulace nátěrové hmoty je uvedena v Tab.č. 8.3 Kalkulace dodávky barvy pro ruční nátěr. 

Všechny informace jsou použity podle cenové a materiálové kalkulace nátěrových hmot 

nejmenované dodavatelské firmy. 
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Kalkulace dodávky 

barvy 
základní nátěr 

podkladový 

nátěr 
vrchní nátěr celkem 

Výměra v m
2
 1 000 1 000 1 000   

Nominální tloušťka 

suchého filmu v µm 
40 110 60 210 

Objemový obsah sušiny 

nátěrové hmoty v % 
55 74 65 

  

Ředění v % 5 5 5 

Teoretická vydatnost 

nátěrové hmoty 
13,75 6,73 10,83 

Aplikační ztráty v % 40 40 40 

Praktická vydatnost 

nátěrové hmoty 
8,25 4,04 6,50 

Cena za 1litr nátěrové 

hmoty v Kč 
138 130 190 

Cena za 1 litr ředidla v Kč 63 63 60 

Cena za 1m
2
 17,11 32,99 29,69 79,79 

Cena celkem v Kč 17 109,09 32 987,61 29 692,31 79 789,01 

Počet aplikovaných vrstev 1 2 2 5 

Tab.č. 8.3 Kalkulace dodávky barvy pro ruční nátěr 

Použité vzorce: 

Teoretická vydatnost = 
NDFT

Ss 10
 

Ss … objemový obsah sušiny nátěrové hmoty v % 

NDTF … tloušťka suchého filmu v µm 

 

Ztráty = AZ
100

 vydatnostteoretická
  

AZ … aplikační ztráty 
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Praktická vydatnost = ztráty -  vydatnostteoretická  

 

Cena za 1 m
2
 = 



















100

%
1

Pr

1
1

Pr

1 ředění
lŘP

V
lNHP

V
 

PrV … praktická vydatnost 

P1lNH … cena 1litru nátěrové hmoty 

P1lŘ … cena 1litru ředidla 

 

Cena celkem = .1 VýmmP   

P1m … cena za 1m
2
   

Vým. … celková výměra v m
2 

 

V následující Tab.č. 8.4 Kalkulace aplikace ručního nátěrového systému je proveden 

propočet ceny aplikace ručního nátěrového systému na 1m
2
. 

Kalkulace aplikace 

nátěrového systému 
1m2 množství celkem 

sweeping 100,00 1 100,00 

základní nátěr 40,00 1 40,00 

podkladový nátěr 40,00 2 80,00 

vrchní nátěr 40,00 2 80,00 

barva + 3 % zisk 79,79 0,03 82,18 

manipulace a balení 40,00 1,00 40,00 

         cena celkem na 1m
2
 422,18 Kč 

Tab.č. 8.4 Kalkulace aplikace ručního nátěrového systému 

Druhou variantou je nanesení nátěrové hmoty vysokotlakým stříkáním. Taktéž                

je proveden základní nátěr dvousložkovou epoxidovou barvou o nominální tloušťce 40µm, 
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podkladový nátěr je opatřen dvousložkovým epoxidovým nátěrem nominální tloušťky 110µm 

a vrchní dvousložkový polyuretanový nátěr v nominální tloušťce 60µm. Celkem tedy rovněž 

210µm. Podrobná kalkulace nátěrové hmoty představuje Tab.č. 8.5 Kalkulace dodávky barvy 

pro vysokotlaké stříkání. Veškeré sestavené informace jsou použity podle cenové                    

a materiálové kalkulace nátěrových hmot dodavatelské firmy. 

Kalkulace dodávky 

barvy 
základní nátěr 

podkladový 

nátěr 
vrchní nátěr celkem 

Výměra v m
2
 1 000 1 000 1 000   

Nominální tloušťka 

suchého filmu v µm 
40 110 60 210 

Objemový obsah sušiny 

nátěrové hmoty v % 
55 74 65 

  

Ředění v % 5 5 5 

Teoretická vydatnost 

nátěrové hmoty 
13,75 6,73 10,83 

Aplikační ztráty v % 80 80 80 

Praktická vydatnost 

nátěrové hmoty 
2,75 1,35 2,17 

Cena za 1litr nátěrové 

hmoty v Kč 
138 130 190 

Cena za 1 litr ředidla v Kč 63 63 60 

Cena za 1m
2
 51,33 98,96 89,08 239,37 

Cena celkem v Kč 51 327,27 98 962,84 89 076,92 239 367,03 

Počet aplikovaných vrstev 1 1 1 3 

 

Tab.č. 8.5 Kalkulace dodávky barvy pro vysokotlaké stříkání 

 

 

 



 

53 

 

Použité vzorce: 

Teoretická vydatnost = 
NDFT

Ss 10
 

Ss … objemový obsah sušiny nátěrové hmoty v % 

NDTF … tloušťka suchého filmu v µm 

 

Ztráty = AZ
100

 vydatnostteoretická
  

AZ … aplikační ztráty 

 

Praktická vydatnost = ztráty -  vydatnostteoretická  

 

Cena za 1 m
2
 = 



















100

%
1

Pr

1
1

Pr

1 ředění
lŘP

V
lNHP

V
 

PrV … praktická vydatnost 

P1lNH … cena 1litru nátěrové hmoty 

P1lŘ … cena 1litru ředidla 

 

Cena celkem = .1 VýmmP   

P1m … cena za 1m
2
   

Vým. … celková výměra v m
2 

 

 

Aplikovaný nátěrový systém vysokotlakovým stříkáním na 1m
2
 je vyhodnocen v Tab.č. 

8.6 Kalkulace aplikace nátěrového systému vysokotlakým stříkáním.  
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Kalkulace aplikace 

nátěrového systému 
1m2 množství celkem 

sweeping 100,00 1 100,00 

základní nátěr 40,00 1 40,00 

podkladový nátěr 40,00 1 40,00 

vrchní nátěr 40,00 1 40,00 

barva + 3 % zisk 239,37 0,03 246,55 

manipulace a balení 40,00 1,00 40,00 

           cena celkem na 1m
2
  506,55 Kč 

Tab.č. 8.6 Kalkulace aplikace nátěrového systému vysokotlakým stříkáním 

V následující části je porovnána varianta č. 1 provedení ručního nátěrového systému 

s variantou č. 2 aplikace nátěrového systému vysokotlakým stříkáním.  

 1. varianta 2. varianta 

cena nátěrového systému na 1m
2
 v Kč 422,18 506,55 

Rozdíl - 84,37  

cena nátěrového systému na 1 000m
2
 v Kč 422 180,00 506 550,00 

Rozdíl - 84 370,00  

Tab.č. 8.7 Porovnání 1. varianty a 2. varianty 

Pokud vyhodnotíme oba nátěrové systémy, z údajů uvedené v Tab.č. 8.7 Porovnání 1. 

varianty a 2. varianty lze uvést, že ruční nátěr je jednoznačně výhodnější z pohledu nákladů 

vynaložené na samotný povlak. Ochranný nátěr vyhotovený ruční metodou je o cca 17% 

levnější.  
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U vysokotlakého stříkání jsou náklady na aplikaci nátěru vyšší a to z důvodu jako je např. 

vysoké ztráty prostřikem nebo ulpělé zbytky použité barvy ve vysokotlaké hadici. Ač se zdá 

2. varianta nákladnější, doba potřebná k provedení tohoto nátěrového systému je mnohem 

kratší. Tato skutečnost plyne z Tab.č. 8.3 Kalkulace dodávky barvy pro ruční nátěr a Tab.č. 

8.5 Kalkulace dodávky barvy pro vysokotlaké stříkání, kdy u 2. varianty je dosaženo konečné 

tloušťky již po třech nanesených vrstvách.  Kdežto u 1. varianty je zapotřebí nátěr provést 

minimálně pětkrát, aby bylo dosaženo požadované nominální tloušťky 210µm. 

8.3. Porovnání nanášení nátěru práškovými barvami a mokrými nátěry 

Pro srovnání nátěru práškovými plasty a mokrými nátěry je taktéž použito mostního 

zábradlí se svislou výplní, které je zobrazeno na Obr.č. 8.1 Mostní zábradlí se svislou výplní. 

Povrchová úprava za použití práškových plastů fluidní metodou byla v tomto případě použita 

pouze pro ekonomické vyhodnocení. Z praktického hlediska je použití práškových barev       

na mostní zábradlí nevhodné už jen z pohledu případných konečných oprav na stavbě. 

Požadovaná nominální tloušťka suchého filmu je 300µm u obou vyhodnocovacích 

systémů. Nejprve je sestavena kalkulace barvy dle cenové a materiálová kalkulace nátěrových 

hmot pro mokrý nátěr (viz Tab.č. 8.8 Kalkulace dodávky barvy pro mokrý nátěr). 
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Kalkulace dodávky 

barvy 
základní nátěr 

podkladový 

nátěr 
vrchní nátěr celkem 

Výměra v m
2
 1 000 1 000 1 000   

Nominální tloušťka     

suchého filmu v µm 
110 110 80 300 

Objemový obsah sušiny 

nátěrové hmoty v % 
55 74 65 

  

Ředění v % 5 5 5 

Teoretická vydatnost 

nátěrové hmoty 
5,00 6,73 8,13 

Aplikační ztráty v % 80 80 80 

Praktická vydatnost 

nátěrové hmoty 
1,00 1,35 1,63 

Cena za 1litr nátěrové 

hmoty v Kč 
138 130 190 

Cena za 1 litr ředidla v Kč 63 63 60 

Cena za 1m
2
 141,15 98,96 118,77 358,88 

Cena celkem v Kč 141 150,00 98 962,84 118 769,23 358 882,07 

Počet aplikovaných vrstev 1 1 1 3 

Tab.č. 8.8 Kalkulace dodávky barvy pro mokrý nátěr 

 

Vynaložené náklady na aplikaci mokrého nátěrového systému jsou zobrazeny v Tab.č. 

8.9 Kalkulace aplikace nátěrového systému.  
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Kalkulace aplikace 

nátěrového systému 
1m2 množství celkem 

sweeping 100,00 1 100,00 

základní nátěr 40,00 1 40,00 

podkladový nátěr 40,00 1 40,00 

vrchní nátěr 40,00 1 40,00 

barva + 3 % zisk 358,88 0,03 369,65 

manipulace a balení 40,00 1,00 40,00 

    cena celkem na 1m
2
 629,65 Kč 

Tab.č. 8.9 Kalkulace aplikace nátěrového systému 

 

 

Použité pomocné vzorce pro výpočet Tab.č. 8.8 Kalkulace dodávky barvy pro mokrý 

nátěr a pro provedenou kalkulaci v Tab.č. 8.9 Kalkulace aplikace nátěrového systému jsou 

uvedené v kapitole č. 8.2. 

 

Výpočet druhé varianty povrchové úpravy za pomoci práškových plastů fluidním 

nanášením je zobrazena v Tab.č. 8.10 Kalkulace práškových plastů. 
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Předúprava cena  v Kč 

odmaštění 60,00 

tryskání na Sa 2
1
/2 150,00 

fosfát železa nebo zinku 20,00 

Fluidní nanášení cena v Kč 

cena prášku 120,00 

aplikace 160,00 

vytvrzení 90,00 

cena celkem na 1m
2
 600,00 

Tab.č. 8.10 Kalkulace práškových plastů 

Porovnání obou systémů je znázorněno v Tab.č. 8.11 Porovnání 1. a 2. varianty. 

Zhotovení nátěrových systémů je přibližně stejně ekonomicky nákladné.  

 1. varianta 2. varianta 

cena nátěrového systému na 1m
2
 v Kč 629,65 600,00 

Rozdíl  - 29,65 

cena nátěrového systému na 1 000m
2
 v Kč 629 650,00 600 000,00 

Rozdíl  - 29 650,00 

Tab.č. 8.11 Porovnání 1. a 2. varianty 

Ač je 1. varianta (mokrý nátěr) dle této kalkulace nákladnější, jednoznačně je výhodnější 

a to převážně z praktického hlediska. Případné opravy nátěru přímo na stavbě by u 2. varianty 

(práškování) nebylo možné. Na opravované povrchy by byl použit mokrý nátěr. Práškování 

lze provádět pouze v dílenských prostorách.   

8.4  Životnost vybraných typů ochranných nátěrů 

Ochranné protikorozní povlaky na ocelích jsou nutnou podmínkou pro široké uplatnění 

ocelových konstrukcí v různých odvětvích průmyslu. Životnost nátěrového systému              
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je uvedena v ISO 12944 v části 5 (viz Tab.č. 8.12 Životnost nátěrového systému dle ISO 

12944). Životnost je doba do první rozsáhlejší údržby.  

Nízká životnost (L) 2 až 5 let 

Střední životnost (M) 5 až 15 let 

Vysoká životnost (H) nad 15 let 

Tab.č. 8.12 Životnost nátěrového systému dle ISO 12944 

Životnost není „záruční doba“. Životnost má technický význam, jehož účelem, je pomoci 

vlastníkovi konstrukce sestavit plán údržby. Záruční doba je právnický výraz, který               

je předmětem smluvních podmínek. Záruční doba je obecně kratší než životnost. Pro 

vzájemnou provázanost těchto dvou pojmů nejsou žádná pravidla. 

K dosažení ekonomického srovnání je sestaven Graf č. 8.1 Životnost vybraných typů 

ochranných povlaků. Srovnávány jsou ocelové konstrukce skládající se z různých typů 

ochranných povlaků při působení střední korozní agresivity.  

Typy povlaků srovnávaných v grafu č. 8.1: 

1. žárově stříkaný povlak dle ČSN EN ISO (Zn 80µm) 

2. žárově zinkovaný povlak dle ČSN EN ISO 1461 (Zn 80µm) 

3. žárově stříkaný povlak ocelové konstrukce dle ČSN EN ISO 14919 (Zn 80µm)    

+ nátěr dle ČSN EN ISO 12944  

4. žárově zinkovaná ocelová konstrukce dle ČSN EN ISO 1461 (Zn 80µm) + nátěr 

dle ČSN EN ISO 12944  

5. žárově zinkovaná ocelová konstrukce dle ČSN EN ISO 1461 (Zn 80µm)              

+ práškový povlak 

6. nátěrový systém na ocelové konstrukci dle ČSN EN ISO 12944 (300µm) 

7. práškový povlak na ocelové konstrukci (300µm) 
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Graf č. 8.1 Životnost vybraných typů ochranných povlaků 

Z tabulky vidíme, že nejlepší způsob ochranného povlaku je varianta č. 4. Duplexní 

povlak, tzn. žárově zinkované oceli, opatřené nátěrovým systémem, dosahuje životnosti       

50-ti let. Nižší životnost, zhruba 45 let vykazují ocelové konstrukce s povlakem naneseného 

žárovým zinkem s práškovým povlakem a metalizovaná ocel s nátěrem. Samotný nátěrový 

systém na oceli vydrží asi 15 let. Pouze práškový povlak na oceli vykazuje nejnižší životnost 

10 let. 

Samozřejmě, že velikost konstrukce ovlivní volbu povrchové úpravy. Zatímco                  

u metalizace a nátěrových systémů je možnost použití prakticky neomezená co do rozměrů 

konstrukce, u dílů pro žárově zinkování je omezení do max. rozměrů zinkovny. 

8.5  Porovnání nákladů na pořízení opravného nátěrového systému 

V předchozích kapitolách byly vyhodnoceny různé povrchové ochrany mostního zábradlí 

s jednotlivými finančními vyhodnoceními. Cílem této části bude porovnání, která technologie 
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povrchové ochrany kovů je nejefektivnějším způsobem povrchové ochrany a zároveň 

nejekonomičtější variantou ochrany ocelových konstrukcí. 

V následující části jsou promítnuty dva různé požadavky investora na opravnou 

povrchovou ochranu ocelové konstrukce mostu stávajícího v městském a průmyslovém 

prostředí s korozní agresivitou C3. Pro nezbytnost dosáhnout srovnatelné základny                

je problematika zjednodušena na výměru 2 000m
2 

a při vyhodnocování platí pro obě varianty 

stejné korozní podmínky. Původní povrchová ochrana již neplní svou ochrannou funkci          

a je poškozena na více jak 30% plochy povrchu. 

Varianta č. 1  

Prvním metoda vyhotovení opravné povrchové ochrany mostní konstrukce má vzhled 

následovný. Povrch konstrukce je otryskán  na stupeň čistoty P Sa 2
1
/2 dle ČSN EN ISO    

8501-1. Dále je nanášen třívrstvý nátěrový systém vysokotlakým stříkám ve složení: 

- základní nátěr: dvousložkový epoxidový nátěr v nominální tloušťce suché vrstvy 

60µm 

- 1. podkladový nátěr: dvousložkový epoxidový nátěr v nominální tloušťce suché vrstvy 

90µm 

- 2. podkladový nátěr: dvousložkový epoxidový nátěr v nominální tloušťce suché vrstvy 

90µm 

- vrchní nátěr: dvousložkový polyuretanový nátěr o nominální tloušťce suché vrstvy 

60µm. 

 Celkem je tedy požadovaná tloušťka mostní konstrukce 300µm. Předpokládaná životnost 

u této varianty je 20 let, pak bude muset být provedena opětovná oprava povrchu. Podrobná 

kalkulace nátěrové hmoty je blíže uvedena v Tab.č. 8.13 Kalkulace dodávky barvy pro 

nákladové porovnání varianty č.1. 
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Kalkulace dodávky 

barvy 

základní 

nátěr 

1. podkladový 

nátěr 

2. podkladový 

nátěr 

vrchní   

nátěr 
celkem 

  Výměra v m
2
 2 000 2 000 2 000 2 000   

  Nominální tloušťka 

  suchého filmu v µm 
60 90 90 60 300 

  Objemový obsah sušiny 

  nátěrové hmoty v % 
65 62 62 65 

  

  Ředění v % 5 5 5 5 

  Teoretická vydatnost 

  nátěrové hmoty 
10,83 6,89 6,89 10,83 

  Aplikační ztráty v % 50 50 50 50 

  Praktická vydatnost 

  nátěrové hmoty 
5,42 3,44 3,44 5,42 

  Cena za 1litr nátěrové 

  hmoty v Kč 
320 122 122 203 

  Cena za 1 litr ředidla v Kč 65 65 65 59 

  Cena za 1m
2
 59,68 36,36 36,36 38,02 170,42 

  Cena celkem v Kč 119 353,85 72 725,81 72 725,81 76 043,08 340 848,54 

  Počet aplikovaných vrstev 1 1 1 1 4 

Tab.č. 8.13 Kalkulace dodávky barvy pro nákladové porovnání varianty č.1 

 

Použité vzorce: 

Teoretická vydatnost = 
NDFT

Ss 10
 

Ss … objemový obsah sušiny nátěrové hmoty v % 

NDTF … tloušťka suchého filmu v µm 

 

Ztráty = AZ
100

 vydatnostteoretická
  

AZ … aplikační ztráty 

 

Praktická vydatnost = ztráty -  vydatnostteoretická  
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Cena za 1 m
2
 = 



















100

%
1

Pr

1
1

Pr

1 ředění
lŘP

V
lNHP

V
 

PrV … praktická vydatnost 

P1lNH … cena 1litru nátěrové hmoty 

P1lŘ … cena 1litru ředidla 

 

Cena celkem = .1 VýmmP   

P1m … cena za 1m
2
   

Vým. … celková výměra v m
2 

 

Vypočtené náklady na dodávku barvy jsou přeneseny do propočtu ceny aplikace 

nátěrového systému a je zjištěna celková cena pro tuto variantu. Náklady jsou znázorněny 

v Tab.č. 8.14 Náklady na aplikaci nátěrové systému varianty č. 1. Součástí nákladů je             

i započtený 5% zisk. 

Kalkulace aplikace 

nátěrového systému 
1m2 množství celkem 1m2 

  tryskání na Sa 2 
1
/2 225,00 1 225,00 

  základní nátěr 40,00 1 40,00 

  1. podkladový nátěr 40,00 1 40,00 

  2. podkladový nátěr 40,00 1 40,00 

  vrchní nátěr 40,00 1 40,00 

  barva + 5 % zisk 170,42 0,05 178,94 

  cena celkem na 1m
2
 563,94 Kč 

Tab.č. 8.14 Náklady na aplikaci nátěrové systému varianty č. 1 
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Varianta č. 2 

Ve druhé variantě bude vyhotoven nátěr o tloušťce 320µm. Na mostní konstrukci bude 

aplikováno žárové stříkaní zinku elektrometalizací při použití drátu ZnAl 15 (Zinacor 850). 

V případě aplikace žárového nástřiku je třeba provést přípravu povrchu otryskáním do kovově 

čistého lesku na stupeň čistoty P Sa 3 dle ČSN EN ISO 8501-1. Na metalizovaný povrch          

je udělán penetrační nástřik o nominální tloušťce 30µm, který je součástí kalkulace dodávky 

barvy, ale nezapočítává se do výsledné nominální tloušťky nátěru. Penetrační nástřik se vpije 

do metalizace. Následný nátěr bude aplikován v několika vrstvách: 

- základní nátěr: dvousložkový epoxidový nátěr v nominální tloušťce suché vrstvy 

80µm 

- podkladový nátěr: dvousložkový epoxidový nátěr v nominální tloušťce suché vrstvy 

80µm 

- vrchní nátěr: dvousložkový polyuretanový nátěr o nominální tloušťce suché vrstvy 

60µm. 

U této varianty je použita lepší příprava povrchu, předpokládejme, že na provedenou 

metalizaci nátěr výborně přilnul. V tomto případě by měla být životnost celého nátěrového 

systému přibližně 45 let. V Tab.č. 8.15 Kalkulace dodávky barvy pro nákladové porovnání 

varianty č.2 jsou vypočteny náklady na pořízení nátěrové hmoty pro tuto variantu. 
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Kalkulace dodávky 

barvy 

penetrační 

nátěr 
základní nátěr 

podkladový 

nátěr 

vrchní   

nátěr 
celkem 

  Výměra v m
2
 2 000 2 000 2 000 2 000   

  Nominální tloušťka  

  suchého filmu v µm 
30 80 80 60 220 

  Objemový obsah sušiny  

  nátěrové hmoty v % 
62 62 62 65 

  

  Ředění v % 5 5 5 5 

  Teoretická vydatnost  

  nátěrové hmoty 
20,67 7,75 7,75 10,83 

  Aplikační ztráty v % 50 50 50 50 

  Praktická vydatnost  

  nátěrové hmoty 
10,33 3,88 3,88 5,42 

  Cena za 1litr nátěrové  

  hmoty v Kč 
122 122 122 203 

  Cena za 1 litr ředidla v Kč 65 65 65 59 

  Cena za 1m
2
 12,12 32,32 32,32 38,02 114,79 

  Cena celkem v Kč 24 241,94 64 645,16 64 645,16 76 043,08 229 575,33 

  Počet aplikovaných vrstev 1 1 1 1 4 

Tab.č. 8.15 Kalkulace dodávky barvy pro nákladové porovnání varianty č.2 

 

V následující části je provedena kalkulace nákladů pro aplikaci výše určeného nátěrového 

systému povrchové ochrany mostní konstrukce. Celkové náklady jsou zobrazeny v Tab.č. 

8.16 Náklady na aplikaci nátěrové systému varianty č. 2. K nákladům je připsán 5% zisk. 
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Kalkulace aplikace 

nátěrového systému 
1m2 množství celkem 1m2 

  tryskání na Sa 3 250,00 1 250,00 

  metalizace 100µm ZnAl 360,00 1 360,00 

  penetrační nátěr 40,00 1 40,00 

  základní nátěr 40,00 1 40,00 

  podkladový nátěr 40,00 1 40,00 

  vrchní nátěr 40,00 1 40,00 

  barva + 5 % zisk 114,79 0,05 120,53 

  cena celkem na 1m
2
 890,53 Kč 

Tab.č. 8.16 Náklady na aplikaci nátěrové systému varianty č. 2 

 

V následující tabulce (Tab.č. 8.17 Porovnání investičních nákladů varianty č.1 a varianty 

č. 2) porovnáme investiční náklady na pořízení povrchové ochrany mostní ocelové konstrukce 

dle systémů a přímých finančních nákladů. 

  Varianta č. 1 Varianta č. 2 

náklady nátěrového systému na 1m2 563,94 890,53 

rozdíl -326,59   

náklady nátěrového systému na 2 000m2 1 127 880,00 1 781 060,00 

rozdíl -653 180,00   

Tab.č. 8.17 Porovnání investičních nákladů varianty č.1 a varianty č. 2 
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Z hlediska jednorázové investice a aktuálního vložení finančních prostředků je pro 

investora varianta č. 1. Pokračováním dále ve výpočtu obou nátěrových systémů porovnáme 

ekonomičnost nátěrových systémů z hlediska funkčnosti a životnosti (viz Tab.č. 8.18 

Porovnání pořízení povrchové ochrany z hlediska životnosti). 

  Varianta č. 1 Varianta č. 2 

životnost v letech 20 45 

celkové náklady nátěrového systému 1 127 880,00 1 781 060,00 

pořizovací cena nátěrového systému na 1 rok 56 394,00 39 579,11 

rozdíl v ceně za 1 rok 16 814,89   

Tab.č. 8.18 Porovnání pořízení povrchové ochrany z hlediska životnosti 

Z porovnání pořízení povrchové ochrany z hlediska životnosti zjistíme, že investice 

vložené do levnějšího nátěrového systému se ve své podstatě nevyplácí. Pro ty investory, kteří 

si nejsou vědomi funkčností a životností vybraného nátěrového systému, může toto porovnání 

do budoucna zachránit spoustu špatně investovaných finančních částek. 

Tímto porovnáním se poukazuje, že není vždy důležitá pouze nízká cena protikorozní 

ochrany kovů. Je potřeba také zohlednit očekávanou funkčnost a životnost protikorozní 

ochrany i ocelové konstrukce samotné.  

 Při použití varianty č. 1 může být po pár letech zjištěno, že konstrukce je v natolik 

špatném stavu, že je potřeba ji úplně nahradit novou konstrukcí. Cena pořízení nové ocelové 

konstrukce je rozhodně vyšší než provedení údržbového nátěru po několika letech u varianty 

č. 2. 

9.  Shrnutí ekonomického vyhodnocení použitých technologií PKO kovů 

Existuje spousta metod protikorozních ochran (PKO) ocelových konstrukcí. V této práci 

je provedeno porovnání vybraných technologií povrchové ochrany kovů a vyhodnocení 

nejvýhodnějšího a nejefektivnějšího způsobu protikorozní ochrany kovů z hlediska funkčnosti 

a životnosti.  
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První porovnání se zabývá srovnáním nákladů žárově zinkovaného a metalizovaného 

mostního zábradlí. Pro toto shrnutí je provedeno zaokrouhlení celkových nákladů směrem 

nahoru a je zobrazeno v Tab.č. 8.19 Porovnání nákladů povrchové úpravy žárově 

zinkovaného a metalizovaného zábradlí. Dosažená nominální tloušťka u obou metod je 80µm.  

  žárové zinkování ponorem v Kč žárové stříkání "metalizace" v Kč 

pro 2 dílce zábradlí 18 098,00 34 506,00 

rozdíl v Kč -16 408,00   

Tab.č. 8.19 Porovnání nákladů povrchové úpravy žárově zinkovaného a metalizovaného 

zábradlí 

Provedením povrchové ochrany mostního zábradlí žárově stříkaným zinkem při použití 

drátu ZnAl 15 (Zinacor 850) bylo v tomto případě vyhodnoceno jako příliš nákladným 

způsobem protikorozní ochrany. Při použití žárového zinkování ponořením do roztaveného 

kovu je výsledná kalkulace přibližně o polovinu levnější. Na takhle pozinkovaný povrch 

zábradlí již nemusí být nanesena další nátěrová hmota a je možno zábradlí s tímto vzhledem 

již ponechat. 

V kapitole 8.2 je věnována pozornost vyhodnocení nákladů při nanášení nátěru ručně      

a vysokotlakým stříkáním, kdy povrchová ochrana byla prováděna na již pozinkované mostní 

zábradlí. Pro toto shrnutí je provedeno zaokrouhlení celkových nákladů směrem nahoru          

a je znázorněno v Tab.č. 8.20 Porovnání nákladů povrchové ochrany nanášené ručně             

a vysokotlakým stříkáním. 

  ruční nátěr stříkaný nátěr 

výměra 1 000m2 422 180,00 506 550,00 

rozdíl v Kč -84 370,00   

Tab.č. 8.20 Porovnání nákladů povrchové ochrany nanášené ručně a vysokotlakým stříkáním 

Konečná nominální tloušťka provedeného ručního nátěru i provedeného nátěru 

vysokotlakým stříkáním byla 210µm. Systém byl aplikován ve složení: pro základní nátěr 
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dvousložkový epoxidový nátěr, pro podkladový nátěr byla použita taktéž dvousložková 

epoxidová hmota a dvousložková polyuretanová hmota pro vrchní nátěr. 

Při vyhodnocení z hlediska ekonomického je ruční nátěr jednoznačně výhodnější. 

Nedochází k vysokým ztrátám barev. Předpokládaná aplikační ztráta u ručního nátěru je 40% 

jak je znázorněno v Tab.č. 8.3 Kalkulace dodávky barvy pro ruční nátěr a při nanášení 

nátěrové hmoty vysokotlakým stříkáním jsou ztráty 80% jak poukazuje Tab.č. 8.5 Kalkulace 

dodávky barvy pro vysokotlaké stříkání. 

V případě, kde není kladen důraz na vysoce hladký povrch, doporučuji použít ručního 

nátěru. Konečný vzhled ručního nátěru může připomínat pomerančovou kůru, ale na kvalitě    

a funkčnosti nátěrového systému to nemá žádný vliv. Tento způsob protikorozní ochrany      

je ekonomičtější a ekologičtější. 

Pro zajímavost bylo následně vypracováno vyhodnocení porovnání nákladů na nanášení 

nátěru pomocí práškových barev fluidní metodou s nanášením mokrého nátěru vysokotlakým 

stříkáním.  

Oba nátěrové systémy byly aplikovány na mostní zábradlí se svislou výplní. S dosažením 

požadovaná nominální tloušťka suchého filmu 300µm. Ve zjednodušené níže uvedené Tab.č. 

8.21 Porovnání nákladů povrchové ochrany prováděné práškovou hmotou a mokrým nátěrem 

je ukázáno, že náklady na zhotovení nátěru za pomoci práškové barvy je levnější.  

  nátěr práškovou hmotou mokrý nátěr 

výměra 1 000m2 600 000,00 629 650,00 

rozdíl v Kč -29 650,00   

Tab.č. 8.21 Porovnání nákladů povrchové ochrany prováděné práškovou hmotou a mokrým 

nátěrem 

Z praktického hlediska je však výhodnější použití mokrého nátěru. Práškové barvy lze 

nanášet pouze v dílenských prostorách. Eventuální opravné nátěry mimo práškové lakovny 

nejsou možné. Celá technika, kterou je prováděno práškování je nepřenosná. 

Na životnost nátěrového systému by měl investor klást velký důraz. Při výběru vhodné 

povrchové ochrany kovů by nemělo být zapomenuto na samotnou životnost jak ocelové 
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konstrukce, tak na životnost nátěrového systému. Tato problematika je graficky znázorněna 

v Grafu č. 1 Životnost vybraných typů ochranných povlaků. V sestaveném grafu byly 

porovnávány tyto typy povlaků: žárově stříkaný povlak dle ČSN EN ISO 14919 (Zn 80µm); 

žárově zinkovaný povlak dle ČSN EN ISO 1461 (Zn 80µm); žárově stříkaný povlak ocelové 

konstrukce dle ČSN EN ISO (Zn 80µm) + nátěr dle ČSN EN ISO 12944; žárově zinkovaná 

ocelová konstrukce dle ČSN EN ISO 1461 (Zn 80µm) + nátěr dle ČSN EN ISO 12944; 

žárově zinkovaná ocelová konstrukce dle ČSN EN ISO 1461 (Zn 80µm) + práškový povlak; 

nátěrový systém na ocelové konstrukci dle ČSN EN ISO 12944 (300µm); práškový povlak   

na ocelové konstrukci (300µm). 

Z grafického znázornění jednotlivých vybraných typů ochranných povlaků bylo 

vyhodnoceno, že nejvýhodnějším ochranným systémem co do životnosti a funkčnosti je tzv. 

duplexní systém. Duplexní systém povrchové ochrany ocelové konstrukce zahrnuje žárově 

zinkovaný povlak opatřený nátěrovým systémem a dosahuje vysoké doby životnosti. 

V návaznosti na předchozí hodnocení bylo provedeno porovnání nákladů na pořízení 

opravného nátěrového systému stávající ocelové konstrukce mostu. Pro zjednodušení            

se použila výměra 2 000m
2 

a při vyhodnocování platily pro obě varianty stejné korozní 

podmínky. 

První varianta nátěru se prováděla na připravený povrch otryskáním na stupeň čistoty     

Sa 2
1
/2 dle ČSN EN ISO 8501-1. Následně se vyhotovil ochranný povlak o nominální tloušťce 

suchého filmu 300µm ve složení: základní dvousložkový epoxidový nátěr v nominální 

tloušťce suché vrstvy 60µm; 1. podkladový dvousložkový epoxidový nátěr v nominální 

tloušťce suché vrstvy 90µm; 2. podkladový dvousložkový epoxidový nátěr v nominální 

tloušťce suché vrstvy 90µm; vrchní dvousložkový polyuretanový nátěr o nominální tloušťce 

suché vrstvy 60µm. Pokud je použit na opravu nátěru tento typ povlaku je předpokládaná 

životnost u této metody 20 let, pak bude muset být provedena opětovná oprava povrchu . 

V druhé porovnávací variantě byl nejprve povrch otryskán na stupeň čistoty Sa 3 dle 

ČSN EN ISO 8501-1 z důvodu provádění žárového stříkání zinkovaného povlaku za pomoci 

elektrometalizace při použití drátu ZnAl 15 (Zinacor 850). Cílem je vyhotovení nátěru            

o celkové nominální tloušťce 320µm. Aplikace nátěrového systému kotvícího na metalizaci  

je sestavena v této struktuře: penetrační nástřik o nominální tloušťce 30µm, který se vpije    

do metalizovaného povlaku; 80µm nominální tloušťky základního dvousložkového 

epoxidového nátěru; 80µm nominální tloušťky suchého filmu podkladového dvousložkového 
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epoxidového nátěru; 60µm nominální tloušťky vrchního dvousložkového polyuretanového 

nátěru. Životnost opravného systému u použité varianty je 45 let. 

Výslednými výpočty zobrazenými v Tab.č. 8.22 Porovnání nákladů na pořízení 

opravného nátěrového systému bylo zjištěno, že varianta č. 1 je na první pohled co do nákladů 

vynaložených na opravu poškozeného nátěru levnější, výhodnější, přívětivější.  

  varianta č. 1 varianta č. 2 

výměra 2 000m2 1 127 880,00 1 781 060,00 

rozdíl v Kč -653 180,00   

Tab.č. 8.22 Porovnání nákladů na pořízení opravného nátěrového systému 

Toto porovnání však pokračuje výpočtem, kdy jsou zohledněny životnosti obou 

nátěrových systémů. Výsledné hodnoty byly pro toto porovnání zaokrouhleny na celé koruny 

nahoru. Z celkových nákladů na opravu je poukázáno, že pokud bychom rozprostřely náklady 

na jednotlivé roky předpokládané životnosti nátěrových systémů, tak varianta č. 2                  

je nejekonomičtější a nejvýhodnější. Ač se zdají prvotní investice příliš vysoké v konečném 

důsledku jsou daleko příznivější. 

  varianta č. 1 varianta č. 2 

cena nátěrového systému na 1rok 56 394,00 39 580,00 

rozdíl v Kč 16 814,00   

Tab.č. 8.23 Porovnání nákladů z hlediska životnosti nátěrových systémů 

Na základě posledního porovnání doporučuji investorům při rozhodování o výhodné 

povrchové ochraně ocelových konstrukcí si porovnat celkové náklady na zhotovení 

nátěrového systému s náklady nátěrového systému na 1 rok životnosti. V mnoha případech 

mohou být překvapeni kladným výsledkem vyplývajícím z konečného důsledku ušetřených 

finančních obnosů, které mohou být dále investovány. Nebo kolik finančních prostředků bylo 

ušetřeno, než bude muset být povlak znovu celý opraven. 
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10.  Závěr 

V této diplomové práci je věnována pozornost analýze jednotlivých technologií                

a prokázání nejvýhodnějšího a nejefektivnějšího způsobu aplikace protikorozní ochrany 

ocelové konstrukce z hlediska funkčnosti a životnosti. Rozbor technologií zahrnuje jejich 

stručný popis a vytyčení výhod i nevýhod jejich možností použití. Práce je rozdělena            

na teoretickou část technickou, teoretickou část ekonomickou, a praktickou část 

ekonomického vyhodnocení.  

Na základě zjištěných dostupných informací z literatury, odborných článků, publikací      

a zkušeností společnosti Colorspol s.r.o., ve které jsem v současné době zaměstnancem,        

je v praktické části vyhotoveno ekonomické porovnání a finanční vyhodnocení jednotlivých 

technologií, ke kterým byl umožněn přístup. Ekonomické vyhodnocení metod protikorozní 

ochrany kovů bylo prováděno z hlediska funkčnosti a životnosti. 

Pro ekonomické vyhodnocení bylo použito mostního zábradlí se svislou výplní. Nejprve 

byla porovnána povrchová úprava mostního zábradlí žárovým zinkováním ponorem s žárově 

stříkáním zinku elektrometalizací. Výpočty bylo zjištěno, že žárově stříkaným zinkem, při 

použití drátu slitiny ZnAl 15 (Zinacor 850), je provedení protikorozní ochrany nákladnějším 

způsobem. Při použití žárového zinkování ponořením zábradlí do roztaveného kovu               

je výsledná kalkulace přibližně o polovinu levnější.  

Ekonomickým porovnáním nákladů na zhotovení povrchové ochrany mostního zábradlí 

nanesením nátěru ručně a vysokotlakým stříkáním, lze jednoznačně prokázat, že při aplikaci 

nátěrových hmot ručním způsobem jsou náklady nižší než u metody použití vysokotlakého 

stříkání a to z důvodu velkých ztrát při prostřicích. Vyhotovení ochranného nátěru za pomoci 

ruční metody je cca o 17% levnější. Přestože náklady na aplikaci nátěru vysokotlakým 

stříkáním byly vyšší, doba potřebná k provedení nátěrového povlaku byla mnohem kratší. 

K dosažení požadované tloušťky 210µm bylo zapotřebí ručně nanést povlak pětkrát. Při 

vysokotlakém stříkání pouze třikrát. 

Následně bylo vypracováno porovnání nákladů na nanášení nátěru pomocí práškových 

barev fluidní metodou s nanášením mokrého nátěru vysokotlakým stříkáním. Z provedených 

výpočtů lze říci, že náklady na zhotovení obou nátěrových systému jsou přibližně stejně 

ekonomicky nákladné, ale z praktického hlediska je výhodnější použití mokrého nátěru. 

Práškové barvy lze nanášet pouze v dílenských prostorách. Eventuální opravné nátěry           



 

73 

 

na stavbě mimo práškové lakovny nejsou možné. Celá technologie, kterou je prováděno 

práškování, je nepřenosná. 

Grafickým znázorněním bylo provedeno porovnání vybraných sedmi typů ochranných 

nátěrů z hlediska životnosti povlaku. Z grafu vyplynulo, že nejlepší možnou variantou 

protikorozní ochrany ocelových konstrukcí je ochrana duplexními systémy. Duplexní systémy 

se skládají z tzv. žárově zinkované oceli, opatřené nátěrovým systémem. Touto technologií    

je možné dosáhnou velmi dobrých antikorozních vlastností s dlouholetou životností celého 

systému.   

Závěrem je uskutečněno prokázání nejekonomičtějšího a nejefektivnějšího způsobu 

protikorozní ochrany ocelové mostní konstrukce. Výsledkem porovnání nákladů potřebných 

k provedení opravných nátěrů stávající ocelové konstrukce mostu, při stejných korozních 

podmínkách, bylo zjištěno, že náklady na povrchovou ochrany sestavenou s žárově stříkaného 

zinkovaného povlaku slitinou ZnAl 15 (Zinacor 850) a přidáním nátěrového systému            

ve složení dvou epoxidových nátěrů a jednoho vrchního polyuretanového nátěru je tou 

nejlepší metodou povrchové ochrany kovů z hlediska funkčnosti a životnosti. 

Finančním vyhodnocením jednotlivých technologií protikorozní ochrany a uvedením 

výhod a nevýhod, následným prokázáním nejefektivnějšího a nejekonomičtějšího způsobu 

protikorozní ochrany ocelové konstrukce byl cíl této práce splněn. 
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