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Anotace 

Cílem bakalářské práce bylo představení metod nedestruktivního testování povlaků  

a jejich charakterizace. Práce je složena z teoretické, praktické a závěrečné části.  

V teoretické části jsou popsány nejčastěji používané metody k testování povlaků a jejich 

využití ve strojírenství, v praktické části jsou vybrané metody aplikovány na vzorcích  

a v závěrečné části je uvedeno shrnutí dosažených výsledků. 

 

Klíčová slova: metoda, povlaky, nedestruktivní testování, vzorky, NDT

  



 

Annotation 

The aim of the bachelor's thesis was to present the methods of non-destructive testing of 

coatings and their characterization. The thesis consists of a theoretical, practical, and final 

part. In the theoretical part are presented the most commonly used methods for coating 

testing and their use in engineering, in the practical part, selected methods are applied to 

samples, and in the final part, there is a summary of the achieved results. 
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1 Úvod 

V rámci této práce bylo studováno nedestruktivní testování povlaku. Jedná se o testování, 

při kterém nedochází k poškození kontrolovaného povrchu a zároveň je v relativně 

krátkém čase možné získat přesné údaje o povlaku. V práci jsou popsány vybrané 

způsoby nedestruktivního testování povlaku, mezi které jsou řazeny například metody 

vizuální, elektromagnetické či kapilární. Metody nedestruktivního testování je možné 

použít například k měření tloušťky, drsnosti, pórovitosti, adheze, barevnosti, lesku  

či rovnoměrnosti povlaku, v praxi jsou využívány zejména v automobilovém průmyslu. 

Vybrané metody, které byly popsány v literární části práce, byly následně použity při 

testování vzorků s rozdílným typem povlaku. Metodou diferenciální indukčnosti bylo 

provedeno měření drsnosti na povlaku zinku a povlaku polyesterové práškové barvy, 

pomocí magneticko-indukční metody byla na stejném typu měřena tloušťka. Některé 

vzorky byly následně zapasivovány modrým chromátem (vzorky po galvanickém 

pokovení) a některé vzorky byly napovlakovány ještě ochranným transparentním lakem 

(vzorky po práškovém lakování). Měření barevnosti a lesku bylo provedeno před a po 

zátěži vzorků, které byly vystaveny venku povětrnostním podmínkám a vzorků, které 

byly vystaveny v QUV komoře ultrafialovému záření. Venkovní i vnitřní expozice  

v QUV komoře byla stejná a trvala 720 hodin. Měření povrchové rezistivity bylo 

provedeno na vzorcích po zátěži. 
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2 Teoretická část 

2.1 Povlaky 

Povlaky (popřípadě vrstvy) tvoří klíčové rozhraní mezi materiálem součásti a okolním 

prostředím. Existuje mnoho technik vytváření a nanášení povlaků, zároveň je známo 

velké množství povlaků. Ke kontrole vrstev je využíváno právě destruktivní  

nebo nedestruktivní testování. Pro nedestruktivní testování povlaků jsou často využívány 

stejné metody jako pro NDT materiálu součástí, u většiny metod bývá rozdíl pouze  

v interpretaci výsledků měření, případně bývá poupraveno nastavení měřicího zařízení. 

Povlaky mohou chránit základní materiál proti UV záření, možnému opotřebení, korozi 

(katodická ochrana a bariérou), případně mohou upravovat stav povrchu či dodávat 

materiálu potřebný vzhled. Vhledem k požadavkům je u povlaků možná nedestruktivní 

kontrola tloušťky, nerovnoměrného nanesení, adheze, barevnosti, lesku, mechanického 

napětí, pórovitosti, vměstků a prasklin. [2] 

2.2 Nedestruktivní testování 

Obecně by se dalo nedestruktivní testování (non destructive testing, NDT) popsat jako 

testování, při kterém kontrolovaný objekt není poškozen. Jedná se o odhalování defektů 

uvnitř i vně materiálu či měření tloušťky, při kterém není narušena integrita zkoumané 

součásti. NDT zahrnuje několik metod založených na rozdílných fyzikálních jevech, 

způsobech testování či jejich rychlosti. 

Při nedestruktivním testování nedochází k destrukci (resp. změně vlastností), jako tomu 

je u destruktivního testování. Kontrolovaná součást není poškozena či znehodnocena,  

a tudíž není nutné ji po kontrole vyřazovat z provozu. Oproti tomu nevýhodou NDT je, 

že nelze určit přesnou polohu ani rozměr vyskytujících se vad. [1] 

Všechny metody NDT mají svá omezení použitelnosti. Neexistuje univerzální 

nedestruktivní metoda, která by dokázala odhalit všechny typy defektů u všech typů 

materiálu, zároveň nelze určit jednu metodu, která by byla nejlepší a poskytovala 

nejkvalitnější výsledek. Vzhledem k určitým omezením jednotlivých metod je výhodné 

kombinovat dvě a více metod, vhodnou kombinací je docíleno rychlé a velice přesné 

kontroly, zároveň je tím omezen výskyt nepřesných výsledků. [1, 3] 
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2.3 Vizuální metody   

Vizuální metody jsou ze všech dostupných způsobů nedestruktivního testování 

nejpoužívanější. Vizuální kontrola je jednoduchá, rychlá a levná metoda. I když není 

vizuální kontrola předepsaná, zpravidla předchází jiné z nedestruktivních metod,  

jelikož prvotní vizuální zhodnocení dokáže ušetřit čas, a tím pádem i peníze. Při kontrole 

může dojít k odhalení hrubé povrchové vady, po které se součást rovnou vyřadí a není 

potřeba vynakládat další finanční prostředky na podrobné zkoumaní. Předepisovat 

vizuální metodu jako samostatnou zkoušku povlaku nebývá doporučováno, jelikož tato 

metoda NDT sice dokáže odhalit výrazné nedostatky, ale pro odhalení méně očividných 

defektů je potřeba využít jiný typ zkoušky. [4, 5]   

Vizuálně lze hodnotit samotný povlak a vrstvu, je možné posoudit drsnost součásti,  

a zároveň lze nalézt samotné vady (např. trhlinu, postup koroze či pórovitost). 

Kontrolovaný povrch musí být důkladně očištěn, aby nedošlo k ovlivnění výsledků 

zkoušky. I přesto, že se tato kontrola nemusí jevit jako plnohodnotná metoda NDT,  

je stejně jako ostatní metody popsána normami. Je vyžadováno, aby kontrolu prováděl 

kvalifikovaný personál, za dané metodiky zkoušení, podle kritérií přípustnosti nebo 

předpisů pro daný zkoušený objekt. Na pracovníky jsou kladeny nároky jak z hlediska 

znalostí, tak dochází každých dvanáct měsíců k pravidelnému testování zraku pro 

potvrzení jejich zrakových schopností. Vizuální metody lze klasifikovat do dvou 

základních kategorií, tj. na kontrolu přímou a nepřímou. [1-5] 

2.3.1 Přímá vizuální kontrola 

Přímá kontrola je prováděna buď bez pomůcek (pouze za pomocí lidského oka),  

nebo s pomocí jednoduchých optických zařízení jako jsou např. měrky, čočko-lupy  

nebo zrcadla. Zkoušená plocha objektu je posuzována ze vzdálenosti menší než 600 mm 

a minimálního úhlu 30°, přičemž nesmí dojít k přerušení optické dráhy mezi okem  

a zkoušeným povrchem. [1]  

Přímá vizuální kontrola je mnohdy používána pro porovnání, při kontrole správného 

povlaku vzorové fotografie nebo repliky povrchu (etalony s vadou). Minimální intenzita 

osvětlení během kontroly je stanovena normou na hodnotu 500 lx, při této hodnotě 

intenzity osvětlení lze řádně provést vizuální kontrolu. Přímá vizuální metoda je velice 
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subjektivní záležitostí, protože je silně závislá na zraku pracovníka provádějícího 

kontrolu, čistotě povrchu a na typu a intenzitě osvětlení.  [4, 5] 

2.3.2 Nepřímá vizuální kontrola 

U nepřímé vizuální kontroly dochází mezi okem pozorovatele a kontrolovanou plochou 

objektu k přerušení průběhu paprsků, tzn. optická dráha je přerušena. V praxi je tato 

metoda využívána zpravidla pro obtížně dostupná místa pro kontrolu. Hodnocení povrchu 

je prováděno za pomoci video a fotografických technik. Vyjma infračervených kamer, 

které jsou popsány níže, jsou k měření využívány také endoskopy nebo elektronkové  

a polovodičové kamery. [5] 

Infračervené kamery IRT 

Termografické přístroje plošně detekují tepelnou odezvu objektu, která je většinou 

zobrazena jako odlišné kontrastní zbarvení na displeji termokamery. Z fyzikálního 

hlediska přístroje zachycují záření v infračervené oblasti elektromagnetického spektra  

o vlnové délce 7,6	 ∙ 	10() mm až 1 mm. Jestliže je v povlaku či pod ním přítomna vada  

v podobě dutiny nebo vměstku, brání defekt toku tepla dále do základního materiálu.  

V důsledku takové blokace je oblast kolem vady ohřívána více než okolí, což umožní 

přístroji detekovat oblast defektu. Na obrázku (Obr.1) je znázorněn princip termografické 

kontroly při detekci defektu. [2, 6, 7] 

 

Obr. 1: Princip termografické metody kontroly povlaku [5] 

Termokamera dokáže odhalit nerovnoměrnost nátěru, resp. rozdílnou tloušťku povlaku, 

trhliny či podpovrchovou korozi, nedostatkem ovšem je, že nedokáže určit samotnou 

tloušťku povlaku. Zařízení jsou primárně používána k indikaci diskontinuity povlaku, 

delaminace, vměstků a mechanického opotřebení na testovaném objektu. Díky své 
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rychlosti (kontrola v reálném čase) je tato metoda běžně využívána u součástí, které jsou 

již v provozu, tedy u součástí, které je nutné zkontrolovat co nejrychleji, aby se předešlo 

nucené celkové odstávce. Ve speciálních případech může však kontrola probíhat i několik 

hodin. Některé kamery díky integrovanému systému také dokáží předvídat postupnou 

degradaci povrchu, je tedy možné zavčas provést vhodné kroky vedoucí k prodloužení 

životnosti, a tudíž ke snížení potencionálních budoucích nákladů. [2, 6, 7] 

Nepřímou vizuální termografickou kontrolu lze klasifikovat podle použitého budícího 

zdroje na pulzní a lock-in termografii. Rozdělení včetně využití je uvedeno v Tab. 1, oba 

typy kontrol jsou podrobněji popsány v kapitolách níže. Materiály s vysokou teplotní 

vodivostí bývají termograficky kontrolovány lépe než materiály, které mají nízkou 

tepelnou difuzivitu. Metoda je z tohoto důvodu vhodná pro kovové materiály, nikoli však 

pro kompozity. [8] 

Tab. 1: Rozdělení termografické kontroly [6] 

Metoda Zdroj buzení Nejčastější způsob využití 

Lock-in 
halogenová/LED lampa, 
ultrazvuk nebo elektrický 

proud 

trhliny, póry a napětí v 
materiálu 

Pulzní 

krátký pulz  
(,,flash“, záblesk) xenonová výbojka podpovrchová koroze 

pulz tepelné vlny 
(,,transient“) halogenová výbojka materiálová delaminace 

Lock-in termografie 

U termografické metody lock-in je pro buzení použit periodický zdroj (nejčastěji 

halogenové nebo LED lampy). U měřeného signálu je vyhodnocována amplituda a fáze 

pomocí analytických funkcí (kořenové aproximace nebo exponenciálního aproximačního 

modelu). Po zahřátí objektu dochází vlivem přítomného defektu k narušení tepelného 

pole a zařízení detekuje teplotní rozdíly součásti. [8] 

Výhodou této metody je možnost kontrolovat velké plochy během několika minut, lepší 

citlivost detekce tepelných vln než u pulzní kontroly (což dělá metodu přesnější)  

a zároveň nízká pořizovací cena lamp. V porovnání s pulzní metodou je však kontrola při 

lock-in termografii pomalá. [8] 
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Pulzní termografie 

Pulzní termokamery fungují na podobném principu jako lock-in kamery. Rozdílný je 

zdroj (xenonová/halogenová lampa), typ a délka buzení. Typy buzení jsou znázorněny  

na obrázku (Obr. 2). U ,,flash“, neboli zábleskové pulzní termografie, je využíván velmi 

krátký pulz xenonové výbojky (v řádech milisekund). Výhodou této metody je rychlost 

analýzy, přesné výsledky u kontroly tenkých vrstev a dobrá detekce mělkých defektů. 

Nevýhodou je omezená oblast kontroly kvůli vysokému tepelnému zatížení vzorku, 

oproti zbylým metodám teplota ovlivňuje analýzu až pětkrát více. [8, 15] 

Tzv. ,,transient“ termografie, neboli metoda tepelné vlny, je analogií zábleskové 

termografie, délka pulzu je však řádově delší (až několik sekund). 

Oproti ,,flash“ termografii není potřeba takových výkonů u zdroje, zároveň je možné 

analyzovat větší plochy. Příznivá je i cena halogenových žárovek a nízké tepelné zatížení 

kontrolované součásti.  [8,15] 

 

Obr. 2: Typy buzení: (zleva) lock-in, pulzní „flash“ a pulzní „transient“ [15] 

Využití ve strojírenství 

Využití vizuálních metod má nejširší pole působnosti. Obzvlášť přímá vizuální kontrola 

je díky svému rozsahu považována za elementární metodu NDT, jelikož je jednoduchá, 

rychlá a finančně nenáročná. U povlaků lze kontrolovat špatnou přilnavost, resp. adhezi, 

nerovnoměrnost, korozi, trhliny a póry. Široké pole využitelnosti ovšem nevede k nižší 

kvalitě kontroly, naopak vizuální metoda je plnohodnotnou kontrolou součástí a materiálů. 

[6-15] 

2.4 Měření lesku 

Měření lesku nespočívá pouze ve vyhodnocení vizuální stránky materiálu, ale také 

představuje možnost, jak zjistit, že byl materiál nebo technologický postup nevhodně 

zvolen, což může být problémem například u vypalovaných práškových barev, kdy při 

nevhodně zvoleném postupu je výsledný povrch matnější. Reflektometrické zařízení tuto 

odchylku v podobě spáleného povlaku, který může mít nižší odolnost proti mechanickým 
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vlivům, dokáže zachytit, stejně tak je touto metodou možné odhalit vady jako např. póry, 

nerovnosti nebo prosté poškrábání. [9] 

Leskoměry pracují pomocí reflexní geometrie. Díky paprsku, který pod stanoveným 

úhlem dopadá na povrch zkoušeného objektu, je získán stupeň lesklosti povrchu  

(v jednotkách lesku, tj. gloss units [GU]), resp. hodnota odraženého světla od povrchu. 

Nekovové povlaky nabývají zpravidla hodnot 0-100 GU a kovové povlaky 0-2000 GU. 

O množství odraženého světla rozhodují vlastnosti zkoušené součásti, jelikož úhel odrazu 

je dán vlnitostí povrchu. Dle zákona o odrazu vlnění je úhel dopadu roven úhlu odrazu 

při dopadu na hladkou plochu, při dopadu na nerovnou plochu je každý paprsek odražen 

jiným směrem a dochází tak k rozptylu světla. Pro rozdílný povrch je potřeba použít i jiný 

úhel měření, nejčastěji bývá měření prováděno pod třemi úhly. Pro lesklé povrchy je 

zpravidla využíván úhel 20°, pro matné 85° a základní úhel pro běžné středně lesklé 

povrchy je 60°. Na Obr. 3 jsou zobrazeny tři základní úhly měření. [10] 

Obr. 3: Tři základní úhly pro měření lesku [11] 

Jak již bylo zmíněno výše, výsledné hodnoty lesku nemusí být vždy konstantní. V praxi 

může proto pracovník zkoumající povrch součásti, očištěný o veškeré nečistoty v podobě 

prachu a otisků prstů, naměřit rozdílné hodnoty. Tyto nekonzistentní výsledky bývají 

způsobeny nerovnoměrným odrazem paprsku v důsledku nerovnosti nebo poškrábání. 

Nezkušený pracovník tuto chybu může přejít stejně jako chybu při přímém měření, 

zatímco poučený pracovník dokáže dle hodnot zjistit, o jakou vadu se jedná, tudíž zda-li 

je povrch poškozen, nebo bylo měření provedeno v nesprávnou dobu. Vzhledem k tomu, 

že bezprostředně po vytažení z pece je na materiálech s nanesenou vrstvou práškové 

barvy patrná jasná lesklá barva, která po dostatečném vychladnutí ztrácí lesk a nabývá 

odlišného odstínu, by měla být z důvodu této tepelné změny vizuální kontrola pomocí 

leskoměru provedena až na vychladlém výrobku. Reflektometrické zařízení tedy 

nehodnotí pouze lesk, ale i celkovou jakost povrchu. [11, 12] 
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Využití ve strojírenství 

Leskoměr vyhodnocuje lesk, resp. estetický vzhled úpravy povrchu. Lze s ním také 

odhalit póry, nerovnosti nebo mechanické poškození, ovšem tyto vady nepodléhají  

u reflektometru žádné normě pro nedestruktivní testování. Nelze specifikovat oblast 

použití, lze však říci, že leskoměry jsou používány tam, kde je, především kvůli 

zákazníkovi, potřeba kontrolovat deklarované vlastnosti povrchu. [9-12] 

2.5 Měření barevnosti 

Měření barevnosti všech povrchů, tedy i povlaků samotných, je prováděno pomocí 

spektrofotometru. Přístroj dokáže změřit a porovnat barvu i její odstín. Existuje řada 

souřadných systémů, ve kterých jsou barvy udávány, a spektrofotometry dokáží pracovat 

s různými kolorimetrickými systémy barev. Jedním z nejčastěji používaných barevných 

modelů je CIE Lab (L pro světelnou proměnou, a pro barvy od zelené po fialovou a b pro 

barvy od modré po žlutou), který byl stanoven v roce 1978 mezinárodní komisí pro 

osvětlování. Model vychází z lidského vnímání barev ve všech třech směrech, díky čemuž 

lze objektivně definovat barevnost povrchu, a tudíž umožňuje konzistentnější a přesnější 

měření. Obr. 4 představuje grafické znázornění Munsellova tělesa atlasu barev, které má 

nezastupitelné místo při standardizaci komunikace o barvách. [34, 35, 36] 

Obr. 4: Těleso Munsellova atlasu [35] 

Využití ve strojírenství 

Měření barevnosti je, obdobně jako měření lesku, prováděno především za účelem 

kontroly deklarované barevnosti. Tento typ měření je konkrétně využíván při ověření 

barevnosti laků automobilů, obkladů, dlažeb nebo zubních implantátů. Konzistentnost 

barev je důležitá zejména pro vytvoření jednotného vzhledu produktu, přítomnost 

barevně odlišných kusů bývá často považována za závažnou chybu kvality. [36, 37] 
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2.6 Elektromagnetické metody 

Mezi elektromagnetické metody nedestruktivního testování povlaků patří metoda 

vířivých proudů, magnetická prášková zkouška, ultrazvuková metoda, metoda akustické 

emise a Terahertz metoda. Každá z metod je samostatně popsána v následujících 

kapitolách. [13] 

2.6.1 Metoda vířivých proudů 

Metoda vířivých proudů (Eddy Current method, EMC) funguje na principu vystavení 

elektricky vodivé součásti (feromagnetické i neferomagnetické) střídavému 

magnetickému poli vytvořeného cívkou. Jelikož má zkoušený objekt specifické rozměry, 

elektrickou vodivost a permeabilitu, indukují se v něm vířivé proudy. Magnetické účinky 

součásti působí zpětně na budicí magnetické pole, které bylo vytvořeno budicí cívkou. 

Tato pole jsou poté skládána ve výsledné magnetické pole, které závisí na kmitočtu 

magnetizačního proudu a elektrické vodivosti zkoušené součásti. Zařízení využívající 

vířivé proudy jsou založené na změnách elektrických a magnetických parametrů, které 

byly vyvolány strukturními změnami zkoušeného objektu. Jelikož je tato zkouška vysoce 

citlivá, je u metody vířivých proudů velice důležité, aby byly správně nastavené  

a zkalibrované přístroje, resp. aby byly pro kalibraci použity vhodné etalonové vzorky  

s předepsanými strukturními vlastnostmi. Na obrázku (Obr. 5) je zobrazen jeden ze 

základních principů ECM. Metoda zkoušení bývá dle uspořádání snímacích cívek 

rozdělována na metodu průchozí a příložnou. [1, 13] 

 

Obr. 5: Princip metody vířivých proudů pomocí příložné cívky [1] 
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Metoda s průchozí cívkou 

Zkoušený materiál válcovitého tvaru prochází snímačem, přičemž průchozí cívka je 

napájena střídavým proudem (AC). Tímto způsobem jsou kontrolovány například tlakové 

kotle, součásti atomových reaktorů nebo rafinérská zařízení. Metoda s průchozí cívkou je 

pro testování povlaků vyžívána velice zřídka, jelikož je možné kontrolovat pouze 

tloušťku stěny, resp. celkovou tloušťku včetně povlaku, výjimečně také povrchové trhliny. 

[1, 13]   

Metoda s příložnou cívkou 

V případě příložné cívky, která je opět napájena AC, je zařízení radiálně přikládáno  

k povrchu kontrolované součásti. Metoda je vhodná pro kontrolu plochých součástí. 

Sondy jsou značně citlivé na zvednutí, oddálení nebo naklonění vzhledem ke 

kontrolovanému povrchu. [13] 

Využití ve strojírenství 

Metoda vířivých proudů je nejčastěji používána v automobilovém, leteckém, jaderném  

a hutním průmyslu a při výrobě potravinářských a chemických zařízení. Konkrétně je tato 

metoda využívána ke kontrole tloušťky povlaků a vrstev kovů (např. k nitridaci, 

cementaci nebo sherardování) a mechanického napětí, zároveň je využívána k detekci 

trhlin a poruch svarů. ECM je využívána vždy, když je vyžadovaná 100% kontrola u 

většího množství výrobků, jelikož tuto metodu lze jednoduše zautomatizovat. Vzhledem 

k tomu, že nevýhody metody vířivých proudů se týkají zejména NDT materiálů, nikoli 

NDT povlaků jako takových, patří díky řadě výhodám metoda vířivých proudů mezi 

hojně využívané metody kontroly. Výhody a nevýhody této metody jsou shrnuty níže. [1, 14] 

 

Výhody: 

▪ cena – oproti jiným metodám méně nákladný způsob kontroly 

▪ lehká a přenosná zařízení 

▪ kontrolní proces lze zautomatizovat – výstupní informací elektrický signál 

▪ měření i při vysokých teplotách [1] 

Nevýhody: 

▪ komparační metoda – pro vyhodnocení nutné specifikovat vlastnosti materiálu  

a povlaku 
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▪ citlivost na velikost kontrolovaného objektu – magnetické pole přesahuje přes 

vzorek do prostoru, což má za následek systematické zkreslení výsledků měření, 

kterému lze částečně předejít kalibrací nepovlakované součásti 

▪ kontrola jen elektricky vodivých materiálů 

▪ nemožnost zaznamenat vady hluboko pod povrchem 

▪ nepravé indikace vad – falešné indikace vzniklé drobnými otlaky, rýhami, 

vibracemi zkoušeného objektu nebo rušivými elektrickými impulsy v okolí [1, 14] 

2.6.2 Magnetická prášková metoda 

Prášková zkouška (magnetic particle testing, MPT) patří mezi nejstarší nedestruktivní 

metody testovaní povlaků a vrstev. Vzhledem k tomu, že magnetický tok je nejsilnější na 

povrchu, je tato zkouška vhodnější pro testování povlaků. Při kontrole vad uvnitř 

materiálu je detekce vad méně přesná, protože hlubší vada způsobí, že prášek není 

dokonale shluknut nad vadou, a tudíž nelze správně prezentovat výsledky. Kontrola 

povlaku je poměrně jednoduchá, levná a nenáročná na předpřípravu povrchu. Velkou 

výhodou je, že lze kontrolu provádět i na zařízeních či součástech v provozu, naopak 

poměrnou nevýhodou je, že metoda odhalí pouze vměstky, póry, strusku či praskliny  

u feromagnetických materiálů. Metoda je pomalá, navíc není možné obsáhnout najednou 

větší plochu kontrolované součásti. [16-21] 

MPT je omezena na úzkou skupinu materiálů, není možné ji provádět u feromagnetických 

povlaků nanesených na neferomagnetických objektech a feromagnetických povlaků o 

tloušťce větší než 80 μm (nevhodná např. pro kontrolu většiny žárových nástřiků).  

Kromě omezení na feromagnetika bývá problémem i orientace vad. Všechny vady mající 

souběžný směr s proudem (magnetické siločáry rovnoběžné s vadou v rozmezí 0 až 45°) 

nelze práškovou metodou odhalit (Obr. 6). Stejně jako u metody vířivých proudů mohou 

v důsledku vysoké intenzity magnetování či vysoké koncentrace prášku vznikat nepravé 

indikace. [16-21] 

  

Obr. 6: Indikace kolmých a rovnoběžných vad magnetické práškové metody [21] 		 
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Princip metody 

Zkoušený materiál je zmagnetizován tak, aby došlo k magnetickému nasycení,  

po nasycení je díky nemagnetické vadě magnetické pole deformováno. Siločáry 

deformovaného pole vystoupí na povrch a vznikne tak lokální změna vlastností.  

Na povrch je nanesen feromagnetický prášek, který má schopnost se uchytit pouze v místě 

rozptýleného pole, velikost reliéfu vytvořeného práškem přibližně odpovídá velikosti 

poruchy. Hodnocení probíhá na základě vizuálního kontrastu, tj. pomocí barvy 

(fluorescenční) nebo změny kontrastu (černobílá). Na konci kontroly je testovaný objekt 

demagnetizován a očištěn. [16] 

Magnetický prášek 

Indikátor v podobě prášku obsahuje rozemleté jemné kousky železa, oxidu železitého  

a pigment. U částic prášku je důležitá magnetická propustnost, díky které se částice lehce 

navážou na povrch v místě rozptylového toku. Prášek může být na bázi suché směsi nebo 

vlhkého roztoku (vodní/olejová suspenze). [18] 

Fluorescenční metoda 

Fluorescenční metoda spočívá v nanesení fluorescenčního prášku, nejčastěji ve formě 

vlhkého roztoku, na podklad. Po nanesení je kontrola prováděna v prostředí s minimálním 

okolním světlem, hodnota světla může dle normy ČSN EN ISO 3059 dosahovat hodnot 

maximálně 20 lx denního nebo umělého světla. V místě vady je pomocí zařízení na 

vyvolání ultrafialového světla rozzářen indikátor. [18, 21] 

Barevná metoda 

V případě barevné zkoušky je používána přírodní kontrastní barva, nejčastěji bývá 

využíván černý, šedý a červený prášek. Oproti fluorescenční metodě je zapotřebí silný 

zdroj světla, vada je pozorována díky světlu, jehož minimální hodnota intenzity činí  

500 lx. [21] 

Využití ve strojírenství 

Magnetická prášková metoda je využívána v energetice, leteckém a automobilovém 

průmyslu, konkrétně pak u rotorů turbín, membrán, ventilů, náprav, klecí ložisek  

a částečně hřídelů. Tato metoda je často využívána pro kontrolu povlaků i materiálů 
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samotných. Jen v Německu bývá v automobilovém průmyslu ročně provedeno více než 

1 mld. kontrol dílů za využití práškové zkoušky. MPT by mohla být využívána i více, 

jenže má svá omezení v podobě již zmiňovaného feromagnetického materiálu-povlaku. 

[16, 18 - 20] 

2.6.3 Ultrazvuková metoda 

Metoda ultrazvuku, jejíž použití je známo od 50. let minulého století, patří mezi jednu ze 

základních metod nedestruktivního testování. Ultrazvukové testování povlaků (UT) 

využívá vysokofrekvenční vlny, díky kterým je možné provést detekci povrchových vad, 

delaminaci, a především měření tloušťky. Metoda je přesná a velice rychlá, jelikož 

vyhodnocení provádí software měřícího přístroje. Díky automatickému vyhodnocení 

počítačem lze metodu zautomatizovat. [1, 16, 21] 

Ve strojírenství je známo pět nejpoužívanějších technik nedestruktivního měření 

využívající ultrazvuk. Metody ,,Time of flight diffraction technique“ (TOFD) a ,,Phased 

Array“ zjišťují vady uvnitř materiálu, nejčastěji pak ve svarech. Techniky ,,Electro 

Magnetic Acoustic Transducer“ (EMAT) a ,,Long Range Ultrasonic Testing“ (LRUT) 

jsou využívány pro kontrolu velkoobjemových součástí, jako jsou potrubí. Poslední 

technikou využívající ultrazvuk je měření tloušťky povlaku. [1, 22, 23] 

Princip zkoušky spočívá v průchodu vlnění o frekvenci zpravidla v rozsahu 0,1 MHz  

až 25 MHz povlakem a základním materiálem. Vyslaná vlna prochází povlakem, a pokud 

se v něm nachází vada (nehomogenita), dochází k odrazu a lomu. Pro testovaní povlaků 

jsou využívány vyšší frekvence než u kontrol vnitřních vad materiálů, jelikož při nižších 

frekvencích je lepší pronikavost do hloubky materiálu, ale menší citlivost na malé vady.  

U povlaků je tedy prostor pro navýšení kmitočtu vlnění na horní hranici 20 – 25 MHz.  

U měření tloušťky je princip stejný, jen zařízení vypočítá rozdíl odrazu vln, jelikož každý 

typ materiálu má rozdílné šíření ultrazvuku. Měření tloušťky povlaku je podrobněji 

popsáno v kapitole Měření tloušťky povlaku. [1, 19] 

Ultrazvuková zařízení jsou dvojího typu, tj. přístroje pracují na bázi průchodové  

nebo odrazové metody. V současnosti umí většina zařízení pracovat s oběma metodami. 

U metody využívající průchod ultrazvuku (Obr. 7) jsou zapotřebí dvě sondy umístěné 

proti sobě na rovné a vhodně upravené součásti. Kontrola je pro testování povlaků zcela 

nevhodná, jelikož v řadě případů nelze umístit sondy na obě strany testovaného objektu. 
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První zařízení vlnění vysílá a druhé zařízení defektem prošlé nezachycené vlnění přijímá.  

Oproti odrazové metodě urazí vysokofrekvenční vlny přibližně polovinu dráhy, lépe tedy 

bývají kontrolovány těžko prozvučitelné materiály (např. pláště pneumatik). [1] 

 

Obr. 7: Schéma zařízení průchodové metody [22] 

Odrazová metoda využívá ke zjištění vady odraz způsobený právě defektem. Sonda 

vytvoří vlnění, které narazí na vadu a následně se jeho část odrazí. Do sondy přijde 

nejprve odražená vlna od vady a se zpožděním i ultrazvuk odražený od zadní stěny 

zkoumané součásti. Z času po vyslání ultrazvuku, resp. z doby příchodu a velikosti 

amplitudy, je vypočtena vzdálenost k vadě a její přibližné rozměry, výsledek je pak 

zobrazen na displeji přístroje (Obr. 8). Na povrchu zkoumaného objektu a v jeho těsné 

blízkosti vzniká mrtvé pásmo, které sahá až do přibližně 1 mm hloubky. Jedná se  

o omezující pásmo, které v důsledku doby trvání vysílaného impulzu neumožní správné 

zjištění vady. Z tohoto důvodu je pro přesnější měření vhodné použít dvojité sondy, které 

minimalizují mrtvé pásmo, tedy zajistí lepší zjistitelnost defektu. [1, 22] 

 

Obr. 8: Detekce vady odrazovou metodou [22] 
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Měření tloušťky povlaku 

Jak již bylo naznačeno, pro měření tloušťky povlaku je mimo jiné využívána  

i ultrazvuková metoda. První ruční tloušťkoměr byl ve strojírenství prvně použit před  

30 lety. Sonda vysílá ultrazvuk skrze povlak, který je jím šířen, dokud nenarazí na jiný 

substrát (základní materiál nebo další vrstvu povlaku). Na rozhraní je část vlnění odražena 

zpět k sondě a část prochází dál. Do zařízení se může také vrátit vlnění odražené z vady 

či jiného defektu, proto jsou tloušťkoměry navrženy tak, že zpracovávají pouze nejsilnější 

vlny. Zadáním počtu měřených vrstev se lze jednoduše vyvarovat nepřesnostem měření. 

Před zahájením zkoušky je na přístroji nastaveno např. měření tří vrstev (viz Obr. 9)  

a přístroj pak sám změří pouze tři nejsilnější odrazy, zatímco menší nevýrazné vlny, 

způsobené např. defektem, ignoruje. [24] 

 

Obr. 9: Měření a vyhodnocení trojvrstvého povlaku na základním materiálu [24] 

Přesnost měření 

Přesnost všech ultrazvukových měření souvisí s prozvučitelností materiálu. Rychlost 

takového šíření je ovlivněna modulem pružnosti, měrnou hustotou a Poissonovým číslem. 

Povlakem z nátěrových hmot je zvuk šířen rychleji než kovovými povlaky, teoreticky by 

právě kvůli rozdílnému šíření zvuku mělo být každé zařízení kalibrováno na konkrétní 

operaci, aby bylo dosaženo požadované přesnosti měření. Prakticky jsou však hodnoty 

rychlosti zvuku u povlaků natolik podobné, že není potřeba každý tloušťkoměr speciálně 

kalibrovat, čímž je však myšlena uživatelská kalibrace výlučně před měřením daného 

objektu. Dle norem probíhá kalibrace zařízení výrobci (elektronická část), po určitých 

časových intervalech jsou pracovníky též prováděny další kontroly (změny systému  

či zobrazení linearity a rozsahu v dB).  [1, 24] 
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Využití ve strojírenství 

Ve strojírenství lze pomocí ultrazvuku testovat všechny druhy povlaků na všech 

materiálech, konkrétně je možné touto metodou testovat jedno i vícevrstvé nátěry, 

povlaky na uhlíkových a sklolaminátových kompozitech, práškové barvy i konverzní 

vrstvy. Za využití metod s ultrazvukem nedochází k tepelnému ovlivnění, je možné 

detekovat libovolně orientované defekty, lze kontrolovat součásti i o vyšší teplotě, 

metoda je nenáročná na předpřípravu i samotné provedení a v neposlední řadě ji lze 

zautomatizovat. Nevýhodou této metody je, že není k dispozici obrazový záznam  

o skutečné podobě defektu. [1, 22, 24] 

2.6.4 Metoda akustické emise 

Metoda akustické emise, jenž je často označována jako pasivní ultrazvuk, je velice citlivá 

rezonanční technika, která měří změny rezonančních frekvencí. Princip ,,Resonant 

Acoustic Method“ (RAM) je založen na uvolňování elastických vln materiálu  

v důsledku vzniklého defektu, které jsou v atmosféře přeměněny na zvukové vlny. 

Zařízení pak dokáží tento zdroj signálu detekovat, resp. odhalit místa pevnostní 

nestability. V místech pevnostních nestabilit pak mohou vznikat trhliny, plastické 

deformace nebo může docházet k delaminaci povlaku. Jednoduché schéma principu 

RAM je zobrazeno na Obr. 10. [30, 31, 32] 

 

Obr. 10: Princip metody akustické emise [33] 
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RAM snímače využívají umístěné piezokeramické elementy přímo na kontrolovaném 

objektu. V důsledku jejich deformací vzniká při průchodu vln napětí, které je přeneseno 

zpět na snímač (případně na předzesilovač umístěný vedle snímače), který získaná data 

zpracuje. Snímače pracující přibližně od 200 kHz do 1 MHz, tato oblast je popsána jako 

nejlepší z hlediska intenzity akustické emise (AE) pro detekci šíření, útlumu i vyzařovaní 

spektra zdroje.  Při nižších frekvencích je citlivost největší. [1] 

Kvůli Kaiserově jevu je kontrolu součásti pomocí akustické emise možné provést jen 

jednou. Kaiserův jev způsobí nenávratnost procesu a měření proto není možné za stejných 

podmínek zopakovat. Během prvního cyklu probíhá detekce akustické emise do 

maximálního zatížení, při opětovném měření jsou však AE detekovány až při překročení 

předchozího maximálního zatížení. Další nevýhodou je, že metoda není univerzální, 

závisí na materiálu, tloušťce povlaku, a především konstrukci kontrolované součásti. 

Kvůli umístění piezoelementů musí mít součást rovnou a hladkou plochu, jejíž velikost 

odpovídá přinejmenším velikosti snímače. Instalace na nerovný či hrubý povrch značně 

ovlivňuje citlivost. Mezi výhody patří rychlost kontroly a možnost plné automatizace.  

[1, 30] 

Využití ve strojírenství 

Ačkoli lze metodou odhalit netěsnost, trhliny, vměstky, plošnou korozi, delaminaci  

a materiálové změny, nedestruktivní zkouška pomocí akustické emise nenachází, 

zejména kvůli specifickému poli použitelnosti a vysokým pořizovacím nákladům, 

přílišné uplatnění ve strojírenství. I přesto, že jsou k testování povlaků využívány spíše 

jiné metody nedestruktivního testování, lze metodu díky plně zautomatizovatelné a rychlé 

kontrole využít např. v automobilovém průmyslu. [30] 

2.6.5 Terahertz metoda 

Nedestruktivní terahertzové hodnocení je bezkontaktní, poměrně nová a významná 

nedestruktivní metoda, využívaná především pro kontrolu dielektrik. Je vhodná pro 

testování nevodivých materiálů (nejčastěji plastů, kompozitů a keramických materiálů)  

a organických povlaků, kontrolu lze provádět i na většině povlaků nanesených na 

základním kovovém materiálu. Do elektricky vodivých materiálů terahertzové vlny často 

neproniknou a jsou odraženy. Terahertzová metoda je hojně používána pro kontrolu 

vrstev nátěrových hmot, kdy je kontrolována delaminace a tloušťka, tedy i rovnoměrnost 
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nátěru. Dále je možné ji využít ke kontrole přítomnosti vměstků, mechanického  

a tepelného poškození a hustoty. Zařízení používají běžně frekvenci v rozsahu  

0,1 až 10 THz, hranice 10 THz je dána materiálovou absorpcí. [2, 27, 28, 29] 

Část přístrojů dokáže vytvořit celkový 3D obraz struktury kontrolovaného objektu. Pokud 

je kontrolovaná součást velká, tvarově složitá, nebo pokud zařízení nemá dostatečnou 

výpočetní kapacitu, je zobrazována pouze dvourozměrně, či dokonce jednorozměrně. [28, 29]   

Princip je velice podobný jako u ultrazvukové metody. Zařízení, které je současně 

vysílačem i přijímačem, vysílá terahertzové pulsy, vlnění prochází povlakem a následně 

základním materiálem. Jestliže je v povlaku přítomna vada, při průchodu defektem je část 

vlnění odražena zpět k přijímači, zbylé vlnění pak prochází skrze součást a vrací se do 

přijímače se zpožděním. Stejný princip je uplatňován i při měření tloušťky a zjišťování 

počtu vrstev. Na základě času příchodu vlnění zařízení vypočítává tloušťku jednotlivých 

vrstev (s chybou menší než 1 µm). [29] 

Dříve byla zařízení velká a těžká, kromě hmotnosti bylo však problémem i uspořádání. 

Ve velké skříni byl uložen samostatný vysílač, vedle kterého byl umístěn přijímač. 

Vzhledem k poloze senzorových hlavic musela být kontrolovaná součást umístěna pod 

daným úhlem přímo v jejich ohnisku. Vše bylo vyřešeno použitím integrovaného čipu, 

díky němuž je zařízení současně vysílačem i přijímačem. Na Obr. 11 je již senzor 

nainstalovaný na robotu, který provádí měření na automobilu (konkrétně je zobrazena 

zkouška tloušťky vícevrstvého laku). Cena čipu, a tedy i celého zařízení, je v porovnání 

s ultrazvukovou metodou vyšší, proto se až na několik výjimek dává z finančního hlediska 

většinou přednost ultrazvukové kontrole. Limitujícím faktorem určující cenu zařízení 

není jenom jeho složitá konstrukce, ale i zobrazovaní v reálném čase. Řada zařízení touto 

funkcí, právě z důvodu vysoké náročnosti na vykreslení v reálném čase, nedisponuje,  

a tudíž dodává informace s menším zpožděním. [2, 27] 

 

Obr. 11: Měření tloušťky vícevrstvého laku na automobilu pomocí senzoru umístěného na 
robotu [28] 
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Využití ve strojírenství 

Díky krátkým vlnovým délkám, a tudíž lepšímu prostorovému rozlišení, nachází metoda 

využití v biomedicínském, leteckém, lodním, kosmickém, a především automobilovém 

průmyslu. Nejvýznamnějším sektorem pracujícím s terahertz systémy je automobilový 

průmysl, kde je tato nedestruktivní metoda využívána pro měření tlouštěk povlaků, 

zároveň je pomocí terahertz zařízení možné sledovat proces sušení a vytvrzování nátěrů, 

jelikož senzor dokáže určit tloušťku suché barvy. V lodním průmyslu je metoda 

využívána ke kontrole rovnoměrnosti nátěrových vrstev u balastních nádrží, v energetice 

a letectví k měření tloušťky keramických povlaků na lopatkách turbín. [2, 27, 28, 29] 

2.7 Měření rezistivity 

Rezistivita, neboli měrný elektrický odpor (ρ), je veličina charakterizující elektrický 

odpor vodiče o délce jednoho metru a průřezu jednoho čtverečního metru. Povrchová 

rezistivita je charakterizována jako poměr stejnosměrného napětí a protékajícího proudu 

na povrchu mezi dvěma elektrodami. Měření rezistivity je prováděno pomocí měřící 

sondy, resp. vestavěné elektrody s vodivou pryží. Přístroje jsou zpravidla jednoduché a 

malé, kontrola je tedy zpravidla rychlá a nenáročná. Hodnota rezistivity je závislá na 

materiálu a okolní teplotě. Z hlediska elektrostatiky jsou materiály rozděleny na vodivé, 

disipativní a izolační (Tab. 2). [38, 39] 

Tab. 2: Rozdělení materiálů dle hodnot povrchové rezistivity 

Materiál Povrchová rezistivita [W] 

vodivý 102 až 105 

disipativní 105 až 1011 

izolační >1011 
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2.8 Kapilární metoda 

Kapilární metoda (PT) je konvenční metoda využívající kapilární vlastnosti kapalin.  

Za určitých podmínek je kapalina akumulována kolem diskontinuity, čímž je možné 

pozorovat povrchové vady. Metoda poskytuje informace pouze o povrchové vadě  

či uzavřené necelistvosti, naopak defekty uvnitř povlaku a pod ním se nacházející touto 

metodou objevit nelze. V závislosti na zvoleném postupu a typu povlaku je možné 

kapilární metodou detekovat vady o velikosti jednotek tisícin milimetru a větší. Postup 

kapilární zkoušky je zobrazen na Obr. 12. [1, 4, 16] 

 

Obr. 12: Postup kapilární zkoušky [22] 

Princip 

Kapilární testování je založeno na kapilárních jevech, smáčivosti a barevném kontrastu. 

Na odmaštěný povrch je nanesen penetrant, který zaplní necelistvosti. Přebytek kapaliny 

je po určité době odstraněn, čímž zůstane penetrant pouze v defektu. Aby došlo k jeho 

vzlínání, je potřeba použít vývojku. Kapilární vývojka nasaje detekční kapalinu, čímž 

indikuje vadu. Vyhodnocení vady je prováděno buď vizuálně nebo s použitím speciálního 

automatického optického skeneru za určitých světelných podmínek (pod viditelným  

či ultrafialovým světlem). [1, 4] 
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Klasifikace kapilárních metod 

Dle parametrů druhu indikace a následného způsobu hodnocení lze PT rozdělit do dvou 

kategorií: 

• metoda barevné indikace – penetrant obsahuje červené barvivo poskytující 

vysoký kontrast 

• fluorescenční metoda – penetrant obsahuje fluorescenční barvivo, které při 

vystavení UV záření svítí. [1, 16]   

Výhodou fluorescenční metody je výraznější indikace defektů, nicméně metoda barevné 

indikace nevyžaduje tak striktní světelné podmínky. [18]   

Předpříprava povrchu 

Fáze předpřípravy je velice důležitá, jelikož při špatně zvolené či zcela chybějící přípravě 

povrchu není možné správně vyhodnotit kapilární zkoušku. Jakákoliv nečistota, mastnota 

či jiná chemikálie má tendenci adsorbovat penetrant, což ve výsledku může komplikovat 

penetraci kapalin, způsobovat falešnou indikaci či zakrývat skutečnu vadu. Povrch je 

proto potřeba očistit tak, aby došlo k dokonalému odstranění nečistoty, a zároveň  

aby nedošlo k porušení povlaku na testovaném materiálu. Z tohoto důvodu je 

upřednostňováno chemické odmaštění před mechanickým očištěním. Nekonvenční 

způsoby odmašťování jako např. odmašťování horkou parou, ultrazvukem či vysokotlaké 

odmašťování nejsou využívány, jelikož se jedná o metody velice nákladné či nadmíru 

kvalitní, čímž by podobně jako mechanické metody mohly poškodit povlak.  

Pro předpřípravu povrchu jsou používány jak organické látky (rozpouštědla) tak  

i anorganická činidla (roztoky). Organické odmašťovače jako např. benzin, aceton  

či chlorovaná rozpouštědla rozpustí mastnotu molekulárním pochodem. Nevýhodou je, 

že tyto látky neodstraní heteropolární nečistoty jako např. pot, zároveň je po aplikaci 

čištěná součást dlouho sušena, a v neposlední řadě je zapotřebí dbát na striktní 

bezpečnostní přepisy při jejich používání. Příkladem anorganické látky používané 

k předpřípravě povrchu je roztok louhu, který lze použít i jako čistič penetrantu. [1, 4, 25]   
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Penetrace 

Detekční kapalina je nanesena na čistý a dostatečně suchý objekt, kde se nechá určitou 

dobu působit (v praxi 5 - 20 minut, výjimečně několik hodin). Doba působení je ovlivněna 

řadou faktorů jako např. teplotou zkoušení, druhem použité detekční kapaliny  

či charakterem zjišťujících vad. Poslední zmínění faktor znamená, že čím menší defekty 

jsou pozorovány, tím delší je doba penetrace. Proces lze urychlit ohřátím testované 

součásti, vibracemi nebo snížením atmosférického tlaku. Nanášení je možné provádět 

třemi způsoby: 

1. ponorem do penetrační lázně 

2. nátěrem – nanášením penetrantu štětcem nebo poléváním 

3. nástřikem – pomocí vzduchových pistolí nebo aerosolů (sprejem). 

Kapalina nesmí během procesu zasychat, zároveň musí být nanášena rovnoměrná vrstva, 

a tato vrstva musí pokrývat celý kontrolovaný povlak tak, aby se kapalina dostala i do 

jemných necelistvostí. [1]   

Penetrant a vývojka 

Penetrant je detekční kapalina, která je obvykle tvořena směsí rozpouštědla a ropných 

produktů. Ve směsi je též rozpuštěné barvivo nebo fluorescenční látka (viz kapitola 

Klasifikace kapilárních metod). Je žádoucí, aby penetrant vykazoval nízké povrchové 

napětí, nízkou těkavost, chemickou netečnost a dobrou smáčivost. Špatně zvolený 

penetrant může místo správné indikace vad být sám o sobě příčinou defektu.  [1, 26] 

Vývojka je suspenze velice jemného prášku v těkavém rozpouštědle (mokrá vývojka), 

nebo se jedná pouze o samotný prášek (suchá vývojka). Je nanášena po odstranění 

přebytečného penetrantu před finální vizuální kontrolou. Jedná se o látku, která pomáhá 

detekční kapalině vzlínat, zároveň s ní vytváří samotné indikace vad, protože adsorpcí 

penetrantu pomáhá zvyšovat jas. [1, 26] 
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Vyhodnocení 

Celý proces kapilární zkoušky lze do určité míry zautomatizovat, výjimkou je 

vyhodnocení, tj. poslední část zkoušky, jež není možné provádět automaticky. U očištění, 

nanesení penetrantu a následně vývojky a sušení je možné minimalizovat lidský faktor,  

a tím i chyby s ním spojené, bohužel zatím neexistuje zařízení na vyhodnocování vad. 

Finální vyhodnocení součásti je v plné kompetenci pracovníka provádějící zkoušku, 

závisí tedy na zraku pracovníka a jeho nabytých zkušenostech. Průměrná hodnota pro 

zjištění i malých necelistvostí činí přibližně 1 000 µW/cm2, při fluorescenční metodě je 

však nutné dosahovat minimální hodnoty intenzity ozáření povrchu 500 µW/cm2.  

Při přechodu z normálního osvětlení do zatemněné místnosti je potřeba dodržet adaptační 

dobu pro oči, která je u každého člověka odlišná, ale pohybuje se přibližně v rozmezí od  

5 do 15 minut. Při kontrole metodou barevné indikace jsou podmínky pro správné 

vyhodnocení stejné jako u vizuální metody (viz 2.3). V případě fluorescenční metody  

i metody barevné indikace je zkoušení objektu prováděno dvakrát. Poprvé bezprostředně 

po aplikaci vývojky a podruhé po určité době, aby se obsah penetrantu stihl dostat do 

jemných necelistvostí. První kontrola tedy odhalí velké defekty, které by se po určité době 

mohly stát méně zřetelnými a mohlo by dojít k jejich přehlédnutí. Druhé prohlížení 

nastává přibližně po 15 minutách, v tu chvíli mohou být patrné i velice jemné necelistvosti. 

Vzhledem ke zrakové náročnosti kapilární metody může pracovník provádět kontrolu 

maximálně 4 hodiny (včetně jedné přestávky za směnu). [1, 26] 

Využití ve strojírenství 

Hlavní využití nachází metoda v leteckém, automobilovém a energetickém průmyslu.  

Kapilární metody jsou uplatňovány např. tehdy, když kvůli požadavkům na materiál není 

dostačující použít magnetickou práškovou metodu, dále jsou využívány při testování 

smaltu, laku či povlaků z práškových plastů. Vzhledem ke své nenáročnosti je v závislosti 

na zvoleném postupu možné tento typ kontroly provádět v kterémkoliv prostředí.  

[1, 2, 14, 16, 19]    
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3 Experimentální část 

3.1 Vyhotovení vzorků 

Vzorky na experimentální část (Obr. 13) byly tvořeny zkušebními Q panely 

z nízkouhlíkové oceli za studena válcované a jedné strany broušené o rozměrech: 

70x101x0,81 mm. 

 

Obr. 13: Vzorek [foto autora] 

Každý vzorek byl před začátkem experimentu mechanicky předupraven pomocí brusného 

papíru o rozdílné zrnitosti. Pro úpravu všech 12 studovaných vzorků bylo zvoleno šest 

typů brusných papírů, tzn. byly použity zrnitosti P60, P220, P400, P600, P800 a P1200, 

u každého vzorku byly testovány dva typy povlaků. Čísla vzorků a typy zrnitosti jsou 

uvedeny v tabulce (Tab. 3). 

Tab. 3: Přehled použitých brusných papírů na vzorky 

Číslo vzorku Typ zrnitosti 

1 
P60 

2 

3 
P220 

4 

5 
P400 

6 

7 
P600 

8 

9 
P800 

10 

11 
P1200 

12 
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Zdrsnění povrchu pomocí brusného papíru bylo prováděno po 20 cyklech kolmo na 

vzorek a poté kolmo o 90° opět po 20 cyklech. Jako povrchová úprava byla zvolena 

metoda galvanického pokovení a práškového lakování. 

3.1.1 Galvanické pokovení 

Galvanizace byla provedena na 6 vzorcích, které se lišily v drsnosti povrchu. Samotná 

předúprava povrchu je velmi složitým procesem, jelikož je k dosažení rovnoměrné vrstvy 

povlaku potřeba zcela rovinný základ.  

Proces zahrnoval několik kroků: 

• zdrsnění povrchu pomocí brusného papíru 

• odmaštění postřikem organického rozpouštědla (jako rozpouštědlo byl zvolen 

technický benzín) 

• oplach ponorem 

• odmaštění pomocí průmyslové ultrazvukové čističky K-IE při 60 °C po dobu  

5 minut 

• oplach ponorem 

• moření v 10% kyselině chlorovodíkové po dobu 30 s 

• oplach ponorem 

• pokovení vzorku při 26,8 V a 0,9 A po dobu 20 minut 

• oplach ponorem 

• sušení vzorku při pokojové teplotě v prostorách laboratoře. 

3.1.2 Práškové lakování 

Na 6 vzorcích s rozdílnou drsností povrchu bylo provedeno lakování. Pro tuto 

povrchovou úpravu byla zvolena polyesterová prášková barva CPC 20-1 SILBER D1, 

typ barvy byl vybrán na základě požadavků pro následné testování, jelikož tato barva 

vykazuje vysokou odolnost vůči UV záření a zároveň se vyznačuje vysokou mechanickou 

a chemickou odolností.  

Proces práškového lakování zahrnoval následující operace: 

• zdrsnění povrchu pomocí brusného papíru 

• odmaštění postřikem organického rozpouštědla (jako rozpouštědlo byl zvolen 

technický benzín) 
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• nanesení práškové barvy v lakovací kabině elektrokinetickým nabíjením (TRIBO) 

• vypálení prášku v peci Thermo SCIENTIFIC při 180 °C po dobu 12 minut. 

3.2 Měření drsnosti před PÚ 

Po ručním zbroušení povrchu byla u vzorků zkoumána drsnost. K měření drsnosti byly 

použity dvě vizuální metody a jedna indukční metoda. 

3.2.1 Vizuální metoda - vzorkovnice tryskaných odlitků 

První vizuální testování bylo provedeno pomocí normalizované vzorkovnice drsnosti 

povrchu tryskaných odlitků, sada obsahovala šest vzorků litých tryskaných povrchů 

(Obr. 14). Každý vzorek se vyznačoval jinou drsností povrchu, vzorku č.2 (VTP2) 

odpovídaly hodnoty Ra 6,3 µm a Rz 25 µm, VTP3 Ra 10 µm a Rz 40 µm, VTP4 Ra 16 µm 

a Rz 63 µm, VTP5 Ra 25 µm a Rz 100 µm, VTP6 Ra 40 µm a Rz 160 µm, VTP7 Ra 63 µm 

a Rz 250 µm (viz Tab. 4). Tyto vzorky byly vizuálně porovnávány se vzorky zbroušenými, 

a na základě pozorovaných výsledků byla hodnocena drsnost povrchu. Hodnocení bylo 

prováděno za denního osvětlení pod úhlem 10 - 15°. Výsledky měření drsnosti za využití 

vzorkovnice tryskaných odlitků jsou zaznamenány v tabulce (Tab. 4). 

 

Obr. 14: Vzorkovnice tryskaných odlitků [foto autora] 

3.2.2 Vizuální metoda - vzorkovnice SHOT 

Druhé vizuální zkoušení bylo provedeno pomocí ISO komparátoru pro broky (SHOT). 

Etalon drsnosti byl rozdělen do čtyř částí, kterým odpovídaly hodnoty Rz 25 µm, 40 µm, 

70 µm a 100 µm. Měření bylo prováděno stejným způsobem jako první vizuální testování 

(viz 3.2.1). Vzorkovnice SHOT (Obr. 15) byla srovnávána se zbroušenými vzorky  
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a vizuálně byla hodnocena drsnost povrchu. Výsledky měření za využití vzorkovnice 

SHOT jsou zaznamenány v tabulce (Tab. 4). 

 

Obr. 15: Vzorkovnice SHOT [foto autora] 

Výsledky měření pomocí vizuální metody nevykazovaly odchylku od očekávaných 

hodnot, tzn. při použití jemnějšího brusného papíru (větší zrnitost) bylo dosahováno 

nižších hodnot Ra i Rz. Hodnoty naměřené za pomoci vzorkovnice drsnosti povrchu 

tryskaných odlitků korespondovaly s hodnotami, které byly naměřeny za využití 

komparátoru SHOT. 

Tab. 4: Výsledky vizuálních metod 

Vzorek 
č. 

Zrnitost 
brusného 

papíru 

Vzorkovnice 
drsnosti povrchu 

tryskaných odlitků 

Odpovídající 
drsnost  

Ra / Rz [µm] 

Číslo segmentu pro 
ISO komparátor pro 

broky - SHOT 

Odpovídající 
drsnost 
Rz [µm] 

1 
P60 

VTP 4 16 / 63 3 70 

2 VTP 4 16 / 63 3 70 

3 
P220 

VTP 3 10 / 40 2 40 

4 VTP 3 10 / 40 2 40 

5 
P400 

VTP 3 10 / 40 2 40 

6 VTP 3 10 / 40 2 40 

7 
P600 

VTP 2 6,3 / 25 1 25 

8 VTP 2 6,3 / 25 1 25 

9 
P800 

VTP 2 6,3 / 25 1 25 

10 VTP 2 6,3 / 25 1 25 

11 
P1200 

VTP 2 6,3 / 25 1 25 

12 VTP 2 6,3 / 25 1 25 
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3.2.3 Metoda diferenciální indukčnosti - drsnoměr Mitutoyo 

Pomocí dílenského přístroje Mitutoyo SJ-310 byla měřena drsnost povrchu vzorků po 

ručním zbroušení (před PÚ) a drsnost po povrchové úpravě. Pro všech 12 vzorků byly 

stanoveny hodnoty průměrné aritmetické úchylky (Ra) a maximální úchylky (Rz), zároveň 

byly téže hodnoty měřeny u vzorku 0, který představoval nezbroušený výchozí vzorek. 

Každý vzorek byl měřen dvanáctkrát (pokaždé na jiném místě), z naměřených dat byly 

podle Grubbsova testu následně vyloučeny dvě odlehlé hodnoty a ze zbylých deseti 

výsledků byl vypočten aritmetický průměr. Výsledky měření jsou zaznamenány v Tab. 5 

a Tab. 6, graficky pak na Obr. 16 a Obr. 17. Z tabulek je patrné, že při použití jemnějšího 

brusného papíru (větší zrnitost) bylo dosaženo nižších hodnot Ra i Rz. U vzorků č.8 a č.9 

nebyl pozorován exponenciální pokles hodnot Ra a Rz, což bylo patrně dáno špatně 

provedeným zbroušením vzorků. 

Tab. 5: Výsledky měření aritmetické úchylky před PÚ [µm] 

Vzorek č. Číslo měření  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ø 

1 0,96 0,68 0,65 0,71 0,46 0,45 0,99 0,45 0,44 0,83 0,50 0,46 0,62 

2 0,57 0,47 0,57 0,51 0,79 0,48 0,45 0,77 0,54 0,52 0,42 0,47 0,54 

3 0,35 0,37 0,31 0,36 0,56 0,35 0,44 0,48 0,28 0,34 0,51 0,34 0,39 

4 0,29 0,46 0,37 0,34 0,53 0,48 0,43 0,47 0,40 0,26 0,43 0,43 0,41 

5 0,28 0,40 0,29 0,25 0,30 0,23 0,28 0,23 0,32 0,34 0,28 0,28 0,29 

6 0,34 0,32 0,37 0,31 0,25 0,27 0,27 0,25 0,23 0,28 0,29 0,35 0,29 

7 0,20 0,20 0,19 0,35 0,16 0,17 0,17 0,26 0,17 0,19 0,18 0,17 0,19 

8 0,41 0,26 0,18 0,25 0,17 0,17 0,20 0,16 0,15 0,19 0,22 0,23 0,20 

9 0,21 0,22 0,19 0,59 0,18 0,26 0,20 0,21 0,20 0,24 0,17 0,20 0,21 

10 0,23 0,17 0,19 0,16 0,20 0,18 0,21 0,23 0,19 0,20 0,16 0,18 0,18 

11 0,12 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,21 0,14 0,13 0,14 0,17 0,19 0,15 

12 0,19 0,13 0,15 0,16 0,12 0,15 0,35 0,17 0,17 0,13 0,13 0,17 0,16 

0 0,11 0,15 0,16 0,19 0,13 0,10 0,14 0,11 0,13 0,19 0,24 0,14 0,15 
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Obr. 16: Aritmetická úchylka před PÚ 

Tab. 6: Maximální úchylka před PÚ [µm] 

Vzorek č. Číslo měření                                              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ø 

1 8,50 6,31 5,58 5,82 6,22 5,07 6,21 5,72 4,44 5,29 4,53 3,58 5,52 

2 5,09 4,81 5,21 4,14 3,99 3,72 3,47 5,10 6,27 5,66 3,88 4,75 4,64 

3 2,48 2,85 2,91 2,82 3,85 3,34 2,91 3,23 2,27 2,26 3,39 2,60 2,88 

4 2,98 3,09 2,72 3,82 3,38 3,11 3,38 3,39 3,15 1,98 2,99 2,82 3,10 

5 2,30 3,13 2,35 1,95 2,03 1,98 2,42 2,23 2,82 2,66 2,41 2,73 2,39 

6 2,46 2,64 2,72 2,49 1,74 1,88 1,92 1,75 1,63 1,88 2,28 2,76 2,17 

7 1,46 1,42 1,41 2,54 0,97 1,11 1,23 1,77 1,23 1,23 1,38 1,11 1,34 

8 3,31 1,74 1,19 1,63 1,41 1,20 1,52 1,29 1,19 1,19 1,69 1,71 1,46 

9 1,73 2,02 1,44 1,12 1,59 1,94 1,52 1,53 1,58 1,85 1,58 1,78 1,61 

10 1,49 1,11 3,25 1,53 1,21 1,36 1,30 1,17 1,29 1,25 1,36 1,42 1,34 

11 0,87 1,06 1,06 1,06 1,01 0,98 1,3 0,95 1,03 1,13 1,26 1,32 1,09 

12 1,29 1,05 1,10 1,06 1,08 1,18 2,56 0,97 1,20 1,08 0,96 1,14 1,11 

0 0,9 1,05 1,49 1,48 1,11 0,86 1,05 1,2 0,8 1,27 1,76 1,27 1,17 
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Obr. 17: Maximální úchylka před PÚ 

3.3 Měření drsnosti po PÚ 

Pomocí dílenského přístroje Mitutoyo SJ-310 byla měřena drsnost povrchu vzorků po PÚ. 

Pro šest pokovených vzorků (sudá čísla vzorků) a pro šest vzorků, které byly opatřeny 

práškovou barvou (lichá čísla vzorků), byly stanoveny hodnoty průměrné aritmetické 

úchylky (Ra) a maximální úchylky (Rz). Stejně jako při měření drsnosti před PÚ  

(viz 3.2.3) byl každý vzorek měřen dvanáctkrát (pokaždé na jiném místě), z naměřených 

dat byly podle Grubbsova testu následně vyloučeny odlehlé hodnoty a ze zbylých 

výsledků byl vypočten aritmetický průměr. Výsledky měření jsou zaznamenány v Tab. 7 

a Tab. 8, graficky pak na Obr. 18 a Obr. 19. 

U vzorku č.8 a č.9 nebylo dosaženo očekávaných hodnot Ra a Rz, které by odpovídaly 

lineárnímu poklesu, naměřené hodnoty byly u těchto vzorků vyšší (viz Tab. 8). Výsledky 

vzorku č.8 (PÚ galvanické pokovení) vybočují i po povrchové úpravě, kdežto u vzorku 

č.9 (PÚ lakování) hodnoty korelují s ostatními hodnotami. Testováním vzorků po 

povrchové úpravě bylo tudíž potvrzeno, že galvanické pokovení kopíruje strukturu 

základního materiálu, zatímco práškové lakování nikoliv. 
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 Tab. 7: Výsledky měření aritmetické úchylky po PÚ [µm] 

Vzorek č. Číslo měření                                              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ø 

1 0,18 0,24 0,16 0,15 0,15 0,13 0,12 0,15 0,16 0,19 0,15 0,17 0,16 

2 1,71 1,54 2,15 1,61 1,81 1,34 1,43 1,34 1,54 1,46 1,07 0,95 1,49 

3 0,24 0,17 0,36 0,19 0,21 0,18 0,23 0,27 0,98 0,18 0,14 0,49 0,25 

4 1,23 1,88 1,56 1,22 1,95 1,77 1,61 1,43 1,32 1,18 1,33 1,13 1,45 

5 0,24 0,18 0,17 0,21 0,16 0,21 0,14 0,12 0,16 0,16 0,14 0,17 0,17 

6 1,83 1,43 1,74 1,04 1,34 1,26 1,40 1,30 0,82 0,96 0,93 1,32 1,27 

7 0,18 0,19 0,22 0,28 0,23 0,21 0,19 0,19 0,19 0,23 0,19 0,27 0,21 

8 1,61 1,55 1,86 1,16 1,44 1,74 1,23 1,33 1,08 1,21 1,08 1,02 1,34 

9 0,13 0,15 0,10 0,31 0,11 0,14 0,12 0,11 0,14 0,17 0,14 0,14 0,14 

10 1,44 1,59 1,63 1,03 1,28 1,23 1,31 0,76 1,14 0,91 0,36 0,92 1,17 

11 0,13 0,11 0,14 0,16 0,16 0,19 0,13 0,13 0,25 0,15 0,14 0,16 0,15 

12 1,15 0,99 1,11 1,13 1,15 1,60 0,98 0,68 1,20 1,22 0,97 1,05 1,10 

 

 

Obr. 18: Aritmetická úchylka po PÚ 
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Tab. 8: Výsledky měření maximální úchylky po PÚ [µm] 

Vzorek 
č. 

Číslo měření                                              

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ø 

1 0,63 1,56 1,58 1,41 1,06 0,94 0,94 1,12 1,29 1,93 1,17 1,39 1,25 

2 9,54 9,95 10,70 9,09 9,55 9,24 9,58 7,78 8,42 8,79 7,79 7,11 8,97 

3 2,30 1,35 1,54 1,64 1,81 1,45 1,42 2,32 2,43 1,69 1,33 6,20 1,80 

4 8,02 9,46 8,25 7,62 9,55 9,62 9,14 7,89 7,19 6,96 7,45 6,69 8,16 

5 1,60 1,35 1,24 1,83 1,42 2,18 1,08 1,10 1,30 1,53 1,25 1,77 1,44 

6 9,47 7,46 8,84 6,12 7,34 7,10 7,45 8,23 5,53 6,15 5,43 7,03 7,12 

7 0,99 1,50 0,67 2,25 1,34 1,82 1,45 1,50 1,54 1,55 1,36 2,01 1,47 

8 8,09 8,83 9,61 7,97 7,27 9,07 7,91 7,64 6,97 7,62 6,62 6,20 7,80 

9 1,18 1,26 0,83 2,09 0,93 1,09 0,85 0,99 0,85 0,96 1,06 1,16 1,03 

10 7,85 8,68 8,20 6,48 7,85 8,13 7,45 5,22 6,88 6,49 5,64 5,78 7,08 

11 1,04 1,10 1,14 1,69 1,44 1,21 1,14 0,85 1,62 1,31 1,11 1,07 1,22 

12 6,67 8,55 7,04 7,63 5,95 8,05 5,74 7,29 6,96 6,83 6,61 5,23 6,88 
 

 
Obr. 19: Maximální úchylka po PÚ 
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3.4 Měření tloušťky 

Pro měření tloušťky byly čtyři vzorky navíc opatřeny ochranou proti působení UV záření. 

Na vzorky č.3 a č.7, které měly povlak vytvořený práškovým lakováním, byl dodatečně 

nanesen ochranný povlak CLEAR COAT CPC 20-1, který zvyšuje odolnost proti 

povětrnostním vlivům i účinkům UV záření.  Na vzorky č.4 a č.8, které měly povlak 

vytvořený galvanickým zinkováním, byl dodatečně nanesen modrý chromát coby 

ochranný povlak, jelikož tenkovrstvá pasivace Cr3+ zvyšuje antikorozní ochranu. 

Polyesterový povlak CPC 20-1 byl nanesen elektrostatickým nabíjením (TRIBO)  

v lakovací kabině a následně vypálen v peci Thermo SCIENTIFIC při 180 °C po dobu  

10 minut. Modrý chromát byl na vzorky nanesen ponorem do vany po dobu 30 sekund. 

Pomocí tloušťkoměru Elcometer 456, který měří tloušťku povlaku magneticko-indukční 

metodou, byla změřena tloušťka vzorků po PÚ. Každý vzorek byl měřen dvanáctkrát na 

rozdílném místě, podle Grubbsova testu byly posléze vyloučeny odlehlé hodnoty  

a ze zbylých hodnot byl vypočten aritmetický průměr. 

Výsledky měření jsou zaznamenány v tabulce (Tab. 9), graficky pak na obrázku  

(Obr. 20). Patrně z důvodu špatně provedeného ručního nanesení práškové barvy 

vykazovaly vzorky č.1, 3, 5, 7, 9 a 11 nerovnoměrnou tloušťku povlaku. U sudých vzorků 

(galvanicky pokovených) nedošlo k vytvoření dostatečně silné vrstvy kovového povlaku 

pravděpodobně vlivem špatné aktivace v kyselině chlorovodíkové. 
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Tab. 9: Výsledky měření tloušťky povlaku [µm] 

Vzorek 
č. 

Číslo měření                                             

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ø 

1 101,0 106,0 138,0 99,3 98,2 136,0 102,0 105,0 122,0 105,0 122,0 115,0 112,9 

2 12,6 12,9 10,1 8,4 8,7 7,1 9,8 6,6 7,9 10,4 8,8 10,0 9,4 

3 93,7 33,1 43,5 86,2 55,7 52,5 95,5 45 42,7 87,7 70,2 34,3 51,1 

4 18,1 8,5 12,5 17,9 15,3 12,8 7,3 9,5 11,2 9,7 12,4 10,6 12,0 

5 209,0 174,0 148,0 181,0 163,0 147,0 174,0 152,0 146,0 180,0 152,0 140,0 161,7 

6 7,9 6,4 10,6 6,3 8,7 7,3 11,0 10,8 11,4 11,7 8,9 9,5 9,3 

7 95,8 81,2 86,4 73,5 62,5 83 57,7 52,3 79,7 53,9 50,1 82,8 71,3 

8 8,7 11,8 10,4 8,6 7,1 13,1 8,8 8,9 11,9 7,0 9,7 9,9 9,7 

9 93,5 69,2 74,3 86,4 63,8 66 73 62,7 58,1 59,1 46,1 37,3 65,9 

10 7,0 11,1 7,3 8,1 9,6 9,1 7,4 10,6 11,7 8,5 9,8 8,5 9,0 

11 121,0 65,9 57,5 126,0 62,1 47,4 116,0 57,5 41,5 120,0 63,8 46,4 75,8 

12 8,6 6,4 12,5 11,3 8,4 8,8 10,8 7,6 7,5 12,5 11,2 9,9 9,7 

 

 
Obr. 20: Tloušťka povlaku 
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3.5 Měření lesku a barevnosti 

Pro měření lesku a barevnosti byly též využity vzorky, které byly dodatečně opatřeny 

ochranou proti působení UV záření (viz 3.4). Měření probíhala před a po zátěži. Polovina 

ze všech vzorků byla vystavena uměle vytvořeným podmínkám, tj. vzorky byly umístěny 

do komory QUV/SE na dobu 720 hodin při teplotě 60 °C. Druhá polovina vzorků byla 

vystavena ve venkovním prostředí, kde na vzorky působily venkovní vlivy též po dobu 

720 hodin. Pro přehlednost je uvedena následující tabulka (Tab. 10), která uvádí 

povrchové úpravy příslušných vzorků a prostředí, ve kterých byly vystaveny. 

Tab. 10: Povrchové úpravy vzorků a prostředí, ve kterých byly vystaveny 

Vzorek 
č. 

Typ 
zrnitosti 

Metoda vytvoření 
povlaku 

Ochranný povlak  
(nanesený dodatečně) Prostředí 

1 
P60 

práškové lakování - QUV komora 

2 galvanizace - Venkovní prostředí 

3 
P220 

práškové lakování CLEAR COAT CPC 20-1 QUV komora 

4 galvanizace modrý chromát Cr3+ Venkovní prostředí 

5 
P400 

práškové lakování - QUV komora 

6 galvanizace - Venkovní prostředí 

7 
P600 

práškové lakování CLEAR COAT CPC 20-1 QUV komora 

8 galvanizace modrý chromát Cr3+ Venkovní prostředí 

9 
P800 

práškové lakování - QUV komora 

10 galvanizace - Venkovní prostředí 

11 
P1200 

práškové lakování - QUV komora 

12 galvanizace - Venkovní prostředí 
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3.5.1 Měření lesku 

Měření lesku bylo provedeno na šesti místech vychladlého vzorku pomocí leskoměru 

SOLO-Gloss s univerzálním úhlem 60° a s rozsahem 0 - 2000 GU. Výsledky měření před 

zátěží jsou uvedeny v Tab. 11 a graficky na Obr. 21, výsledky po zátěži jsou uvedeny 

v Tab. 12 a na Obr. 22. U vzorků s práškovou barvou bez dodatečné korozní ochrany 

došlo ke snížení lesku o 12,3 %, u galvanicky pokovených vzorků bez dodatečné ochrany 

byl pozorován pokles lesku o 79,0 %. Při použití dodatečné ochrany v podobě práškového 

lakovaní CPC 20-1 bylo dosaženo 11,1% ztráty lesku a při použití modrého chromátu 

35,5% poklesu. Procentuální poklesy byly vypočteny za využití rovnice (1), kde 𝑌po 

značí součet průměrných hodnot po expozici a 𝑌před před expozicí vzorku.  

𝑋 = 100 ∙ 234(	23ř56
23ř56

	  [%] (1) 

U galvanicky pokovených vzorků byla na rozdíl od vzorků, které byly opatřeny 

polyesterovou barvu, pozorována významná degradace v důsledku působícího UV záření, 

která se projevila zásadní změnou vzhledu. Z výsledků je též patrná ztráta lesku při 

absenci dodatečné ochrany povlaku. 

Tab. 11: Výsledky měření lesku před zátěží [GU] 

Vzorek 
č. 

Číslo měření 

1 2 3 4 5 6 Ø 

1 74,7 80,8 83,2 80,1 82,9 79,5 80,8 

2 3,5 4,5 4,3 5,1 6,7 5,4 4,8 

3 105,0 103,0 97,4 101,0 101,0 102,0 100,9 

4 5,7 2,9 7,4 3,9 3,6 1,8 4,0 

5 93,1 91,3 89,5 90,2 92,1 92,8 91,6 

6 6,6 6,2 7,2 9,8 9,1 7,3 7,5 

7 99,7 10,1 10,3 98,7 94,4 100 99,9 

8 3,0 9,3 7,1 4,5 10,4 12,6 7,8 

9 89,3 91,2 90,1 89,7 89,8 87,8 89,7 

10 5,2 6,5 6,6 5,1 6,0 7,7 6,1 

11 80,2 85,5 82,9 91,0 90,7 82,1 85,3 

12 6,5 7,6 5,2 6,6 6,7 7,1 6,7 
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Obr.21: Výsledky měření lesku před zátěží 

Tab. 12: Výsledky měření lesku po zátěži [GU] 

Vzorek 
č. 

Číslo měření                                              

1 2 3 4 5 6 Ø 

1 71,9 73,0 71,1 71,8 69,5 69,7 71,2 

2 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 

3 85,6 91,3 90,2 95,3 92,9 89,8 90,9 

4 1,9 1,6 2,8 3,5 3,3 2,5 2,6 

5 75,9 79,0 76,2 79,6 85,6 77,1 78,9 

6 1,1 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 

7 86,4 86,5 88,3 89,3 85,9 88,6 87,5 

8 2,7 3,4 6,7 5,5 5,1 6,4 5,0 

9 69,9 75,4 73,5 73,3 76,6 73,8 73,8 

10 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,8 1,7 

11 84,8 80,5 83,2 82,0 78,7 75,1 80,7 

12 1,1 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 
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Obr. 22: Výsledky měření lesku po zátěži 

3.5.2 Měření barevnosti 

Měření barevnosti bylo provedeno na dvou místech vzorku pomocí spektrofotometru 

BYK. Měřenými parametry byly ∆L*, ∆a*, ∆b* a ∆E*. Pro výpočet příslušných veličin 

byly využity vztahy (2) – (5). Světlost (∆L*) nabývala hodnot od 0 (černá) až po 100 (bílá) 

a byla vypočtena ze vztahu (2). Barevnost (∆a*) definující barvy od červené (+a) po 

zelenou (-a) byla vypočtena ze vztahu (3) a barevnost (∆b*) definující barvy od žluté (+b) 

po modrou (-b) byla vypočtena ze vztahu (4). Pro výpočet barevné odchylky (∆E*), 

představující diferenci mezi jednotlivými souřadnicemi parametrů, byl využit vztah (5).  

∆𝐿∗ = 𝐿∗(standard) − 𝐿∗(vzorek)	 (2) 

∆𝑎∗ = 𝑎∗(standard) − 𝑎∗(vzorek) (3) 

∆𝑏∗ = 𝑏∗(standard) − 𝑏∗(vzorek) (4) 

∆𝐸∗ = H(∆𝑎∗)I + (∆𝑏∗)I + (∆𝐿∗)I (5) 

Výsledky měření jsou zaznamenány v Tab. 13 a Tab. 14. U všech vzorků s práškovým 

lakem (liché vzorky) bylo možné pozorovat pokles v hodnotě ∆a*, u pokovovaných 

vzorků (sudé) došlo ke snížení barevnosti pouze v případech bez dodatečné ochrany 

v podobě pasivace. Lze tedy konstatovat, že pasivace modrým chromátem vedla ke 

stabilizaci barev a tím k zachování barevnosti. Po zátěži (v QUV komoře i ve venkovním 

prostředí) vykazovala většina vzorků tmavší barvu, tj. hodnoty světlosti (∆L*) nabývaly 

nižších hodnot. Naopak vzorky, u kterých po zátěži nebyl pozorován pokles ∆L*, 

vykazovaly pouze zanedbatelný nárůst podílu bíle barvy.  
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Tab. 13: Výsledky měření barevnosti před zátěží 

Vzorek č. Číslo měření ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
 
1 

1 67,68 -0,87 1,24 67,69 
2 68,20 -0,94 1,13 68,21 
Ø 67,94 -0,91 1,19 67,95 

 
2 

1 62,53 -3,01 1,65 62,62 
2 64,48 -2,61 2,39 64,57 
Ø 63,51 -2,81 2,02 63,60 

 
3 

1 67,44 0,97 1,42 64,57 
2 65,55 0,88 1,60 65,57 
Ø 66,50 0,93 1,51 65,07 

 
4 

1 66,61 1,78 3,00 66,73 
2 69,76 1,80 3,52 69,37 
Ø 68,19 1,79 3,26 68,05 

 
5 

1 68,25 -1,22 2,01 68,26 
2 68,10 -1,22 1,04 68,11 
Ø 68,18 -1,22 1,53 68,19 

 
6 

1 66,73 -2,51 3,38 66,86 
2 71,05 -2,49 2,96 71,15 
Ø 68,89 -2,50 3,17 69,01 

 
7 

1 68,69 0,99 1,67 68,71 
2 68,42 0,89 1,86 68,45 
Ø 68,56 0,94 1,77 68,58 

 
8 

1 67,68 1,94 3,96 67,87 
2 68,52 1,64 4,18 68,66 
Ø 68,10 1,79 4,07 68,27 

 
9 

1 64,16 0,77 2,63 64,21 
2 64,97 0,77 2,39 65,01 
Ø 64.57 0.77 2,51 64,61 

 
10 

1 62,55 -2,71 1,24 62,62 
2 62,88 -2,56 1,81 62,95 
Ø 62,72 -2,64 1,53 62,79 

 
11 

1 66,10 -0,78 1,68 66,12 
2 65,91 -0,80 1,72 65,93 
Ø 66,01 -0,79 1,70 66,03 

 
12 

1 66,53 -2,48 3,21 66,65 
2 63,51 -2,67 2,36 63,61 
Ø 65,02 -2,58 2,79 65,13 
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Tab. 14: Výsledky měření barevnosti po zátěži 

Vzorek č. Číslo měření ∆L* ∆a* ∆b* ∆E* 
 
1 

1 68,22 -1,26 0,96 68,23 
2 68,78 -1,29 0,86 68,79 
Ø 68,50 -1,28 0,91 68,51 

 
2 

1 57,13 -2,54 2,81 57,25 
2 58,11 -2,60 3,24 58,25 
Ø 57,62 -2,57 3,03 57,75 

 
3 

1 66,12 -0,95 0,93 66,13 
2 67,01 -1,01 0,74 67,02 
Ø 66,57 -0,98 0,84 66,58 

 
4 

1 63,46 -2,77 3,70 63,62 
2 68,05 -2,97 3,52 68,20 
Ø 65,74 -2,87 3,61 65,91 

 
5 

1 59,14 -2,65 2,49 59,25 
2 57,99 -2,25 2,39 58,03 
Ø 58,57 -2,45 2,44 58,64 

 
6 

1 48,11 -1,62 -4,30 48,32 
2 44,89 0,09 0,41 44,91 
Ø 46,50 -0,77 -1,95 46,62 

 
7 

1 68,52 -1,57 2,32 68,57 
2 68,85 -1,53 2,02 68,89 
Ø 68,68 -1,55 2,18 68,73 

 
8 

1 67,10 -2,18 3,80 67,24 
2 67,03 -2,05 3,69 68,29 
Ø 67,57 -2,12 3,75 67,77 

 
9 

1 64,83 -1,17 2,66 64,89 
2 64,89 -1,13 2,64 64,95 
Ø 64,86 -1,15 2,65 64,92 

 
10 

1 59,47 -2,56 2,56 59,58 
2 58,02 -2,26 2,40 58,09 
Ø 58,74 -2,41 2,48 58,84 

 
11 

1 66,38 -0,85 0,77 66,38 
2 66,17 -0,87 0,78 66,18 
Ø 66,28 -0,86 0,76 66,28 

 
12 

1 47,84 -2,02 -3,35 47,99 
2 50,24 -2,04 -5,11 50,53 
Ø 49,04 -2,03 -4,23 49,26 
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3.6 Měření povrchové rezistivity 

Pomocí tasteru povrchové rezistivity SRM 200 byl měřen měrný elektrický odpor všech 

12 vzorků. Měření bylo prováděno za teploty 28 °C na vzorcích po zátěži. Vzhledem k 

nepoměru velikosti zařízení a zkoumaného vzorku byl každý vzorek měřen pouze jednou. 

Výsledky měření jsou zaznamenány v Tab. 15. Z hodnot je patrné, že při použití práškové 

barvy jako ochranného povlaku (liché vzorky, viz Tab. 9) byly zaznamenány vyšší 

hodnoty povrchové rezistivity než u vzorků, u kterých byl ochranný povlak vytvořen 

metodou galvanizace (sudé vzorky). Lze tudíž tvrdit, že z hlediska elektrostatiky vznikl 

disipativní až izolační materiál. 

Tab. 15: Měření povrchové rezistivity povlaku 

Vzorek č. Rezistivita [W] 

1 2	 ∙ 10LL 

2 < 1	 ∙ 10N 

3 	> 1	 ∙ 10LI 

4 < 1	 ∙ 10N 

5 > 1	 ∙ 10LI 

6 7	 ∙ 10P 

7 > 1	 ∙ 10LI 

8 < 	1	 ∙ 10N 

9 > 1	 ∙ 10LI 

10 9	 ∙ 10N 

11 > 1	 ∙ 10LI 

12 4	 ∙ 10S 
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4 Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo vytvoření uceleného seznamu vybraných 

nedestruktivních metod používaných na testování povlaku a seznámení s jejich využitím 

v praxi. V rámci experimentální části byly zkušební vzorky testovány za využití různých 

nedestruktivních metod. Vzorky v podobě Q panelů z nízkouhlíkové oceli byly nejprve 

mechanicky předupraveny pomocí brusného papíru o rozdílné zrnitosti, následně byly  

na vzorky naneseny dva typy povlaků, tj. prášková barva CPC 20-1 vytvořená lakováním  

a vrstva zinku vytvořená metodou galvanického pokovení. 

Drsnost vzorků byla studována před i po povrchové úpravě. Po ručním zbroušení povrchu 

byly k měření drsnosti využity dvě vizuální metody a jedna indukční metoda využívající 

drsnoměr Mitutoyo SJ-310. V rámci všech metod bylo pozorováno, že při použití 

jemnějšího brusného papíru (větší zrnitost) bylo dosahováno nižších hodnot Ra i Rz. 

Testování vzorků po povrchové úpravě bylo též provedeno za využití drsnoměru. 

Výsledky ukázaly, že galvanické pokovení kopíruje strukturu základního materiálu, 

zatímco práškové lakování nikoliv. Vytvoření jednolitého povrchu je u práškového 

lakování závislé na typu provedení, tj. zda-li je prováděno strojově či ručně. 

Pro měření tloušťky, lesku a barevnosti byly čtyři vzorky opatřeny navíc ochranou proti 

působení UV záření. Na vzorky, které měly povlak vytvořený práškovým lakováním, byl 

dodatečně nanesen ochranný povlak CLEAR COAT CPC 20-1 a na vzorky, které měly 

povlak vytvořený galvanizací, byl dodatečně nanesen modrý chromát.  

Měření tloušťky povlaku vzorků bylo provedeno pomocí tloušťkoměru Elcometer 456. 

Bylo pozorováno, že u galvanicky pokovených vzorků nedošlo k vytvoření dostatečně 

silné vrstvy kovového povlaku pravděpodobně vlivem špatné aktivace v kyselině 

chlorovodíkové. 

U galvanicky pokovených vzorků byla při měření barevnosti pozorována významná 

degradace v důsledku působícího UV záření, která se projevila zásadní změnou vzhledu. 

Z výsledků je též patrná ztráta lesku při absenci dodatečné ochrany povlaku. U všech 

vzorků s práškovým lakem pozorován pokles barevnosti, u pokovovaných vzorků bylo 

pozorováno, že dodatečná ochrana pasivací vedla ke stabilizaci barev. Po zátěži 

vykazovala většina vzorků tmavší barvu.  
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Po zátěži byla též měřena povrchová rezistivita. Z hodnot je patrné, že při použití 

práškové barvy jako ochranného povlaku byly zaznamenány vyšší hodnoty povrchové 

rezistivity než u vzorků, u kterých byl ochranný povlak vytvořen metodou galvanizace.  

Vybrané metody nedestruktivního testování povlaku se pro testování na konkrétních 

případech osvědčily, nelze ovšem vyzdvihnout jednu konkrétní metodu, která by 

splňovala vícero kritérií a byla tou nejlepší volbou při nedestruktivním testování 

libovolného povlaku. 
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