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1 Úvod
Kovové materiály mají ve strojírenské výrobě velmi důležitou roli a musí splňovat
spoustu požadavků. Ať se jedná o pevnost, odolnost proti teplotním změnám,
otěruvzdornost, korozní odolnost, trvanlivost a mnoho dalších. Nevýhodou kovových
materiálů je jejich schopnost oxidace neboli koroze. Koroze je samovolně probíhající
proces postupného znehodnocování materiálu a má nepříznivý vliv na životnost
kovových součástí, strojů a zařízení. Předcházet korozi lze pomocí vhodného zvolení
povrchové úpravy materiálu. Jako nejlepší ochrana proti korozi se v dnešní době používá
duplexní systém, tvořen z kovového povlaku (zinek, hliník), chemickou předúpravou a
nátěrovou hmotou. Tyto vrstvy dodávají materiálu potřebnou korozní odolnost a zvyšují
tak jeho životnost. Z ekologického hlediska nejsou všechny duplexní systémy používané
v dnešní době přívětivé, a proto se vyvíjí nové, levnější a ekologičtější technologie jako
jsou například organosilany. Tato práce se věnuje problematice předúprav povrchu
žárového zinku a vliv těchto předúprav na přilnavost nátěrového sytému.
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2 Koroze
Koroze je nevratný děj, při kterém dochází k samovolnému narušování a znehodnocování
materiálu působením chemické nebo fyzikálně-chemické reakce s prostředím. Tento
proces je způsobován tím, že korozní soustava prostředí a materiál směřují do
pravděpodobnějšího stavu s menší volnou entalpií. Koroze napadá téměř všechny
materiály, nejen kovy a jejich slitiny. Objevuje se také u anorganických i organických
materiálů jako jsou např. sklo, beton, plasty, guma atd. Degradace materiálu může být
různá, od nežádoucí změny vzhledu (ztráta barvy, lesku) až po úplné narušení celistvosti
materiálu a následnému rozpadu materiálu [1].
Koroze probíhá hlavně v těchto prostředích:
•

V plynném prostředí

•

V kapalném prostředí

•

V zemi

Rychlost napadení korozí je závislé na mnoha faktorech, mezi ně patří zejména
atmosférické podmínky okolí, vlhkost prostředí, srážky, vzdušná salinita, plynné
znečištění, celková teplota, nečistoty v podobě prachu apod [2].

Obrázek 1. korozní mapa ČR – korozní úbytky pro uhlíkovou ocel po prvním roce expozice [2]

Při navrhování protikorozní ochrany je důležité provést korozní průzkum, který zjistí
korozivitu daného prostředí. Pro odhad korozních úbytků materiálů v určitém prostředí
10
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slouží speciální korozní mapy klimatických pásem a stupně korozní agresivity. V normě
ČSN ISO 9223 (kapitola 5.) jsou uvedeny stupně korozní agresivity [2].
Tabulka 1. Kvalitativní popis prostředí atmosféry pro jednotlivé stupně korozní agresivity

Kvalitativní popis prostředí atmosféry pro jednotlivé stupně korozní agresivity
Stupeň korozní agresivity

C1

Korozní agresivita

Velmi nízká
Vytápěné prostory s nízkou relativní

Vnitřní prostředí

vlhkostí a zanedbatelným znečištěním,
např. školy, kanceláře
Suché nebo studené klimatické oblasti s

Vnější prostředí

velmi nízkým znečištěním a dobou
ovlhčení, např. některé pouště, střední
Antarktida

Stupeň korozní agresivity

C2

Korozní agresivita

Nízká
Nevytápěné prostory s proměnlivou

Vnitřní prostředí

teplotou a relativní vlhkostí. Nízká
četnost výskytu kondenzace a nízké
znečištění, např. sklady, sportovní haly
Mírná klimatická oblast, atmosféry s

Vnější prostředí

nízkým znečištěním, např. venkovské
oblasti, malá města. Suché nebo studené
klimatické oblasti s nízkým znečištěním

Stupeň korozní agresivity

C3

Korozní agresivita

Střední
Prostory se střední četností výskytu

Vnitřní prostředí

kondenzace a se středním znečištěním z
výrobních procesů, např. výrobny
potravin, prádelny, pivovary, mlékárny
Mírná klimatická oblast se středním

Vnější prostředí

znečištěním nebo malým vlivem
chloridů, např. městské oblasti
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Stupeň korozní agresivity

C4

Korozní agresivita

Vysoká
Prostory s vysokou četností výskytu

Vnitřní prostředí

kondenzací a vysokým znečištěním z
výrobních procesů, např. průmyslové
výrobní provozy, plavecké bazény
Mírná klimatická oblast s vysokým
znečištěním např. znečištěné městské

Vnější prostředí

oblasti, průmyslové oblasti, přímořské
oblasti mimo zóny s postřikem slanou
vodou, silný vliv solí rozmrazovacích
prostředků

Stupeň korozní agresivity

C 5-1

Korozní agresivita

Velmi vysoká (průmyslová)
Budovy nebo prostředí s převážně trvalou

Vnitřní prostředí

kondenzací a s vysokým znečištěním
ovzduší, např. důlní prostory, podzemní
výrobní prostory
Mírná klimatická oblast s velmi vysokým
znečištěním (SO2 = 80 až 250 mg∙m-3),

Vnější prostředí

např. průmyslové prostředí s vysokou
vlhkostí a agresivní atmosférou. Tropické
klimatické oblasti s vysokým znečištěním

Stupeň korozní agresivity

C 5-M

Korozní agresivita

Velmi vysoká (přímořská)
Budovy nebo prostředí s téměř trvalým
výskytem kondenzací nebo s vysokým

Vnitřní prostředí

znečištěním z výrobních procesů, např.
neprovětrávané přístřešky v tropických
vlhkých oblastech
Mírná klimatická oblast s vysokým

Vnější prostředí

znečištěním a se silným vlivem chloridů,
např. přímořské oblasti
12
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2.1 Rozdělení koroze
Primární rozdělení koroze je určeno podle mechanismu korozních dějů na korozi
chemickou a elektrochemickou.
Chemická

koroze

probíhá

v

prostředí elektricky

nevodivém,

bez

vzniku

elektrochemického článku. K chemickým reakcím dochází pouze mezi materiálem a
prostředím. Výrazné korozní napadení se projevuje převážně v plynech, které mají
redukční nebo oxidační povahu a probíhá za vysokých teplot, kde při styku plynu s kovem
dochází k chemické reakci a vznikají tak korozní produkty. Například u oceli, kde dochází
k chemické korozi při válcování, vznikají takzvané okuje [1, 2].
Elektrochemická koroze probíhá v elektricky vodivém prostředí za přítomnosti
elektrolytu a dochází zde ke vzniku elektrochemického článku. Korozní produkty
vznikají při styku kovů s elektrolytem (roztoky kyselin, zásad a solí). Korozní reakce se
dělí na dvě dílčí reakce – anodickou a katodickou. U anodické reakce dochází k oxidaci
kovů a následné korozi materiálu. Při katodické reakci jsou redukovány některé složky
korozního prostředí spotřebováním elektronů (vybíjením iontů vodíku nebo redukcí
kyslíku rozpuštěného v elektrolytu). Obě reakce probíhají současně a jsou na sebe vázány,
to znamená, že uvolněné elektrony z anodické reakce, jsou spotřebovány reakcí redukční
[1, 3].
Dále se koroze dělí podle druhu napadení materiálu. Na rovnoměrnou, ta se vyskytuje
nejčastější, při které probíhá úbytek materiálu rovnoměrně po celém povrchu. Její
výhodou je, že lze stanovit rychlost úbytku a konstruovat tak zařízení s ohledem na
korozní rychlost. Nerovnoměrná koroze je více nebezpečná, protože nemusí být na první
pohled vidět a napadá materiál jen v určitém místě. Vzniká kvůli rozdílnému složení
materiálu (např. vměstky v materiálu) nebo koroznímu prostředí [3].
Důlková a Bodová koroze je typická pro snadno pasivovatelné materiály jako jsou např.
korozivzdorné oceli, železo, hliník, chrom atd. Jedná se o lokalizovaný korozní děj, při
kterém se vytváří na povrchu různě hluboké důlky s úzkým hrdlem a okolní povrch se
zdá neporušený. Je to velmi nebezpečný typ korozního napadení, při kterém může dojít
k proděravění relativně tlustých stěn a k znehodnocení celého zařízení [3, 4].
Štěrbinová koroze probíhá v místech, kde vznikají mezery, neboli štěrbiny, mezi
kovovým povrchem a dalším povrchem (kovovým i nekovovým). V těchto
13
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polouzavřených místech, ve kterých se vyskytuje malé množství elektrolytu, dochází
k anodovému rozpouštění na okraji štěrbiny a následné korozi. Tato forma napadení
nastává nejčastěji u závitových spojů, nýtových spojů, v pórech svarů a trhlinách
materiálu [4].

Obrázek 2. Vlevo: Štěrbinová koroze, Vpravo: Bodová koroze [4]

Mezikrystalová koroze je forma napadení, která probíhá hlavně u vysokolegovaných
austenitických korozivzdorných ocelí po tepelném zpracování v oblasti teplot
425 – 815 °C, při němž vznikají na hranicích zrn místa, které jsou ochuzena o chrom.
Pokud by obsah chromu klesl pod 12 %, materiál se obtížněji pasivuje a koroduje.
Postižená zrna ztrácí soudružnost a materiálu klesá mechanická pevnost, při čemž nemusí
docházet k viditelné vzhledové změně. Mezikrystalová koroze vzniká nejčastěji při
svařování nebo při expozici ve vysokých teplotách, např. v elektrárnách. Podobnou
vlastnost má i transkrystalická koroze, která kromě hranic zrn, napadá i zrna vlastní [4]

Obrázek 3. Mezikrystalová koroze austenitické korozivzdorné oceli [5]
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Selektivní koroze probíhá především u slitin, které se skládají ze dvou a více fázových
struktur. Korozní napadení se v některém prostředí omezuje pouze na jednu fázi.
Korodující fáze se chemicky liší od fáze nekorodující [1].

2.2 Ochrana před korozí
Zvolením vhodné protikorozní ochrany lze zamezit nebo částečně omezit korozní napadení
na přijatelnou mez. Nejvhodnější návrh protikorozní ochrany musí vycházet z kompletní
analýzy výrobku a prostředí, ve kterém se bude vyskytovat [1].

2.2.1 Návrh vhodného konstrukčního řešení
Jedna z často opomíjených ochran proti korozi je vhodná konstrukce, která je často
podceňována a je dokonce oproti ostatním technologiím velmi levná. Podstata vhodného
konstrukčního řešení spočívá v předcházení chybám, které korozi podporují. Při
konstrukci je důležité vyrábět co nejjednodušší tvary a zanechat tak funkční vlastnosti
součásti. K základním pravidlům pro návrh vhodného konstrukčního řešení, která by
měla být v praxi dodržována jsou [3]:
-

Zkrácení doby styku povrchu s prostředím

-

Přizpůsobení konstrukce povrchovým úpravám

-

Zrovnoměrnění korozních podmínek

Obrázek 4. Návrh vhodného konstrukčního řešení [3]

2.2.2 Volba vhodného materiálu
Hlavním předpokladem pro vhodný výběr materiálu a povrchové úpravy je dobrá znalost
jejich chování za určitých podmínek a v různých prostředích. Korozní odolnost
hodnotíme podle charakteru kovu, prostředí a podle termodynamické stálosti korozního
15
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systému, což je odolnost kovu proti přeměně na jeho sloučeniny. Dalším kritériem pro
volbu materiálu je jeho schopnost snadné a účinné pasivace a schopnost vytváření
stabilních korozních vrstev [3].

2.2.3 Elektrochemické a dočasné ochrany
Základ elektrochemické ochrany spočívá ve změně potenciálu kovu v daném elektrolytu.
Dochází k záměrnému vytvoření galvanického makročlánku s požadovanou polarizací.
Tím, že změníme potenciál kovu, docílíme jeho ochrany před korozí. Jsou dva způsoby
elektrochemické ochrany, Anodická a katodická.
Při anodické ochraně se chráněný předmět připojuje na anodu a silnou polarizací se
posune jeho elektrodový potenciál do oblasti pasivity. Anodická ochrana se používá
pouze u materiálu, které dokážou vytvářet pasivní vrstvu.
Katodická ochrana se provádí tzv. obětovanou elektrodou, která je vyrobena z materiálu
s nižším elektrodovým potenciálem, než má chráněný předmět. Pro ocel a její slitiny to
jsou především materiály zhotoveny ze zinku, manganu a hliníku [1].

3 Předúpravy povrchu
Před každou povrchovou předúpravou je důležité povrch řádně očistit. Kvalitní příprava
povrchu zajistí potřebnou přilnavost a životnost povrchových úprav a je nezbytným
předpokladem celého technologického postupu. Předúprava povrchu se skládá ze dvou
základních pracovních operací (mechanické a chemické předúpravy povrchu) [1].

3.1 Nečistoty na povrchu
Absolutně čistý povrch neexistuje, vždy se na něm vyskytují nějaké nečistoty. Tyto nečistoty
jsou dvojího typu a rozdělují se podle toho, jak se na povrch dostaly a jak na něm lpí.
Rozdělují se následovně [1]:
•

Ulpělé cizí nečistoty jsou cizorodé látky, které jsou na povrch vázány pouze
adhezními silami, jedná se o zbytky mastných látek, brusiv a kovových nečistot.
Nejvhodnějším procesem pro odstranění cizích nečistot je odmaštění.

•

Vlastní nečistoty na povrchu vznikly chemickou reakcí s okolním prostředím, a jsou
s povrchem spojeny určitou chemickou vazbou. Jedná se o korozní produkty,
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především okuje a rez. K odstranění těchto nečistot se používají mechanické
předúpravy povrchu a chemická předúprava povrchu moření.

3.2 Mechanické předúpravy povrchu
Hlavním účelem mechanických předúprav povrchu je odstranění nečistot z povrchu,
zlepšení celkových mechanických vlastností a zajištění podmínek pro přilnavost
následujících vrstev. Nejpoužívanější mechanické předúpravy povrchu jsou omílání,
broušení, tryskání a kartáčování [1].

3.2.1 Omílání
Tato technologie je používána především pro hromadné odhrotování, broušení a leštění
menších kovových součástí (odlitků, výlisků), kde není požadavek na přesnost rozměrů a
tvarů. Tento způsob mechanické předúpravy spočívá v úběru materiálu a jeho vyhlazování
v důsledku vzájemného působení omílaných výrobků a omílacích prostředků. K omílání se
používá např. křemenný písek, korundová tělíska, ocelové broky nebo plastová tělíska
plněny abrazivem. U výrobků, jejichž hmotnost je větší než 1 kg, je nutné omílací zařízení
připevnit k zemi. Výhoda této metody je, že lze omílat skoro všechny druhy materiálů – od
kovů, přes keramiku, dřevo až po sklo. Tato metoda šetří i čas, jelikož lze do bubnu umístit
více součástí najednou. Pro omílání existují různé typy strojů. Jsou to rotační, vibrační a
odstředivá zařízení, vibrační žlaby a další. Rotační omílání probíhá v horizontálních
bubnech nebo šikmých zvonech, vibrační omílání ve žlabech nebo kruhových nádobách a
odstředivému omílání se využívá planetový pohyb nádoby [1].

Obrázek 5. Kruhové vibrační omílací zařízení [7]
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3.2.2 Kartáčování
Kartáčování se využívá k odstranění oxidické vrstvy nebo starých nátěrů a také ke sjednocení
povrchu po broušení. Technologie je založena na mechanickém účinku odírání povrchu
materiálu pomocí konců drátků uchycených v různých uskupeních na pevném předmětu
nejčastěji ve formě kotouče. Čištění lze provádět ručně nebo strojně a výsledný povrch závisí
na kinetické energii vynaložené při technologické operaci a na parametrech, jako jsou
průměr, délka a druh použitých drátků kartáče. Při kartáčování nelze dosáhnout dokonalého
odstranění všech nečistot, jelikož neodstraní mastnotu [3].

3.2.3 Tryskání
Cílem této technologie je odstranit z povrchu korozní produkty, mastnotu, písek, grafit apod.
Při tryskání dopadají abrazivní částice na povrch materiálu, kterým dodáváme kinetickou
energii stlačeným vzduchem pod tlakem 10 až 450 kPa, čímž dochází ke zdrsnění a
celkovému zpevnění povrchu. Nejčastěji se k tryskání používají litinové broky a drť,
křemičitý písek, nasekaný drát nebo keramické mikrokuličky pro měkčí materiály. Při
tryskání neželezných kovů je důležité se zamyslet nad „zasekáváním“ zrn tryskacího
prostředku do povrchové vrstvy materiálu, což by napomáhalo ke korozi. Proto se při
tryskání neželezných kovů používají prostředky, které nezanechávají na povrchu zbytky
železného prachu (hliníkový granulát, keramické kuličky, nerezový drát aj.). Výsledek
tryskání závisí na mnoha parametrech, hlavně na rychlosti tryskání a hustotě dopadajících
částic za určitý čas, na úhlu dopadu a době tryskání. Tryskání je nevhodné pro výrobky, které
jsou silně pevnostně a korozně exponované (tlakové nádoby). Pro některé účely se používá
otryskávání suspenzí abraziva v kapalině, nejčastěji s vodou, které jsou urychlovány
stlačeným vzduchem ze směšovací pistole. Tato technologie se nazývá hydrofinišování.
Otryskávání materiálu je vhodné pro předúpravu povrchu pod nátěry, smalty, žárové nástřiky
kovů nebo keramické materiály. Mezi nejpoužívanější metody tryskání řadíme tryskání
metacími jednotkami a tlakové pneumatické tryskání [1].

3.3 Chemické předúpravy povrchu
Chemické předúpravy povrchu jsou takové způsoby úpravy, které využívají chemická
činidla reagující s nečistotami na povrchu materiálu. Používají se hlavně k odstranění
nečistot před použitím dalších povrchových úprav. Mezi nejčastěji využívané chemické
předúpravy se řadí odmašťování, moření a odrezování [1].
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3.3.1 Odmašťování
Tento způsob chemického čištění materiálu se používá k odstranění nečistot mastné povahy
(tuky, oleje, vosky), které se nerozpouštějí ve vodě. Úkolem odmašťovacích prostředků je
převedení nečistot do roztoku nebo emulze a zabránění zpětnému vyloučení na povrch
materiálu. Tato technologie je považována za jednu z nejdůležitějších předúprav povrchu,
jelikož špatným odmaštěním povrchu může dojít ke snížení celkové přilnavosti následného
povlaku. Procesy odmašťování dělíme podle použitého prostředku [1]:
•

V organických rozpouštědlech

•

Ve vodných alkalických roztocích

•

Vodnými tenzidovými prostředky
3.3.1.1

Odmašťování v organických rozpouštědlech

Odmašťování v organických rozpouštědlech patří mezi nejjednodušší způsoby
odstraňování mastných nečistot z povrchu. Odmašťovací proces je jednoduchý a velmi
účinný, jelikož odstraní i velké množství mastnoty. Organická rozpouštědla se nedají
použít na vlhké povrchy a neodstraňují heteropolární nečistoty jako jsou otisky prstů a
pot. Pro hrubé čištění se využívá petrolej a pro dokonalejší čištění benzín. Nevýhoda
těchto rozpouštědel je jejich vysoká hořlavost, těkavost a některé látky v nich obsažené
mohou být za určitých podmínek karcinogenní, proto je jejich používání omezené. I přes
snahu využívat nové alternativní technologie a omezit tak používání organických
rozpouštědel, v některých průmyslových oblastech je tato technologie nezastupitelná.
Tímto problémem se začala zabývat evropská a poté i česká legislativa, ta vydala
směrnici, která obsahuje vyhlášku č.509/2004 Sb. Zde jsou uvedeny definice těkavých
organických látek, kategorizace organických rozpouštědel podle míry působení na zdraví
lidí, zvířat a životního prostředí a způsoby recyklace organických rozpouštědel.
Používanější látky, které jsou nehořlavé, stálé a mohou se regenerovat pomocí destilace
jsou rozpouštědla na bázi chlorovaných uhlovodíků jako perchloretylen a trichloretylen
[1].
3.3.1.2

Odmašťování v alkalických roztocích

Jeden z nejvíce používaných procesů čištění kovového povrchu je odmašťování
v alkalických lázních. Odmašťovací proces je poměrně složitý. Spočívá v koloidně
chemických pochodech, při kterých dochází k emulgaci a dispergaci nečistot z povrchu
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kovu a odstraňují se i heteropolární nečistoty, které jsou ve vodě rozpustné. Proces
odmašťování probíhá ponořením výrobku do odmašťovací lázně, ve které se nachází
vodný roztok alkalického odmašťovacího přípravku. Účinnost odmašťovací lázně se
hodnotí hlavně z hlediska emulgace a dispergace ulpělých nečistot. Tyto roztoky se
skládají především z hydroxidu sodného (NaOH) a fosforečnanu draselného (K3PO4). V
odmašťovací lázni postupně stoupá množství emulgovaného tuku, dojde-li k přesycení,
přestává být lázeň účinná. Aby mohl proces dál pokračovat, je potřeba vyměnit roztok
v lázni za nový [1, 6].

Obrázek 6. Schéma emulgace mastnoty [8]

3.3.1.3

Elektrolytické odmašťování

Elektrolytické odmaštění slouží k dosažení velmi čistého povrchu, používá se především
jako poslední operace odmaštění. K odstranění nečistot se používá elektrický proud
společně s alkalickými odmašťovacími prostředky [6].

3.3.2 Moření
Způsob, při kterém se odstraňují nečistoty z povrchu kovu pomocí elektrochemického nebo
chemického způsobu. Nejčastěji se moření používá k odstranění rzi, okují a jiných
anorganických látek z ocelí, mědi, hliníku a jejich slitin. V hutním průmyslu se používá jako
mezioperace nebo finální úprava válcovaných výrobků. Moření se aplikuje ponorem součástí
do mořící lázně. Pracovní látkou je mořidlo – roztok silných kyselin nebo kyselých solí.
Mořidlo je vybíráno na základě materiálu, se kterým pracuje. Moření ocelí třídy 1, které mají
nízký obsah chromu, je snazší a není zapotřebí použít tak silné mořidlo. Při dlouhém procesu
moření této skupiny ocelí může dojít k poškození součásti. U ocelí třídy 3-4, které jsou
vysoce legované a korozivzdorné se používá agresivnější mořidlo nebo vyšší teplota lázně.
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Nejdůležitější vliv na moření má teplota a koncentrace lázně. Teplota mořící lázně by neměla
přesáhnout 65 °C, z tohoto důvodu by proces neměl probíhat na přímém slunečním světle.
Převážně se používá 25% kyselina sírová (H2SO4). Moření v této kyselině je z hlediska nízké
ceny, malé spotřeby atd. nejvýhodnější. Další kyselinou používanou pro moření je kyselina
chlorovodíková (HCl) s 10-20% koncentrací. Ta je oproti kyselině sírové dražší, ale snižuje
nám čas potřebný k odstranění nečistot z povrchu. Čím kratší doba v lázni, tím dochází
k menšímu úbytku materiálu. Dalším způsobem snížení úbytku materiálu je přidání
takzvaných inhibitorů, což jsou vysokomolekulární organické povrchově aktivní látky. Mezi
hlavní nevýhody moření zahrnujeme nutnost hlídání materiálu a složité přípravy lázně.
Dalším nežádoucím faktorem je odpad po moření, kyselé výplachové vody, kovové soli,
chloridy železa atd. Tento odpad je nutné neutralizovat a poté likvidovat [3, 9].

Obrázek 7. Mořící lázeň [9]

3.3.3 Odrezování
Pro odstranění rzi a korozních zplodin, nikoliv okují z ocelových předmětů se používá
technologie odrezování. Při odrezování lze použít většinu kyselin, avšak nejpoužívanější
jsou odrezovače na bázi kyseliny fosforečné H3PO4 nebo chlorovodíkové HCl.
Odrezovače obsahují kromě kyselin i inhibitory koroze a odmašťovadla. Odrezování se
provádí ponorem, postřikem nebo natíráním. Podle použitých odrezovačů dělíme
odrezování na [3]:
1. Oplachové odrezovače, které odstraňují rez pomocí minerální kyseliny,
obsahující inhibitory a látky usnadňující penetraci. Po aplikaci je nutný oplach.
2. Bezoplachové odrezovače, které převedou korozní vrstvu na komplexy
s vysokou adhezí k povrchu kovu, tvořící anodickou ochranu kovu.
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4 Žárové zinkování ponorem
Technologie žárového zinkování sahá až do roku 1741, kdy francouzský chemik Malouin
zjistil, že zinek dokáže velmi dobře chránit ocel před korozí. Později Francouz Stanislas
Sorel vylepšil proces zinkování přidáním chloridu amonného (NH4CL) jako tavidlo. V
roce 1837 si pak podal svou první patentovou přihlášku na žárové zinkování a jeho patent
se využívá v praxi dodnes [10].
Technologii žárové zinkování lze použít na různé druhy výrobků, od plechů, trubek, drátů
až po složité ocelové konstrukce. Tyto součásti se ponoří do lázně roztaveného zinku, tím
dojde k reakci mezi zinkovaným materiálem a taveninou a ke vzniku zinkového povlaku.
Na vzhled, tloušťku a strukturu výsledného povlaku má vliv příprava, celkový stav
povrchu a složení zinkovací lázně. Při této technologii je důležité, aby kov součásti měl
vyšší teplotu tavení než kov, kterým pokovujeme. Povrch součástí musí být před
zinkováním řádně očištěn. Nesmí obsahovat žádné nečistoty a mastnotu, které by mohly
znehodnocovat vlastnosti povlaku. Používané předúpravy povrchu před žárovým
zinkováním jsou odmaštění, moření, oplach a sušení. Mezi každým procesem je nutno
aplikovat oplach, aby se zabránilo znečistění a znehodnocení lázní. Následujícím
důležitým krokem je nanesení tavidla do roztaveného zinku. Tavidlo je přidáváno kvůli
odstranění oxidů z povrchu materiálu. Jsou dva způsoby, jak nanést tavidlo [10].
Suchý způsob zinkování spočívá v tom, že po odmaštění, moření a oplachu se zboží
ponoří do tavidlové lázně. V lázni se nachází tavidlo, což je vodný roztok chloridu
zinečnatého a chloridu amonného. Nanesené tavidlo musí být usušeno, aby se zabránilo
rozstřiku zinku. Funkcí tavidla je vytvoření ochranné vrstvy, která zabraňuje oxidaci. Po
usušení tavidla se součást ponoří do zinkovací lázně, následuje chlazení a kontrola
pozinkované součásti. Tento způsob je v praxi běžnější, protože lze snadno mechanizovat
[10]

Obrázek 8. Technologie zinkování suchým způsobem [10]
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Při mokrém způsobu zinkování je hladina zinkovací lázně rozdělena na dvě části pomocí
přepážky. V první části se na hladině nachází tavidlo, tvořené chloridem amonným, které
se nanáší těsně před ponořením součásti do roztaveného zinku. Druhá část hladiny je bez
tavidla. Ihned po odmaštění a moření se součást zanořuje přes vrstvu tavidla do zinkové
lázně. Poté se součást protáhne zinkovou lázní do té části, která je čistá. Z jejího povrchu
se stírají oxidy zinku a popel ze spáleného tavidla. Po vytažení ze zinkovací lázně se
součást ochladí ve vodě nebo na vzduchu a kontroluje [10].

Obrázek 9. Technologie zinkování mokrým způsobem [10]

Žárové zinkování se provádí v ocelových vanách při teplotě 450 – 470 ºC. Teplota lázní
by neměla přesáhnout teplotu 480 ºC, aby se zabránilo proděravění ocelové vany. Vyšší
teploty lze použít pouze u tzv. vysokoteplotního zinkování, kde se používají lázně
keramické [10]

5 Konverzní povlaky
Ke vzniku konverzních povlaků dochází reakcí kovového povrchu s prostředím, ve
kterém se kov během úpravy nachází. Tyto povlaky jsou uměle vytvořené oxidy,
fosforečnany a chromany kovů, které pevně lpí na základním materiálu a ve vodě i jiných
rozpouštědlech se nerozpouští. Na pozinkovaném povrchu poskytuje konverzní povlak
především protikorozní odolnost ve formě bariérové ochrany a dobrou přilnavost
nátěrových hmot. Další vlastnost konverzních povlaků je, že pokud dojde k poškrábání
nebo jinému mechanickému poškození ochranného povlakového systému, tak konverzní
povlak zabrání postupu koroze a podkorodování organického povlaku [1, 11].
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Mezi nejpoužívanější konverzní povlaky patří:
•

Chromátové konverzní povlaky

•

Fosfátové konverzní povlaky

•

Povlaky z organosilanů

5.1 Chromátové konverzní povlaky
Chromátové konverzní povlaky se používají k účinné ochraně reaktivních kovů, jako jsou
hliník, hořčík, kadmium nebo zinek. Ke zvýšení protikorozní odolnosti již pozinkovaných
ocelových povrchů se používá tzv. chromátování, někdy také pasivace. Kromě vysoké
odolnosti před korozním napadením mají vrstvy i funkci dekorativní, ale používají se
převážně pod organické nátěry ke zlepšení jejich přilnavosti. S vývojem chromátování se
začalo již na začátku 20. století, kdy se hledaly nové možnosti protikorozní ochrany
hliníku a jeho slitin v leteckém průmyslu. Původní chromátovací lázně obsahovaly
uhličitany alkalických kovů a dichromany. Jejich teplota se pohybovala okolo 90-95 ºC a
doba ponoru v lázni trvala i několik hodin. Později se začaly zkoumat lázně kyselé,
s obsahem chromanů, dihydrogenfosforečnanů a fluoridů. Tyto lázně pracují při teplotách
30-35 ºC a doba potřebná k provedení pasivace se snížila pouze na 2-5 minut. Moderní
lázně, které jsou používány v dnešní době, jsou na bázi těch kyselých. Avšak jsou
obohaceny o ferrokyanid [Fe (CN)6]3-, který urychluje tvorbu vrstvy [12, 13].
Při chromátování se na povrchu vytvoří povlak, který obsahuje hydroxid chromitý a
hydroxid upravovaného kovu. Vzniklý povlak má gelový charakter, jehož tloušťka, barva
a složení závisí na složení lázně. Chromátovací lázně se skládají z kyseliny chromové,
komplexotvorných látek pro vázání kovových iontů a urychlovačů. Šestimocný iont
chromu (CrVI) se při reakci s kovovým povrchem v kyselé lázni redukuje na trojmocný
iont chromu (CrIII). Komplex trojmocného chromu dodává vzniklé vrstvě tvrdost a
pevnost. Přítomnost šestimocného chromu zvyšuje protikorozní vlastnosti a má tzv. self
– healing proces, což je schopnost pohybu chromanových iontů ve vrstvě a následné
obnovy poškozené části povlaku. Běžné tloušťky povlaků se pohybují okolo
150 a 350 nm. Povlaky těchto tlouštěk mají výbornou korozní odolnost, dobrou přilnavost
organických nátěrů a zabraňují podkorodování nátěrů [1].
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Technologický postup chromátování zinku je následovný:
1. Odmaštění
2. Oplach
3. Chromátování
4. Oplach a sušení
Odmaštění se provádí především pomocí alkalických prostředků, oplach je 2º
v demineralizované vodě. Teplota sušení by neměla přesahovat 60 ºC, protože vyšší
teplotou dochází ke ztrátě vody a chromátový povlak popraská, chromové ionty ztratí
pohyblivost a dojde k celkové ztrátě korozní odolnosti [15].
Jelikož mají zinkové vrstvy bílou barvu, lze je pomocí chromátování tónovat. Záleží na
obsaženém poměru zinku, chromu, oxidu cizích kovů a tloušťce povlaku.
Chromátování dělíme do 4 skupin dle tloušťky povlaku [15, 16]:
A. Lesklé nebo namodralé

- pod 0,1 μm

B. Žluté nebo duhově zbarvené

- 0,1 až 2 μm

C. Olivově zelené

- 1 až 5 μm

D. Černé

- 0,1 až 1 μm

Obrázek 10. Žlutý chromát [14]

Mezi hlavní výhody chromátování patří vysoká korozní odolnost, dobrá přilnavost
organických nátěrů a jednoduchost technologického procesu. Způsob nanášení se provádí
ponorem součásti do chromátovací lázně, v některých případech nástřikem [11].
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šestimocného

chromu

v povrchových

úpravách
Kvůli nežádoucímu vlivu šestimocného chromu na životní prostředí vyšla v platnost
směrnice Evropského parlamentu (2000/53/EG ,,End of Life Vehicles“), která zakazuje
používání tohoto prvku v povrchových úpravách kovů v automobilovém průmyslu.
Automobily vyrobené po roce 2003 nesmí kvůli této směrnici obsahovat šestimocný
chrom, olovo, rtuť a kadmium. Podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny
(IARC) obsahuje sloučenina šestimocného chromu karcinogeny 1. skupiny, což znamená,
že je pro člověka toxická. Při provozu automobilu, při skladování vraků a jejich recyklaci
může korozí docházet k vylučování iontů Cr VI do vod, které se stávají rizikem pro životní
prostředí a člověka. Díky tomu se na trh dostávají nové a ekologičtější technologie, jako
jsou povlaky na bázi titanu, zirkonu a organosilanů [26].

5.2

Fosfátové konverzní vrstvy

Fosfátování patří mezi velmi často používanou chemickou úpravu povrchu oceli, při které
se na povrchu vytvářejí nerozpustné krystalické terciální fosforečnany zinku, manganu,
železa nebo vápníku. Fosfátové vrstvy jsou odolné proti korozi, avšak jejich mechanická
pevnost je malá, vrstva je měkká a nesmí být poškozena. Fosfátová vrstva je vždy
pórovitá, i když působí dojmem celistvosti. Vrstva má šedou až černou barvu. Důležitou
vlastností vrstvy je schopnost vázat na sebe organické látky, které vrstvě dodají potřebnou
ochranu. Jedná se hlavně o organické nátěrové hmoty, kde fosfátová vrstva zabraňuje
vzniku koroze pod nátěrem a zvyšuje jeho přilnavost k povrchu. Z hlediska ochrany proti
korozi by bylo nejúčinnější použít tlustou fosfátovou vrstvu, ale u takových vrstev
dochází k uvolňování jednotlivých krystalů, a tím k následnému odlupování nátěru.
Tloušťka fosfátových vrstev by měla být proto co nejmenší. Dále se fosfátové vrstvy
používají před zabíháním pohyblivých součásti nebo při tváření kovů za studena. Při
fosfátování je důležitý výběr fosfatizačních přípravků, jelikož na něm závisí výsledná
drsnost a tloušťka fosfátového povlaku. Fosfatizační přípravky se vyrábějí převážně na
bázi zinku, manganu a vápník se používá jen z části. Na upravovaném povrchu mohou
vznikat různé vrstvy lišící se tloušťkou, velikostí i uspořádáním jednotlivých krystalů.
Pro ochranu před korozí, pro usnadnění tváření za studena a pro úpravu povrchu před
nanášením nátěrových hmot, se používají zinečnaté fosfátové vrstvy. Zinečnato –
vápenaté fosfátové vrstvy mají jemnozrnnou strukturu, díky které se používají před
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nanášením nátěrových hmot. Pro záběh strojních součástí jsou nejpoužívanější
manganové fosfátové vrstvy, které se mohou použít i jako ochrana proti korozi [3].
Podstatou celého procesu fosfátování je přeměna rozpustného dihydrogenfosforečnanu
(hlavní složka fosfatizačního přípravku) na nerozpustný hydrogenfosforečnan a
fosforečnan příslušného kovu, který vzniká vlivem reakce fosfatizačního přípravku
s kovovým povrchem. Ponoří-li se do fosfatizační lázně ocelový předmět, proběhne
reakce, při které volná kyselina (přítomná v lázni) rozpouští železo za současného vzniku
vodíku:
𝐹𝑒 + 2𝐻3 𝑃𝑂4 → 𝐹𝑒 2+ + 2𝐻2 𝑃𝑂4− + 𝐻2

(1)

𝐹𝑒 + 𝐻3 𝑃𝑂4 → 𝐹𝑒 2+ + 𝐻𝑃𝑂42− + 𝐻2

(2)

𝑍𝑛 + 2𝐻3 𝑃𝑂4 → 𝑍𝑛2+ + 2𝐻2 𝑃𝑂4− + 𝐻2

(3)

Touto reakcí dochází na styčné ploše (kov – fosfatizační lázeň) k úbytku volné kyseliny
v lázni k porušení hydrolytické rovnováhy fosfatizační lázně. Následně dojde k dismutaci
hydrogenfosforečnanu na nerozpustný normální fosforečnan a volnou kyselinu
fosforečnou.
3 𝐹𝑒(𝐻2 𝑃𝑂4 )2 → 𝐹𝑒3 (𝑃𝑂4 )2 + 4𝐻3 𝑃𝑂4
3 𝐹𝑒𝐻𝑃𝑂4 → 𝐹𝑒3 (𝑃𝑂4 )2 + 𝐻3 𝑃𝑂4
3 𝑍𝑛(𝐻2 𝑃𝑂4 )2 → 𝑍𝑛3 (𝑃𝑂4 )2 + 4 𝐻3 𝑃𝑂4

(4)
(5)
(6)

Pomocí vzniklé volné kyseliny fosforečné se obnoví rovnováha v lázni a terciální
fosforečnan zinečnatý krystalizuje na povrchu oceli a vytváří tak ochrannou konverzní
vrstvu [1, 19].
Na průběh celého procesu fosfátování má velký vliv teplota fosfatizačních lázní. Při
vyšších teplotách probíhá reakce rychleji, proto zejména starší typy fosfatizačních lázní
pracovaly při teplotách okolo 90 – 98 °C a expoziční doba byla 20 až 30 minut. Později
však bylo zjištěno, že přidání tzv. urychlovačů (dusičnany, dusitany, chromany) vedlo
k výraznému urychlení celého procesu fosfátování a teploty dnešních lázní se pohybují
okolo 60 °C a potřebný čas se snížil na 5 až 10 minut [1].
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Pro pracovní lázně se používají práškové nebo kapalné koncentráty, v dnešní době jsou
nejpoužívanější jednosložkové kapalné lázně. Aplikace se provádí ponorem nebo
postřikem. Při volbě aplikace se bere v potaz velikost, počet a tvar součástí určených
k fosfátování. Fosfátové konverzní povlaky lze rozdělit na železnaté, zinečnaté, zinečnato
– vápenaté a manganaté. Tloušťka povlaku se pohybuje v rozmezí 1 – 50 µm. Důležitým
parametrem charakterizující druh fosfátu je jeho plošná hmotnost, jelikož je povlak tvořen
krystaly [18].
•

Fosfátování železnaté:
Při železnatém fosfátování lázeň neobsahuje dihydrogenfosofrečnan železnatý,
ale dihydrogenfosforečnan amonný, popřípadně sodný. Vzniklá krystalická vrstva
v této lázni je velmi tenká, s plošnou hmotností v rozmezí 0,1 – 0,4 g·m-2 a má
minimální korozní odolnost. Z tohoto důvodu se používá především jako
mezioperační ochrana nebo mezivrstva pod lakování. Pracovní lázeň má teplotu
50 – 60 °C a vrstva vzniká po 1 – 5 minutové expozici. Vrstvy železnatého
fosfátování tvoří namodralou, modrošedou až šedou vrstvu [19].

Obrázek 11. SEM snímek železnatého fosfátu [18]

•

Fosfátování zinečnaté:
U zinečnatého fosfátování obsahuje lázeň dihydrogenfosforečnan zinečnatý, který
vytváří silnější film minerálu hopeitu Zn3(PO4)2·4H2O s typickým lupenitým
zrnem. Pracovní lázeň má teplotu 40 – 70 °C a vrstva se vytvoří po 3 – 10
minutách v lázni a její plošná hmotnost je 1 – 10 g·m-2. Zinečnaté vrstvy jsou
tmavě šedé až černé barvy. Zinečnaté fosfátování patří mezi nejrozšířenější
úpravu povrchu před nanášením organických povlaků nebo elektroizolační vrstvu
[19].
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Obrázek 12. SEM snímek zinečnatého fosfátu [18]

•

Fosfátování zinečnato-vápenaté
Zinečnato-vápenaté fosfátování je velmi podobné fosfátování zinečnatému,
jejichž jediný rozdíl je, že pracovní lázeň navíc obsahuje dihydrogenfosforečnan
vápenatý. V pracovní lázni vzniká krystalická vrstva, s jemnou globulární
strukturou a plošnou hmotností 1,0 – 4,5 g·m-2. Vrstva vzniká po 5 – 10 minutové
expozici při teplotách lázně 50 – 70 °C. Zinečnato-vápenaté fosfátování se
používá jako podkladová vrstva nátěrových systému, nebo jako náhrada za
zinečnaté fosfátování tam, kde je potřeba docílit jemnější krystalické struktury
[19].

Obrázek 13. Vlevo: SEM snímek zinečnato-vápenatého fosfátu, Vpravo: Vetší přiblížení
na jednotlivé krystaly zinečnato-vápenatého fosfátu [18]

•

Fosfátování manganaté
V tomto případě je přítomen dihydrogenfosforečnan manganatý, který vytváří
oproti ostatním technologiím velmi tmavou a odolnou vrstvu. Krystaly
manganatého fosfátu dosahují vysoké tvrdosti (4 – 4,5 Moshovy stupnice) a
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nejvyšší plošné hmotnosti (vyšší než 7,5 g·m-2), proto se tento způsob fosfátování
používá při záběhu strojních součástí a ke snížení vlečného tření. Pracovní lázně
pracují při teplotách 70 – 95 °C a doba ponoru součásti je 2 – 15 minut [19]

Obrázek 14. SEM snímek manganatého fosfátu [18]

I přesto, že fosfátování patří mezi jednu z nejpoužívanějších technologií v povrchových
úpravách v dnešní době, stále se hledají nové, alternativní technologie, které by snížili
náročnost procesu, a zároveň byly šetrnější k životnímu prostředí. Mezi tyto nové
technologie patří především organosilany, těm se věnuje následující kapitola.

5.3 Organosilany
Organosilanům se v dnešní době věnuje velká pozornost, jedním z hlavních důvodů je
omezení používání šestimocného chromu v povrchové úpravě kovů. Používání
šestimocného chromu má špatný dopad na životní prostředí a je vysoce karcinogenní.
Zákaz chromátování vedl ke zkoumání nových a bezpečnějších technologií, které jsou
šetrnější k životnímu prostředí a mají podobné vlastnosti. Jednou z těchto moderních
technologií jsou právě organosilany. Výzkum v oblasti organosilanů jde velmi rychle
vpřed a cílem těchto výzkumů je vylepšení jejich protikorozních a adhezních schopností.
Organosilany mají široké spektrum využití, jelikož dokážou tvořit vazby nejen mezi
kovovými podklady, ale i s organickými látkami, keramikou a běžnými látkami silikátové
povahy, jako jsou například beton nebo další stavební hmoty [13, 20].

5.4 Struktura organosilanů
Nízkomolekulární sloučeniny křemíku se nazývají silany, aby se jednalo o organosilany,
musí tyto sloučeniny obsahovat alespoň jednu vazbu Si-C. Sloučeniny s právě jednou
vazbou se nazývají monosilany, pokud mají vazby dvě, jsou to bissilany. Organosilany
mají schopnost tvořit permanentní spojení mezi anorganickými a organickými materiály
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a aby bylo toto spojení možné, musí organosilan obsahovat funkční skupinu, která bude
reagovat s oběma spojovanými materiály. V molekule organosilanu se nachází tři důležité
složky, které mají zásadní vliv na chování sloučeniny. Obecný vzorec a popis substituentů
je znázorněn na obr. 15 [28].

Obrázek 15. Struktura organosilanů [28]

•

Složka X je hydrolyzovatelná organická skupina, která může být reaktivní, jsou
to například amino, vinyl nebo alkyl skupiny.

•

Složka R znázorňuje arylový či alkylový řetězec, obvykle propyl

•

Poslední složka OR´ vyjadřuje hydrolyzovatelnou skupinu, která je schopna
reagovat s hydroxylovými skupinami

V povrchových úpravách se používají především organosilany s alkoxyskupinami, které
při kyselé nebo alkalické elektrolýze uvolňují příslušný alkohol a zanechávají na
organosilanu tři nebo více hydroxylových skupin. Do této skupiny patří například
terathoxysilan (TEOS), n-propyltrimethoxysilan nebo n-octyltrimethoxysilan [13, 21].

5.5 Výroba organosilanů
Přípravu organosilanů lze provést třemi způsoby, přímou syntézou, Grinardovou
syntézou nebo hydrosilylací.
Přímá syntéza neboli Muller – Rochůw proces probíhá syntetizováním křemíku přes
methylchlorisan při teplotě 250 – 300 °C a při tlaku 2 – 5 barů. Ke zvýšení aktivity a
rychlosti chemické reakce se používají katalyzátory na bázi mědi, cínu nebo hliníku,
naopak pro snížení rychlosti reakce se používá olovo, které funguje jako inhibitor. Směs
křemíku a použitých katalyzátorů nebo inhibitorů se vkládá do reaktoru s fluidním ložem
katalyzátoru, ve kterém se nachází plynný methylchlorid a dochází ke vzniku kapalné
silanové směsi. Jelikož přímá syntéza probíhá za zvýšených teplot, je důležité dodržet
přesný postup a zachovat tak bezpečný průběh celé reakce [27].
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Grinardova syntéza vynalezena francouzským chemikem Victorem Grinardem, jejíž
princip je založen na chloraci křemíku a nahrazení atomu chloru organickou skupinou
s použitím organokovových činidel, jako jsou organolithné sloučeniny, Grinardova
činidla a jiné podobné sloučeniny jako např. fenylmagnesiumbromid [27].
Hydrosilylace je třetím možným způsobem výroby organosilanů, při této chemické
reakci dochází k adici silanů vodíkem, zanikají násobné vazby a vznikají produkty
s dvojnou či trojnou vazbou. Hydrosilylace probíhá za vysokých teplot a používá se
k zavedení organických skupin do křemíkových sloučenin [27].

5.6 Ochrana proti korozi
Aby organosilany splňovaly potřebnou ochranu před korozí, je důležité povrch řádně
očistit a opatřit konverzní vrstvou. Jako nejlepší čištění povrchu před nanesením
organosilanů se podle výzkumů prokázalo alkalické odmaštění. Konverzní vrstva
obsahuje volné hydroxylové skupiny hydroxidů kovů, které se nacházejí na povrchu kovu
nebo vznikají v konverzních lázních. Pro dosažení dostatečné bariérové ochrany
vyloučeného povlaku organosilanů se používají lázně s obsahem nanočástic oxidu
křemičitého. Nehydrolyzovaná forma silanů je těkavá a hořlavá, proto je potřeba, před
aplikací na kovový povrch, silany hydrolyzovat. Touto reakcí vzniknou i potřebné
skupiny Si-OH, které jsou důležité pro interakci s kovovým povrchem. Hydrolýza může
být kyselá nebo alkalická. Organosilany se dají na kovový povrch nanášet několika
způsoby. Mezi ně patří napařování, nanášení plasmou nebo elektrostatické nanášení.
Elektrostatické nanášení se prokázalo jako nejpřívětivější metoda ke zvýšení odolnosti
proti korozi, avšak mezi nejpoužívanější a nejlevnější metodu nanášení patří ponoření
materiálu do pracovní lázně. Nanášecí proces je poměrně rychlý a již za několik sekund
se na povrchu vytvoří tenký gel, který je tvořen ze slabé sítě vodíkových můstků.
K vytvoření dostatečně velkého počtu vodíkových můstku, dochází při expozici v lázni v
rozmezí 3 až 5 minut. Organosilany se nevážou pouze na kovový povrch, ale vážou se i
mezi sebou, čímž si vytvoří vlastní ochrannou vrstvu. Aby vznikla silná vazba mezi
kovovým povrchem a organosilany, je zapotřebí povrch tepelně zpracovat. Při
dehydrataci vznikají pevné kovalentní vazby Si-O mezi kovovým podkladem a zároveň
vazby Si-O-Si mezi jednotlivými molekulami organosilanu. Tato vazba se jmenuje
siloxanová vazba. Proces dehydratace je znázorněn na obrázku č. 16 [22, 25, 29,30].
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Obrázek 16. Vznik kovalentních vazeb při dehydrataci [23]

5.7 Přilnavost nátěrových hmot
Koroze patří mezi nejčastější proces znehodnocování materiálu, který má špatný dopad
na životní prostředí a ekonomiku. V dnešní době je nátěrový systém stále jedním
z nejčastěji používaných a nejúčinnějších opatření k zabránění vzniku koroze. Nátěrový
systém se obecně sestává z alespoň dvou vrstev obsahující vrstvu pro předúpravu a
anorganickou povlakovou vrstvu. Ideální předúprava povrchu by měla mít nejen
potřebnou ochranou proti korozi, ale i dobré vazebné schopnosti ke kovovému povrchu a
k použité nátěrové hmotě. Jedním z hlavních nedostatků organosilanových vrstev je její
křehkost, pružnost a nízká drsnost povrchu, která je způsobena tloušťkou vrstvy.
Tloušťka vrstvy se obvykle pohybuje pouze okolo 100 nm. Nízká drsnost a neporézní
struktura vede k malé kontaktní ploše mezi organosilanovou vrstvou a nátěrovou hmotou,
což z geometrického hlediska brání dobré adhezi. Mezi hlavní faktory, které mohou
ovlivnit výslednou tloušťku organosilanové vrstvy, patří především koncentrace
organosilanové lázně, pH roztoku, doba ponoření materiálu v roztoku a způsob sušení.
Vysoce drsná a porézní struktura se dosáhne přidáním oxidu křemičitého, díky němuž
poskytuje vrstva stejné podmínky jako například při chromátování. Organosilany se na
kovový povrch vážou pevnými chemickými vazbami pomocí technologie sol-gel [20, 21].

Obrázek 17. Struktura vytvořené vrstvy [24]
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5.8 Sol-gel technologie
Pomocí této technologie lze zvolit vhodný organosilan s funkčními skupinami
k vytvoření pevné chemické vazby s organickými nátěry. Vhodné organosilany jsou
především ty, které mají schopnost se zapojit do vytvrzujících polymerizačních reakcí
organických předpolymerů. Jedná se zejména o ethoxy a amino skupiny pro epoxidy a
polyuretany. V dalším kroku se tedy upravovaný kovový povrch pojí s nátěrovou hmotou
pomocí vhodných organických funkčních skupin, čímž se povrch kovu naváže
chemickými vazbami do polymeru nátěrové hmoty. V tomto spojení mezi kovovým
povrchem, organosilany a nátěrovou hmotou se nevyskytují žádné fyzikální vazby.
Všechny vrstvy jsou nakonec propojeny silnými chemickými vazbami, které výrazně
ovlivňují přilnavost nátěrů a chrání kovový povrch před korodováním [20, 21, 23].

Obrázek 18. Interakce mezi organosilanovou vrstvou a organickým povlakem [23]

5.9 Organosilany a pozinkovaný povrch
Zinkové povlaky, které se obvykle nanášejí žárovým zinkováním nebo elektrolytickým
zinkováním, mají samy o sobě velmi dobré protikorozní vlastnosti. Avšak korozní
produkty zinku nemohou poskytnout maximální ochranu kovového substrátu před korozí.
Pro větší ochranu před korozí pozinkovaného povlaku je možné použít právě
organosilany. Hustý sol-gel film na povrchu poskytuje vynikající bariérovou ochranu.
Podle výzkumů se prokázalo, že pozinkovaný povrch s vrstvou organosilanů,
obohacených solí ceru, mají velmi vysokou korozní odolnost a schopnost regenerace
vrstvy při jejím poškození. Jedná se konkrétně o bis(triethoxysilylpropyl)tetrasulfid, který
je doplněn o lamely ceru [31].
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6 Experimentální část
Cílem experimentu bylo vytvořit dvě chemické předúpravy povrchu žárově
pozinkovaného materiálu, které jsou vhodné pro zvýšení adheze následně aplikovaného
nátěrového systému, veškeré přípravky poskytla firma Pragochema spol. s.r.o. Zkušební
pozinkované vzorky poskytnuté firmou ACO Industries, k.s. Přibyslav byly
předupraveny dvěma technologiemi chemických předúprav povrchu, dále se na vzorky
aplikoval nátěrový systém poskytnutý firmami COLORLAK, a.s., a Hempel (Czech
Republic) s.r.o. a na závěr bylo provedeno ověření fyzikálně – mechanických vlastností
jednotlivých předúprav povrchu žárového zinku s jednotlivým nátěrovým systémem. Pro
experiment byly vytvořeny zkušební vzorky s chemickou předúpravou pomocí
fosfátování PRAGOFOS 1920 a organosilany MP 250. Z důvodu nevyhovujících
výsledků v průběhu experimentu byla provedena modifikace chemického prostředku a do
experimentu byly vytvořeny nové zkušební vzorky, tentokrát s organosilany MP 200.
Nové zkušební vzorky nemohly být plně otestovány z důvodu pandemie COVID – 19.
Poslední část experimentu je zaměřena na technicko – ekonomické zhodnocení a srovnání
jednotlivých předúprav povlaku žárového zinku a vliv těchto předúprav na přilnavost
nátěrových hmot.

6.1 Příprava jednotlivých vzorků
Pro experiment byly použity žárově pozinkované vzorky z konstrukční oceli S235JR o
rozměrech 150 x 100 x 3 mm. Na vzorky se následně aplikovaly dvě chemické
předúpravy povrchu, které byly opatřeny nátěrovým systémem. Barvy použity
v experimentální části jsou AXAPUR U 2216, EPAX MASTIC S 2338, AXAPUR
PRIMER U 2008, EPAX S 2339, EPAX S 2318 a HEMPADUR 15570. Celkem bylo
vytvořeno 92 zkušebních vzorků, 40 vzorků pro technologii fosfátování, 44 vzorků pro
technologii organosilanů a 8 vzorků pouze s odmaštěním. Technické listy použitých
chemických přípravků a nátěrových hmot jsou uvedeny v příloze č. 2 na konci práce.
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Obrázek 19. Žárově pozinkovaný vzorek

6.2 Jednotlivé předúpravy povrchu žárového zinku
V experimentální části byly vytvořeny tři chemické předúpravy povlaku žárového zinku,
tato kapitola je zaměřena na popis jednotlivých chemických předúprav.

6.2.1 Alkalické odmaštění – PRAGOLOD 57 N
PRAGOLOD 57 N je silně alkalický středně emulgující odmašťovací přípravek pro
odmašťování oceli a litiny ponorem nebo postřikem. Přípravek se používá zejména pro
odstraňování silných nánosů konzervačních prostředků a různých nečistot mastného
charakteru lpících na ocelových předmětech [32].
V tabulce č. 2 je popsán technologický postup odmašťování.
Tabulka 2. Technologický postup odmašťování [32]

Technologický postup odmašťování
Název operace
Přípravek
Koncentrace
Teplota [°C] Čas [min]
Odmaštění
PRAGOLOD 57 N
60 g na 10 l
60
5
Oplach 2°
Demineralizovaná
místnosti
2
voda
Pro odmašťování bylo vytvořeno 8 vzorků a použití nátěrového systému je uvedeno
v tabulce č. 3.
Tabulka 3. Počet vzorků použitých pro odmašťování

Nátěrový systém
U 2216
S 2338
U 2008
S 2339

Referenční vzorky [ks]
2
2
2
2
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6.2.2 Fosfátování – PRAGOFOS 1920
Pragofos 1920 je určen pro fosfátování povrchu oceli, žárově zinkované oceli a hliníku
před kataforetickým lakováním nebo jiným nanášením nátěrových hmot, včetně
práškových plastů. Používá se jako předběžná úprava povrchu oceli, pozinkované oceli a
všech druhu výrobků, u kterých jsou kladeny vyšší nároky na funkční dobu životnosti ve
ztížených klimatických podmínkách. Pragofos 1920 je vícekationtový fosfatizační
proces, který vytváří vrstvu zinečnatého fosfátu bez použití dusitanového urychlovače.
Vytváří hutné, jemnozrnně krystalické povlaky zinečnatého fosfátu se zvýšenou korozní
odolností [33]
V tabulce č. 4 je podrobně popsán technologický postup fosfátování.
Tabulka 4. Technologický postup fosfátování [33]

Technologický postup fosfátování
Název operace
Přípravek

Koncentrace

Teplota [°C]

Čas [min]

Odmaštění
Oplach 2°
Aktivační oplach

PRAGOLOD 57 N
60 g na 10 l
60
5
Demineralizovaná voda
místnosti
2
PRAGOFOS 1927
18 g na 9 l
20
1
PRAGOFOS 1921
312 g na 8 l
Fosfátování
PRAGOFOS 1922 L
180 g na 8 l
50
5
PRAGOFOS 1924
32 g na 8 l
PRAGOFOS 1502
16 g na 8 l
Oplach 2°
Demineralizovaná voda
místnosti
2
Pro chemickou předúpravu fosfátování bylo vytvořeno 40 zkušebních vzorků a použití
nátěrového systému je uvedeno v tabulce č. 5.
Tabulka 5. Počet vzorků použitých pro fosfátování

Nátěrový
systém
U 2216
S 2338
U 2008
S 2339
U 2318
H 15570

Referenční
vzorky [ks]
1
1
1
1
2
2

Solná mlha
[ks]
4
4
4
4
3
3

Kondenzační komora
[ks]
2
2
2
2
1
1
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6.2.3 Organosilany – COATOSIL MP 250
Další chemickou předúpravou povlaku žárového zinku zkoumány v experimentální části
jsou organosilany. V práci byl použit přípravek COATOSIL MP 250. Organosilany
slouží jako základní složka před nanášením nátěrových hmot, inkoustů, tmelů či lepidel.
Díky jejich aplikaci dochází k zvýšení adheze mezi základním materiálem a aplikovanou
látkou V tabulce č. 6 je podrobně popsán technologický postup nanášení organosilanů
MP 250. [34]
Tabulka 6. Technologický postup nanášení organosilanů, COATOSIL MP250 [34]

Technologický postup nanášení organosilanů, COATOSIL MP 250
Název operace
Přípravek
Koncentrace Teplota [°C]
Odmaštění
Oplach 2°
Aktivace povrchu
Organosilany

PRAGOLOD 57 N
Demineralizovaná
voda
HCl
COATOSIL MP 250

Čas [min]

60 g na 10 l
-

60
místnosti

5
2

2 % na 10 l
100 g na 10 l

místnosti
25

2
5

Oplach 2°

Demineralizovaná
místnosti
2
voda
Sušení
90
5
Pro chemickou předúpravu organosilanů, COATOSIL MP 250 bylo vytvořeno 28 vzorků
a použití nátěrového systému je uvedeno v tabulce č. 7.
Tabulka 7. Počet vzorků použitých pro organosilany, COATOSIL MP 250

Nátěrový
systém
U 2216
S 2338
U 2008
S 2339

Referenční
vzorky [ks]
1
1
1
1

Solná mlha
[ks]
4
4
4
4

Kondenzační komora
[ks]
2
2
2
2

6.2.4 Organosilany – COATOSIL MP 200
Jako další byl použit přípravek COATOSIL MP 200, který také slouží jako základní
složka před nanášením nátěrových hmot, inkoustů, tmelů či lepidel. V tabulce č. 8 je
podrobně popsán technologický postup nanášení organosilanů, MP 200 [35]
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Tabulka 8. Technologický postup nanášení organosilanů, Coatosil MP 200 [35]

Technologický postup nanášení organosilanů, COATOSIL MP 200
Název operace
Přípravek
Koncentrace Teplota [°C]

Čas [min]

Odmaštění
Oplach 2°

PRAGOLOD 57 N
60 g na 10 l
60
5
Demineralizovaná
místnosti
2
voda
Aktivace povrchu
HCl
2 % na10 l
místnosti
2
Organosilany
Coatosil MP 250
100 g na 10 l
25
5
Oplach 2°
Demineralizovaná
místnosti
2
voda
Sušení
90
5
Pro chemickou předúpravu organosilanů, COATOSIL MP 200 bylo vytvořeno 16 vzorků
a použití nátěrového systému je uvedeno v tabulce č. 9
Tabulka 9. Počet vzorků použitých pro organosilany, COATOSIL MP 200

Nátěrový
systém
U 2318
H 15570

Referenční
vzorky [ks]
2
2

Solná mlha
[ks]
4
4

Kondenzační komora
[ks]
2
2

Obrázek 20. Lázně pro aplikaci organosilanů

6.3 Nanášení nátěrových hmot
Nátěrové hmoty se aplikovaly na zkušební vzorky pomocí nanášecího pravítka. Nanášecí
pravítka mají různé geometrické tvary (čtyřhranná, válečková, krabicová, šestihranná).
Každá strana nanášecího pravítka umožňuje nanášet různé tloušťky mokrého filmu.
Způsob nanášení pomocí pravítka je vhodný k docílení rovnoměrné tloušťky povlaku a
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používá se hlavně pro malé plochy s tvrdým a rovným povrchem. Tloušťka mokrého
filmu je po vytvrzení vždy menší, než je štěrbina pravítka, protože tloušťka nátěrové
hmoty závisí na množství netěkavých látek [17]
V této bakalářské práci bylo použito nanášecí pravítko čtyřhranné, s tloušťkami 30, 60,
90 a 120 𝜇m (viz. Obr. 21). Nanášená tloušťka pro experiment byla 120 𝜇m.

Obrázek 21. Čtyřhranné nanášecí pravítko [17]

6.3.1 Použité nátěrové hmoty
6.3.1.1 AXAPUR U 2216
Polyuretanová dvousložková antikorozní základní barva AXAPUR U 2216 je disperze
pigmentů a plniv v roztoku syntetických pryskyřic v organických rozpouštědlech
s přídavkem aditiv a antikorozní složkou. Používá se jako základ pod další vrchní barvy
nebo přímo jako jednovrstvá matná antikorozní barva. Barva má široké použití od nátěrů
obytných a přepravních kontejnerů, palet, obložení a konstrukcí hal, sloupů osvětlení,
krytů strojů a zařízení až po okapy, střechy a parapety. AXAPUR U 2216 je
charakteristická svou vysokou odolností a stálostí, rychlým zasycháním a širokým
záběrem použití. Vhodné nanášení barvy je stříkáním, štětcem nebo válečkem. Povrch
musí být suchý, čistý a zbavený případných mastnot a zbytků rzi. Teplota prostředí při
nanášení musí být v intervalu od 18 °C do 25 °C a relativní vlhkost vzduchu 75 %. Doba
zpracovatelnosti nátěrové hmoty je asi 5 hodin při 20 °C. Doporučené ředidlo je U 6002
a tužidlo U 7000. V tabulce č. 10 jsou shrnuty podmínky aplikace nátěrové hmoty [36]
Tabulka 10: Způsob aplikace nátěrové hmoty AXAPUR U 2216 [36]

Způsob aplikace NH
Druh aplikace
Čtyřhranné pravítko
Tužidlo
U 7002
Ředidlo
U 6002
Teplota místnosti [°C]
23
Doba vytvrzení [den]
7
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6.3.1.2 EPAX MASTIC S 2338
Jedná se vysokosušinovou epoxidovou základní antikorozní dvousložkovou barvu, která
je určena k nátěrům kovových pokladů jako je ocel, zoxidovaný zinek apod. pro venkovní
i vnitřní prostředí. Barva se používá pro silnovrstvé nátěry ocelových konstrukcí
v korozně agresivním prostředí. EPAX MASTIC S 2338 se vyznačuje rychlým
zasycháním při nízkém obsahu těkavých organických látek. Barva má tixotropní
charakter, který zabraňuje stékání nátěru na svislých plochách i při nanesení silnější
vrstvy. Nátěrový systém s vysokou antikorozní ochranou je možno dokončit nátěrovými
hmotami epoxidovými, polyuretanovými nebo akryluretanovými. Podklad musí být před
nanesením barvy suchý, čistý, zbavený případných nečistot, mastnot, zbytků rzi a solí.
Barvu lze nanášet stříkáním, válečkem nebo štětcem. Optimální teplota prostředí a
povrchu je 18-25 °C s maximální relativní vlhkostí vzduchu 75 %. Doporučené ředidlo
je S 6300 a tužidlo S 7309. Doba zpracovatelnosti nátěrové hmoty je asi 5 hodin při
20 °C. V tabulce č. 11 jsou shrnuty podmínky aplikace nátěrové hmoty. [37]
Tabulka 11. Způsob aplikace nátěrové hmoty EPAX MASTIC S 2338 [37]

Způsob aplikace NH
Druh aplikace
Tužidlo
Ředidlo
Teplota místnosti [°C]
Doba vytvrzení [den]
6.3.1.3 AXAPUR PRIMER U 2008

Čtyřhranné pravítko
S 7309
S 6300
23
7

AXAPUR PRIMER U 2008 je polyuretanová dvousložková antikorozní základní barva.
Jedná se o disperzi pigmentů a plniv v roztoku syntetických pryskyřic v organických
rozpouštědlech s přídavkem speciálních aditiv a antikorozní složkou. Barva U 2008
neobsahuje sloučeniny těžkých kovů. Používá se především k základním nátěrům
výrobků z oceli, pozinkované oceli, hliníku a lehkých kovů. Barva lze použít pod všechny
typy polyuretanových, akryluretanových, akrylátových a syntetických barev. AXAPUR
PRIMER se vyznačuje vysokou přilnavostí k podkladu, rychlým zasycháním a výbornou
mechanickou i chemickou odolností. Před nanesením barvy musí být povrch suchý, čistý
a zbaven případných mastnot a zbytků rzi. Barvu lze nanášet štětcem nebo stříkáním.
Optimální teplota prostředí a povrchu je v intervalu od 18 °C do 25 °C a relativní vlhkost
vzduchu by měla být 75 %. Doba zpracovatelnosti nátěrové hmoty je asi 5 hodin při
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20 °C. Doporučené ředidlo od výrobce je U 6002 a tužidlo U 7002 nebo U 7008. V tabulce
č. 12 jsou shrnuty podmínky aplikace nátěrové hmoty [38].
Tabulka 12. Způsob aplikace nátěrové hmoty AXAPUR PRIMER U 2008 [38]

Způsob aplikace NH
Druh aplikace
Čtyřhranné pravítko
Tužidlo
U 7002
Ředidlo
U 6002
Teplota místnosti [°C]
23
Doba vytvrzení [den]
7
6.3.1.4 EPAX S 2339
Epoxidová jednovrstvá antikorozní dvousložková barva EPAX S 2339 je disperze
pigmentů (bez obsahu olova a chromu) v roztoku epoxidové středně molekulární
pryskyřice v organických rozpouštědlech s přísadou aditiv a antikorozní složkou. Barva
plní současně funkci základní antikorozní a vrchní barvy. Je určená především jako
jednovrstvý antikorozní nátěr kovových podkladů jako ocel, zoxidovaný zinek (při
použití tužidla S 7307 lze aplikovat i na čerstvý pozinkovaný povrch) apod. pro venkovní
i vnitřní prostředí. Vlivem povětrnostních vlivů a přímého UV záření může docházet ke
ztrátě lesku a křídování, což ale nezhorší vysoké ochranné vlastnosti nátěru. EPAX S
2339 lze použít jako kvalitní antikorozní základní nátěr. Nátěrový systém lze dokončit
nátěrovými hmotami epoxidovými, polyuretanovými akryluretanovými, případně
akrylátovými. Barva má tixotropní charakter, který zabraňuje stékání nátěru na svislých
plochách. Barvu lze nanášet štětcem, válečkem nebo stříkáním. Doporučená teplota okolí
a podkladu při použití barvy S 2339 je 18-25 °C. Doba zpracovatelnosti nátěrové hmoty
je asi 5 hodin při 20 °C. Podklad musí být před nanesením barvy suchý, čistý a zbaven
případných nečistot. V tabulce č. 13 jsou shrnuty podmínky aplikace nátěrové hmoty
[39].
Tabulka 13. Způsob aplikace nátěrové hmoty EPAX S 2339 [39]

Způsob aplikace NH
Druh aplikace
Čtyřhranné pravítko
Tužidlo
S 7309
Ředidlo
S 6300
Teplota místnosti [°C]
23
Doba vytvrzení [den]
7
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EPAX S 2318

Nátěrová barva EPAX S 2318 je určena k základním antikorozním nátěrům kovových
podkladů jako je ocel, hliník, oxidovaný zinek apod. pro venkovní i vnitřní prostředí.
Jedná se o disperzi pigmentů bez sloučenin olova a chromu v roztoku nízkomolekulární
epoxidové pryskyřice v organických rozpouštědlech s přísadou aditiv, antikorozní
složkou a organických inhibitorů koroze. Vhodné nanášení barvy je stříkáním, štětcem
nebo válečkem. Povrch musí být suchý, čistý a zbavený případných mastnot a zbytků rzi.
Doporučené ředidlo je S 6300 a tužidlo S 7302, S 7307 či S 7308. Zpracovatelnost
natužené hmoty je dle pokynů výrobce při 20 °C nejméně 5 hodin. V tabulce č. 14 jsou
shrnuty podmínky aplikace nátěrové hmoty [40].
Tabulka 14. Způsob aplikace nátěrové hmoty EPAX S 2318 [40]

Způsob aplikace NH
Druh aplikace
Čtyřhranné pravítko
Tužidlo
U 7303
Ředidlo
U 6300
Teplota místnosti [°C]
23
Doba vytvrzení [den]
7
6.3.1.6 HEMPADUR 15570
HEMPADUR 15570 je dvousložková, polyamidovým akrylátem tvrzená epoxidová
nátěrová hmota s obsahem zinkfosfátu, která vytvrzuje do pevného a vysoce korozně
odolného nátěru. Používá se při údržbách a opravách jako základní nebo vrchní nátěr pro
těžká korozní prostředí. Jako vrchní nátěr se používá jen v systémech, kde není kladen
velký důraz na vzhled nátěru. Doporučená metoda aplikace je bezvzduché či vzduchové
stříkání nebo aplikace štětcem. Doporučené ředidlo je 08450 a tužidlo 95570. V tabulce
č. 15 jsou shrnuty podmínky aplikace nátěrové hmoty [41].
Tabulka 15. Způsob aplikace nátěrové hmoty HEMPADUR 15570 [41]

Způsob aplikace NH
Druh aplikace
Čtyřhranné pravítko
Tužidlo
95570
Ředidlo
08450
Teplota místnosti [°C]
23
Doba vytvrzení [den]
7
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6.4 Experimentální metody zkoušení
Po dokončení chemických předúprav, bylo 22 vzorků vloženo do kondenzační komory
(2 vzorky od každé technologie a nátěrového systému) a 46 vzorků do solné mlhy (4
vzorky od každé technologie a nátěrového systému, na jednom vzorku se provedlo
porušení nátěrového systému kvůli provedení zkoušky delaminace nátěru). Zkouška
probíhala dle normy ČSN EN ISO 6270-1 pro kondenzaci a dle normy ČSN EN ISO 9227
pro solnou mlhu. Teplota v kondenzační komoře byla dle normy (38 ± 2) °C, teplota v
solné mlze pak (35 ± 2) °C, kde je v průběhu rozprašován 5 % roztok chloridu sodného
s demineralizovanou vodou.

Obrázek 22. Vzorky umístěné v korozní komoře

Kontrola vzorků probíhala v intervalech 24, 72, 96, 168, 240, 360, 528, 600, 720 a 864
hodin, vzorky byly vyndány, osušeny a vyfoceny. Prvních 10 vzorků ze solné mlhy a 10
vzorků z kondenzační komory se odebraly po 360 hodinách. Dalších 10 vzorků se
odebralo pouze ze solné mlhy po 720 hodinách, a nakonec se odebraly všechny vzorky
po 864 hodinách. Na odebraných vzorkách se do 24 hodin provedly veškeré testy, které
jsou popsány v kapitole č. 6.5. Z důvodu velké degradace nátěrových hmot v solné mlze,
byl experiment ukončen dříve, než bylo plánováno. Způsob označení jednotlivých vzorků
je shrnuto v příloze č. 1 a veškerá fotodokumentace je k dispozici na přiloženém CD.

6.5 Ověření fyzikálně - mechanických vlastností použitých
nátěrových systémů
V této části jsou popsány zkušební postupy pro určení fyzikálně – mechanických
vlastností jednotlivých nátěrových systémů, které byly v práci provedeny.
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Jedná se o tyto metody:
a) Stanovení

tloušťky

nátěrů

dle

ČSN

EN

ISO

2808

nedestruktivně

elektromagnetickou metodou (použitý přístroj Elcometer 456)
b) Stanovení přilnavosti nátěrů mřížkovou zkouškou dle ČSN EN ISO 2409
c) Stanovení přilnavosti nátěrů odtrhovou zkouškou dle ČSN EN ISO 4624 (použitý
přístroj Elcometer 510)
d) Stanovení přilnavosti nátěru křížovým řezem dle ČSN EN ISO 16276-2
e) Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu dle ČSN EN ISO 4628-8

6.5.1 Označení zkušebních vzorků
V bakalářské práci a přiložené fotodokumentaci jsou zkušební vzorky označeny dle
následujícího systému:

X–X–X
Číslo vzorku
Technologie

-

Barva
U 2216

1. – Odmaštění

-

U 2008

2. – Fosfátování

-

S 2338

3. – Organosilany MP250

-

S 2339

4. – Organosilany MP200

-

S 2318

-

H 15570

6.5.2 Stanovení tloušťky nátěrů
Celková tloušťka duplexního systému, povlaku zinku a organické nátěrové hmoty byla
naměřena pomocí digitálního přístroje Elcometer 456, který pracuje na principu
nedestruktivní elektromagnetické metody.
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Obrázek 23. Elcometer 456 [42]

Pro každý vzorek byla změřena tloušťka celkového systému (žárový zinek + nátěrový
systém) a následně byla odečtena hodnota tloušťky povlaku žárového zinku (průměrná
tloušťka zinkového povlaku byla naměřena 71,64 µm), v tabulce č. 16 jsou uvedeny
průměrné výsledky tlouštěk povlaků organických nátěrových hmot referenčních vzorků,
z deseti měření na každém nátěrovém systému pro určitý druh předúpravy žárového
zinku. Tloušťky nátěrových systémů pro všechny vzorky jsou uvedeny v příloze č.1.
Tabulka 16. Tloušťka povlaku nátěrového systému referenčních vzorků

Číslo vzorku
Tloušťka NS [µm]
Chemická předúprava: Odmaštění PRAGOLOD 57 N
1 – 1 – U 2216
63,12
2 – 1 – U 2216
57,93
3 – 1 – S 2338
92,44
4 – 1 – S 2338
89,92
5 – 1 – U 2008
70,33
6 – 1 – U 2008
68,40
7 – 1 – S 2339
104,32
8 – 1 – S 2339
93,93
Chemická předúprava: Fosfátování
9 – 2 – U 2216
72,41
10 – 2 – S 2338
100,50
11 – 2 – U 2008
59,74
12 – 2 – S 2339
75,82
13 – 2 – S 2318
83,11
14 – 2 – S 2318
99,82
15 – 2 – H 15570
113,24
16 – 2 – H 15570
106,62
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Chemická předúprava: Organosilany MP 250
17 – 3 – U 2216
69,12
18 – 3 – S 2338
102,78
19 – 3 – U 2008
88,97
20 – 3 – S 2339
99,72
Chemická předúprava: Organosilany MP 200
21 – 4 – S 2318
69,88
22 – 4 – S 2318
65,40
23 – 4 – H 15570
94,76
24 – 4 – H 15570
87,54

6.5.3 Stanovení přilnavosti
Zkoušky přilnavosti nátěrových systémů se používají pro stanovení parametru přilnavosti
mezi jednotlivými vrstvami nátěrových systémů nebo mezi povlakem a samostatným
povrchem.
6.5.3.1

Zkouška přilnavosti mřížkovou zkouškou dle ČSN EN ISO 2409

Pomocí mřížkové zkoušky nebo zkoušky křížovým řezem se hodnotí odolnost nátěru
proti koheznímu a adheznímu poškození. Podstatou této metody je zhotovení řezu ve
tvaru mřížky až na podklad a následné vizuální zhodnocení stavu nátěru podle stupnice
normy. Použití mřížkové zkoušky je omezeno tloušťkou nátěru (max. 250 μm), zatímco
u křížového řezu na tloušťce nátěru nezáleží.
Vzdálenost mezi řezy u mřížkové zkoušky
Vzdálenost mezi jednotlivými řezy mřížky závisí na tloušťce a druhu řezu takto [17]:
a) 0 - 60 µm: 1 mm rozestup pro tvrdé povlaky
b) 0 - 60 µm: 2 mm rozestup pro měkké povlaky
c) 61 - 120 µm: 2 mm rozestup pro tvrdé i měkké povlaky
d) 121 - 250 µm: 3 mm rozestup pro tvrdé i měkké povlaky
Na vytvořenou mřížku se následně přitlačí lepící páska, která odstraní čtverečky povlaku,
jejichž přilnavost byla v důsledku provedení řezu narušena. Výsledek zkoušky je
hodnocen číslem na stupnici od 0 do 5, které odpovídá pozorovanému poškození [17].
Vyhodnocení zkoušky:
1. Stupeň 0 - žádný čtverec nátěru není poškozen, řezy jsou hladké
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2. Stupeň 1 - nepatrné poškození v místech, kde se řezy kříží, poškozená plocha nesmí
přesahovat 5 %
3. Stupeň 2 - nátěr je částečně poškozený podél řezných hran, v rozích řezu nebo na
různých místech mřížky, poškození je vetší než 15 %, ale menší než 35 %
4. Stupeň 3 - nátěr je poškozen v oblasti rohu jednotlivých řezů, podél řezné hrany
částečně, nebo celkově, na různých místech mřížky, poškození je větší než 15 %, ale
menší než 35 % celkové plochy mřížky
5. Stupeň 4 - v oblasti rohů řezů jsou na nátěru viditelné velké změny a mnohé čtverce
jsou částečně nebo zcela poškozeny, plocha mřížky je poškozena z více jak 15 %, ale
méně než 65 %
6. Stupeň 5 – veškeré změny, které jsou vetší než u stupně 4
V tabulce č. 17 je znázorněn vzhled pro každou klasifikaci mřížkové zkoušky.
Tabulka 17: Klasifikace mřížkové zkoušky

Klasifikace

Vzhled

0

1

2

3

4

5

-
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Stanovení přilnavosti nátěru křížovým řezem dle ČSN EN ISO

16276-2
Pro zkoušku přilnavosti nátěru křížovým řezem je potřeba ostrého nástroje, kterým je
veden řez ve tvaru „X“. Postup je stejný jako u mřížkové zkoušky, na provedený řez se
pevně přilepí lepící páska, čímž dojde k odstranění povlaku se špatnou přilnavostí.
Hodnocení zkoušky se provádí číselnou kvalifikací na stupnici od 0 do 5, která odpovídá
pozorovanému poškození. Klasifikace zkoušky je zobrazena v tabulce č. 18.
Tabulka 18: Klasifikace zkoušky křížovým řezem

Křížový řez dle ČSN EN ISO 16276-2
Klasifikace Popis
0

Žádný odlup

1

Nepatrný odlup podél řezů

2

Odlup podél řezu, v ploše max. do
vzdálenosti 1,6 mm od křížení
řezů

3

Odlup podél řezu, v ploše max. do
vzdálenosti 3,2 mm od křížení
řezů

4

Odstranění povlaku z většiny
plochy mezi řezy

5

Odstranění povlaku i mimo
plochu křížového řezu
6.5.3.3

Vzhled

Stanovení přilnavosti nátěrů odtrhovou zkouškou dle ČSN EN

ISO 4624
Při odtrhové zkoušce se na vzorek nalepí zkušební tělísko (terčík) vhodně zvoleným
lepidlem na nátěr, a poté následuje jeho vytvrzení a odtržení zkušebního tělíska
odtrhovým zařízením. V této práci byly použity vzorky o rozměrech 150 x 100 x 3 mm,
které byly dostatečně tuhé, aby se zamezilo poškození vzorku při odtrhové zkoušce. Pro
nalepení zkušebních tělísek bylo použito lepidlo značky 3M, typu PR100. Jedná se o
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dvousložkové akrylové lepidlo s nízkou úrovní zápachu, vynikající pevností v odlupu,
rázovou pevností a smykovou pevností. Je důležité používat lepidla, která nemohou
povlak poškodit nebo jím pronikat. K úplnému vytvrzení lepidla 3M, typu PR100 dochází
po 24 hodinách při teplotě okolního prostředí 23 °C. Odtrhová zkouška byla provedena
pomocí odtrhového zařízení typu Elcometer 510, 24 hodin po nalepení zkušebního tělíska
a výsledky zkoušky jsou zaznamenány v kapitole č. 6.6. Během odtrhu se zaznamenává
nárůst napětí, které dosáhne maximální hodnoty s odtrhem tělíska. Výsledkem zkoušky
je hodnota maximálního napětí odtrhu a druh lomu. Při odtržení zkušebního tělíska
dochází ke kohéznímu nebo adhéznímu lomu, často jde o kombinaci těchto lomů [25]:
•

A – kohezní lom v podkladu

•

A/B – adhezní lom mezi podkladem a první vrstvou

•

-/Y – adhezní lom mezi poslední vrstvou a lepidlem

•

Y – kohezní lom v lepidle

•

Y/Z – adhezní lom mezi lepidlem a zkušebním tělískem

Obrázek 24. Značení vrstev pro vyhodnocení charakteristiky lomu [24]

6.6 Výsledky

zkoušek

přilnavosti

pro

jednotlivé

předúpravy
6.6.1 Výsledky zkoušek přilnavosti před testováním
V následujících tabulkách se nachází hodnoty odtrhových napětí, vyhodnocení křížového
řezu a mřížkové zkoušky pro referenční vzorky. Dohromady bylo vytvořeno 24
referenčních vzorků, 8 vzorků pouze s odmaštěním, 8 vzorků pro fosfát a 8 vzorků pro
organosilany.
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Výsledky zkoušek přilnavosti referenčních vzorků s odmaštěním

V tabulce č. 19 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s alkalickým odmaštěním.
Tabulka 19: Výsledky zkoušky přilnavosti: Odmaštění, referenční vzorky, 0 hodin

Odmaštění, referenční vzorky, 0 hodin
Vzorek
Odtrh
Odtrhové
Charakteristika
Křížový
napětí [MPa]
lomu
řez
1
0,60
95 % A/B, 5 % B
1 – 1 – U 2216
2
2
1,20
90 % A/B, 10 % B
3
1,39
90 % A/B, 10 % B
1
1,12
90 % A/B, 10 % B
2 – 1 – U 2216
1
2
1,00
90 % A/B, 10 % B
3
0,50
90 % A/B, 10 % B
1
2,71
10 % A/B, 90 % B
3 – 1 – S 2338
2
2
2,78
15 % A/B, 85 % B
3
1,71
100 % B
1
2,80
40 % A/B, 60 % B
4 – 1 – S 2338
0
2
2,26
50 % A/B, 50 % B
3
2,63
10 % A/B, 90 % B
1
2,40
100 % A/B
5 – 1 – U 2008
0
2
2,80
95 % A/B, 5 % B
3
4,55
90 % A/B, 10 % B
1
3,94
90 % A/B, 10 % B
6 – 1 – U 2008
0
2
3,54
80 % A/B, 20 % B
3
5,17
80 % A/B, 20 % B
1
2,18
100 % B
7 – 1 – S 2339
0
2
1,98
100 % B
3
3,74
100 % B
1
3,93
100 % B
8 – 1 – S 2339
0
2
2,77
100 % B
3
3,25
100 % B
V grafu č. 1 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.

Mřížková
zkouška
3

1

3

1

1

1

0

0
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Průměrné hodnoty odtrhového napětí - Odmaštění

Průměrné odtrhové napětí [MPa]

4

3,7

3,5
2,8

3
2,48

2,5
2
1,5
1

0,96

0,5
0
U 2216

S 2338
U 2216

S 2338

U 2008
U 2008

S 2339

S 2339

Graf 1: Výsledky odtrhové zkoušky: Odmaštění, referenční vzorky, 0 hodin

6.6.1.2

Výsledky zkoušek přilnavosti referenčních vzorků pro fosfátování

V tabulce č. 20 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s fosfátováním.
Tabulka 20: Výsledky zkoušky přilnavosti: Fosfátování, referenční vzorky, 0 hodin

Fosfátování, referenční vzorky, 0 hodin
Vzorek
Odtrh
Odtrhové
napětí [MPa]
1
4,61
9 – 2 – U 2216
2
4,80
3
3,43
1
5,77
10 – 2 – S 2338
2
5,35
3
4,39
1
5,56
11 – 2 – U 2008
2
5,75
3
5,49
1
7,33
12 – 2 S 2339
2
6,24
3
6,29
1
4,66
13 – 2 – S 2318
2
4,85

Charakteristika
lomu
40 % A/B, 60 % B
50 % A/B, 50 % B
70 % A/B, 30 % B
10 % A/B, 90 % B
5 % A/B, 95 % B
100 % B
10 % A/B, 90 % B
50 % A/B, 50 % B
70 % A/B, 30 % B
100 % B
10 % A, 90 % B
100 % B
10 % A/B, 50 % B,
40 % Y
50 % B, 50 % Y

Křížový
řez

Mřížková
zkouška

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0
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3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

4,42
3,61
4,48
4,02
6,08
4,93
4,08
3,60
6,69
5,13

60 % B, 40 % Y
30 % B, 70 % Y
14 – 2 – S 2318
0
70 % B, 30 % Y
80 % B, 20 % Y
80 % A/B, 20 % Y
15 – 2 – H 15570
0
60 % A/B, 40 % Y
60 % A/B, 40 % Y
35 % A/B, 65 % Y
15 – 2 – H 15570
0
80 % B, 20 % Y
60 % A/B, 20 % B,
20 % Y
V grafu č. 2 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.

0

0

0

Průměrné hodnoty odtrhového napětí - Fosfátování
6,62

Průměrné odtrhové napětí [MPa]

7
5,6

6
5,17
5

5,09
4,34

4,28

4
3

2
1
0
U 2216

S 2338

U 2216

S 2338

U 2008
U 2008

S 2339
S 2339

S 2318

S 2318

H 15570

H 15570

Graf 2: Výsledky odtrhové zkoušky: Fosfátování, referenční vzorky, 0 hodin

6.6.1.3

Výsledky

zkoušek

přilnavosti

referenčních

vzorků

pro

organosilany MP 250
V tabulce č. 21 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s organosilany MP 250.
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Tabulka 21: Výsledky zkoušky přilnavosti: Organosilany MP 250, referenční vzorky, 0 hodin

Organosilany MP 250, referenční vzorky, 0 hodin
Vzorek
Odtrh
Odtrhové
Charakteristika
Křížový
napětí [MPa]
lomu
řez
1
2,09
10 % A, 90 % A/B
17 – 3 – U 2216
0
2
2,05
95 % A/B, 5 % B
3
2,23
90 % A/B, 10 % B
1
3,83
5 % A/B, 95 % B
18 – 3 – S 2338
0
2
3,26
15 % A/B, 85 % B
3
2,36
100 % B
1
2,80
95 % A/B, 5 % B
19 – 3 – U 2008
0
2
6,43
90 % A/B, 10 % B
3
4,90
95 % A/B, 5 % B
1
3,09
5 % A/B, 95 % B
20 – 3 – S 2339
0
2
3,10
100 % B
3
3,34
100 % B
V grafu č. 3 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.
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Graf 3: Výsledky odtrhové zkoušky: Organosilany MP 250, referenční vzorky, 0 hodin
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V tabulce č. 22 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s organosilany MP 200.
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Tabulka 22. Výsledky zkoušky přilnavosti Organosilany MP 200, referenční vzorky, 0 hodin

Organosilany MP 200, referenční vzorky, 0 hodin
Vzorek
Odtrh
Odtrhové
Charakteristika
Křížový
napětí [MPa]
lomu
řez
1
9,96
40 % B, 60 % Y
21 – 4 – S 2318
1
2
5,42
30 % B, 70 % Y
3
9,40
40 % B, 60 % Y
1
4,86
80 % Y, 20 % B
22 – 4 – S 2318
0
2
6,58
100 % Y
3
7,42
70 % Y, 50 % B
1
6,06
90 % Y, 10 % B
23 – 4 – H 15570
0
2
7,88
80 % Y, 20 % B
3
6,65
90 % Y, 10 % B
1
6,41
40 % B, 60 % Y
24 – 4 – H 15570
0
2
8,23
40 % B, 60 % Y
3
5,78
30 % B, 70 % Y
V grafu č. 4 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.
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Graf 4. Výsledky odtrhové zkoušky: Organosilany MP 200, referenční vzorky, 0 hodin

6.6.2 Výsledky zkoušek přilnavosti odebraných vzorků ze solné
mlhy
Dalším krokem v praktické části proběhlo zkoušení vzorků v solné mlze. Vzorky se
odebíraly v intervalech 360, 720 a 864 hodin a podrobily se zkouškám přilnavosti.
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V následujících kapitolách jsou zaznamenány výsledky odtrhových napětí, vyhodnocení
křížového řezu a výsledky mřížkové zkoušky.
6.6.2.1 Výsledky zkoušek přilnavosti fosfátování, solná mlha, 360 hodin
V tabulce č. 23 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s fosfátováním, které byly
odebrány ze solné mlhy po 360 hodinách.
Tabulka 23: Výsledky zkoušky přilnavosti: fosfátování, solná mlha, 360 hodin

Fosfátování, solná mlha, 360 hodin
Vzorek
Odtrh
Odtrhové
napětí [MPa]
1
3,50
25 – 2 – U 2216
2
3,71

Charakteristika lomu

Křížový
řez

60 % A/B, 40 % B
1
10 % A, 40 % A/B,
50 % B
3
3,48
50 % A/B, 50 % B
1
4,73
90 % Y, 10 % B
26 – 2 – S 2339
0
2
4,61
30 % A/B, 50 % Y,
20 % B
3
4,27
90 % Y, 10 %
1
3,49
40 % Y, 20 % A/B,
40 % B
27 – 2 – U 2008
1
2
4,34
20 % Y, 20 % A/B,
60 % B
3
4,04
5 % Y, 95 % B
1
5,96
30 % Y, 20 % A/B,
28 – 2 – S 2339
50 % B
0
2
6,74
5 % A/B, 95 % B
3
5,93
100 % B
V grafu č. 5 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.
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Průměrné hodnoty odtrhového napětí - Fosfátování
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Graf 5: Výsledky odtrhové zkoušky: Fosfátování, solná mlha, 360 hodin

6.6.2.2 Výsledky zkoušek přilnavosti organosilany MP 250, solná mlha, 360 hodin
V tabulce č. 24 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s Organosilany MP 250, které
byly odebrány ze solné mlhy po 360 hodinách.
Tabulka 24: Výsledky zkoušky přilnavosti: Organosilany MP 250, solná mlha, 360 hodin

Organosilany MP 250, solná mlha, 360 hodin
Vzorek
Odtrh Odtrhové napětí
[MPa]
1
Odtržen ručně
29 – 3 – U 2216
2
Odtržen ručně
3
Odtržen ručně
1
0,93
30 – 3 – S 2338
2
0,86
3
1,28
1
1,47
31 – 3 – U 2008
2
2,31
3
2,45
1
2,08
32 – 3 – S 2339
2
1,92

Charakteristika lomu

Křížový Mřížková
řez
zkouška

100 % A/B
5
100 % A/B
100 % A/B
90 % A/B, 10 % B
3
90 % A/B, 10 % B
85 % A/B, 15 % B
90 % A/B, 10 % B
3
70 % A/B, 30 % B
80 % A/B, 20 % B
5 % A/B, 95 % B
2
10 % A, 40 % A/B,
50 % B
3
2,41
20 % A/B, 80 % B
V grafu č. 6 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.
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Průměrné hodnoty odtrhového napětí - Organosilany MP 250
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Graf 6: Výsledky zkoušky přilnavosti: Organosilany MP 250, solná mlha, 360 hodin

6.6.2.3 Výsledky zkoušek přilnavosti organosilany MP 200, solná mlha, 360
hodin
V tabulce č. 25 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s Organosilany MP 200, které
byly odebrány ze solné mlhy po 360 hodinách.
Tabulka 25. Výsledky zkoušky přilnavosti: Organosilany MP 200, solná mlha, 360 hodin

Organosilany MP 200, solná mlha, 360 hodin
Vzorek
Odtrh
Odtrhové
Charakteristika Křížový Mřížková
napětí [MPa]
lomu
řez
zkouška
1
5,17
20 % B, 80 % Y
33 – 4 – S 2318
0
1
2
9,73
15 % B, 85 % Y
3
9,99
100 % Y
1
Odtržen ručně
100 % A/B
34 – 4 – H 15570
5
5
2
Odtržen ručně
100 % A/B
3
Odtržen ručně
100 % A/B
V grafu č. 7 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.
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Průměrné hodnoty odtrhového napětí - Organosilany MP 200
Průměrné odtrhové napětí [MPa]
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Graf 7: Výsledky odtrhové zkoušky: Organosilany MP 200, solná mlha, 360 hodin

6.6.2.4 Výsledky zkoušek přilnavosti fosfátování, solná mlha, 720 hodin
V tabulce č. 26 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s fosfátováním, které byly
odebrány ze solné mlhy po 720 hodinách.
Tabulka 26: Výsledky zkoušky přilnavosti: Fosfátování, solná mlha, 720 hodin

Fosfátování, solná mlha, 720 hodin
Vzorek
Odtrh
Odtrhové
Charakteristika
Křížový Mřížková
napětí [MPa]
lomu
řez
zkouška
1
3,43
10 % A/B, 90 % B
35 – 2 – U 2216
1
2
2
3,82
20 % A/B, 80 % B
3
2,22
50 % A/B, 50 % B
1
4,02
75 % Y, 25 % B
36 – 2 – S 2338
0
1
2
3,90
40 % Y, 60 % B
3
4,27
80 % Y, 20 % B
1
1,79
70 % A/B, 30 % B
37 – 2 – U 2008
1
2
2
2,17
50 % A/B, 50 % B
3
2,02
30 % A/B, 70 % B
1
5,60
100 % B
38 – 2 – S 2339
0
0
2
5,29
100 % B
3
6,20
100 % B
V grafu č. 8 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.
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Průměrné hodnoty odtrhového napětí - Fosfátování
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Graf 8: Výsledky odtrhové zkoušky: Fosfátování, solná mlha, 720 hodin

6.6.2.5 Výsledky zkoušek přilnavosti organosilany MP 250, solná mlha, 720
hodin
V tabulce č. 27 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s organosilany MP 250, které
byly odebrány ze solné mlhy po 720 hodinách.
Tabulka 27: Výsledky zkoušky přilnavosti: Organosilany MP 250, solná mlha, 720 hodin

Organosilany MP 250, solná mlha, 720 hodin
Vzorek
Odtrh
Odtrhové
Charakteristika
Křížový Mřížková
napětí [MPa]
lomu
řez
zkouška
1
0,35
90 % A/B, 10 % B
39 – 3 – U 2216
4
4
2
1,20
90 % A/B, 10 % B
3
0,60
85 % A/B, 15 % B
1
0,15
90 % A/B, 10 % B
40 – 3 – S 2338
5
5
2
Odtržen ručně
95 % A/B, 5 % B
3
0,70
90 % A/B, 10 % B
1
0,74
95 % A/B, 5 % B
41 – 3 – U 2008
2
3
2
0,51
95 % A/B, 5 % B
3
1,12
95 % A/B, 5 % B
1
0,96
90 % A/B, 10 % B
42 – 3 – S 2339
4
4
2
Odtržen ručně
100 % A/B
3
0,87
95 % A/B, 5 % B
V grafu č. 9 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.
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Průměrné hodnoty odtrhového napětí - Organosilany MP 250
Průměrné odtrhové napětí [MPa]
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Graf 9: Výsledky odtrhové zkoušky: Organosilany MP 250, solná mlha, 720 hodin

6.6.2.6

Výsledky zkoušek přilnavosti organosilany MP 200, solná mlha, 720
hodin

V tabulce č. 28 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s organosilany MP 200, které
byly odebrány ze solné mlhy po 720 hodinách.
Tabulka 28. Výsledky zkoušky přilnavosti Organosilany MP 200, solná mlha, 720 hodin

Organosilany MP 200, solná mlha, 720 hodin
Vzorek
Odtrh
Odtrhové
Charakteristika
Křížový Mřížková
napětí [MPa]
lomu
řez
zkouška
1
1,91
80 % A/B, 20 % B
43 – 4 – S 2318
1
2
2
3,49
55 % A/B, 45 % B
3
3,28
50 % A/B, 50 % B
1
Odtržen ručně
100 % A/B
44 – 4 – H 15570
5
4
2
Odtržen ručně
100 % A/B
3
Odtržen ručně
100 % A/B
V grafu č. 10 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.
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Průměrné hodnoty odtrhového napětí - Organosilany MP 200
Průměrné odtrhové napětí [MPa]
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Graf 10: Výsledky odtrhové zkoušky: Organosilany MP 200, solná mlha, 720 hodin

6.6.2.7 Výsledky zkoušek přilnavosti fosfátování, solná mlha, 864 hodin
V tabulce č. 29 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s fosfátováním, které byly
odebrány ze solné mlhy po 864 hodinách.
Tabulka 29: Výsledky zkoušky přilnavosti: Fosfátování, solná mlha, 864 hodin

Fosfátování, solná mlha, 864 hodin
Vzorek
Odtrh
Odtrhové
napětí [MPa]
1
1,71
45 – 2 – U 2216
2
2,88

46 – 2 – S 2338

47 – 2 – U 2008

48 – 2 – S 2339

3
1
2

2,82
5,03
4,65

3
1
2
3
1
2
3

4,82
2,24
2,10
2,65
5,63
6,40
5,49

Charakteristika
Křížový Mřížková
lomu
řez
zkouška
20 % A/B, 80 % B
1
3
10 % A, 50 %
A/B, 40 % B
40 % A/B, 60 % B
60 % Y, 40 % B
0
1
30 % Y, 20 %
A/B, 50 % B
70 % Y, 30 % B
40 % A/B, 60 % B
2
2
50 % A/B, 50 % B
80 % A/B, 20 % B
10 % A, 90 % B
0
1
100 % B
100 % B
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V grafu č. 11 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.

Průměrné hodnoty odtrhového napětí - Fosfátování
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Graf 11: Výsledky odtrhové zkoušky: Fosfátování, solná mlha, 864 hodin

6.6.2.8 Výsledky zkoušek přilnavosti organosilany MP 250, solná mlha, 864 hodin
V tabulce č. 30 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s organosilany MP 250, které
byly odebrány ze solné mlhy po 864 hodinách.
Tabulka 30: Výsledky zkoušky přilnavosti: Organosilany MP 250, solná mlha, 864 hodin

Organosilany MP250, solná mlha, 864 hodin
Vzorek
Odtrh
Odtrhové
Charakteristika
Křížový Mřížková
napětí [MPa]
lomu
řez
zkouška
1
1,13
80 % A/B, 20 % B
49 – 3 – U 2216
5
5
2
Odtržen ručně
100 % A/B
3
0,66
90 % A/B, 10 % B
1
0,44
100 % A/B
50 – 3 – S 2338
5
5
2
0,37
100 % A/B
3
1,03
80 % A/B, 20 % B
1
Odtržen ručně
100 % A/B
51 – 3 – U 2008
5
5
2
0,49
100 % A/B
3
0,13
100 % A/B
1
1,45
90 % A/B, 10 % B
52 – 3 – S 2339
4
4
2
1,31
90 % A/B, 10 % B
3
1,40
60 % A/B, 40 % B
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V grafu č. 12 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.

Průměrné hodnoty odtrhového napětí - Organosilany MP 250
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Graf 12: Výsledky odtrhové zkoušky: Organosilany MP 250, solná mlha, 864 hodin

6.6.2.9 Výsledky zkoušek přilnavosti organosilany MP 200, solná mlha, 864 hodin
V tabulce č. 31 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s organosilany MP 200, které
byly odebrány ze solné mlhy po 864 hodinách.
Tabulka 31. Výsledky zkoušky přilnavosti: Organosilany MP 200, solná mlha, 864 hodin

Organosilany MP 200, solná mlha, 864 hodin
Vzorek
Odtrh
Odtrhové
Charakteristika
Křížový Mřížková
napětí
lomu
řez
zkouška
[MPa]
1
5,61
10 % A/B, 10 % B,
80 % Y
53 – 4 – S 2318
0
1
2
7,13
20 % A/B, 35 % B,
45 % Y
3
4,10
30 % A/B, 30 % B,
40 % Y
1
2,29
80 % A/B, 20 % B
54 – 4 – H 15570
3
5
2
2,24
50 % A/B, 50 % B
3
0,15
95 % A/B, 5 % B
V grafu č. 13 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.
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Průměrné hodnoty odtrhového napětí - Organosilany MP 200
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Graf 13: Výsledky odtrhové zkoušky: Organosilany MP 200, solná mlha, 864 hodin

6.6.3 Výsledky

zkoušek

přilnavosti

odebraných

vzorků

z kondenzační komory
Z kondenzační komory se vzorky odebíraly v intervalech 360 a 864 hodin a podrobily se
zkouškám přilnavosti. V následujících kapitolách jsou zaznamenány výsledky
odtrhových napětí, vyhodnocení křížového řezu a výsledky mřížkové zkoušky.
6.6.3.1 Výsledky zkoušek přilnavosti fosfátování, kondenzace, 360 hodin
V tabulce č. 32 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s fosfátováním, které byly
odebrány z kondenzační komory po 360 hodinách.
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Tabulka 32: Výsledky zkoušky přilnavosti: Fosfátování, kondenzace, 360 hodin

Fosfátování, kondenzace, 360 hodin
Vzorek
Odtrh
Odtrhové
napětí
[MPa]
1
4,19
55 – 2 – U 2216
2
3,44
3
3,38
1
4,92
56 – 2 – S 2338
2
4,48
3
4,22
1
3,49

Charakteristika
lomu

Křížový
řez

Mřížková
zkouška

50 % A/B, 50 % B
0
40 % A/B, 60 % B
60 % A/B, 40 % B
90 % Y, 10 % B
0
60 % Y, 40 % B
70 % Y, 30 % B
40 % Y, 20 % A/B,
40 % B
57 – 2 – U 2008
0
2
4,34
20 % Y, 20 % A/B,
20 % Y
3
4,04
5 % Y, 95 % B
1
6,04
15 % A/B, 85 % B
58 – 2 – S 2339
0
2
6,03
10 % A/B, 90 % B
3
4,54
5 % A/B, 95 % B
V grafu č. 14 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.
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Graf 14. Výsledky odtrhové zkoušky: Fosfátování, kondenzace, 360 hodin
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6.6.3.2 Výsledky zkoušek přilnavosti organosilany MP 250, kondenzace, 360
hodin
V tabulce č. 33 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s organosilany MP 250, které
byly odebrány z kondenzační komory po 360 hodinách.
Tabulka 33: Výsledky zkoušky přilnavosti: Organosilany MP 250, kondenzace, 360 hodin

Organosilany MP 250, kondenzace, 360 hodin
Vzorek
Odtrh
Odtrhové
Charakteristika Křížový Mřížková
napětí [MPa]
lomu
řez
zkouška
1
0,36
100 % A/B
59 – 3 – U 2216
5
5
2
0,16
100 % A/B
3
Odtržen
100 % A/B
ručně
1
3,10
75 % A/B, 25
%B
60 – 3 – S 2339
1
3
2
2,25
80 % A/B, 20
%B
3
2,29
60 % A%B, 40
%B
1
0,60
100 % A/B
61 – 3 – U 2008
5
5
2
0,45
100 % A/B
3
0,30
100 % A/B
1
1,91
10 % A/B, 90
%B
62 – 3 – S 2339
1
2
2
1,73
30 % A, 70 %
B
3
2,03
20 % A/B, 80
%B
V grafu č. 15 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.
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Průměrné hodnoty odtrhového napětí - Organosilany MP 250
Průmerné odtrhové napětí [MPa]
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Graf 15: Výsledky odtrhové zkoušky: Organosilany MP 250, kondenzace, 360 hodin

6.6.3.3 Výsledky zkoušek přilnavosti organosilany MP 200, kondenzace, 360
hodin
V tabulce č. 34 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s organosilany MP 200, které
byly odebrány z kondenzační komory po 360 hodinách.
Tabulka 34. Výsledky zkoušky přilnavosti: Organosilany MP 200, kondenzace, 360 hodin

Organosilany MP 200, kondenzace, 360 hodin
Vzorek

63 – 4 – S 238

64 – 4 – H 15570

Odtrhové

Charakteristika

napětí [MPa]

lomu

1

5,71

10 % B, 90 % Y

2

4,97

5 % B, 95 % Y

3

7,36

10 % B, 90 % Y

1

10,17

40 % B, 60 % Y

2

7,41

10 % B, 90 % Y

3

7,57

30 % B, 70 % Y

Odtrh

Křížový Mřížková
řez

zkouška

0

0

0

0

V grafu č. 16 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.
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Průměrné hodnoty odtrhového napětí - Organosilany MP 200
Průmerné odtrhové napětí [MPa]
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Graf 16: Výsledky odtrhové zkoušky: Organosilany MP 200, kondenzace, 360 hodin

6.6.3.4

Výsledky zkoušek přilnavosti fosfátování, kondenzace, 864 hodin

V tabulce č. 35 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s fosfátováním, které byly
odebrány z kondenzační komory po 864 hodinách.

Tabulka 35: Výsledky zkoušky přilnavosti: Fosfátování, kondenzace, 864 hodin

Fosfátování, kondenzace, 864 hodin
Vzorek
Odtrh
Odtrhové
napětí [MPa]
1
3,00
65 – 2 – U 2216
2
2,30
3
2,28
1
5,11
66 – 2 – S 2338
2
4,61
3
5,70
1
2,61
67 – 2 – U 2008
2
2,93
3
4,22
1
X
68 – 2 – S 2339
2
6,04
3
6,50

Charakteristika
Křížový Mřížková
lomu
řez
zkouška
60 % A/B, 40 % B
0
1
80 % A/B, 20 % B
60 % A/B, 40 % B
80 % Y, 20 % B
0
1
10 % Y, 90 % B
40 % Y, 60 % B
90 % Y,10 % B
0
0
90 % Y, 10 % B
40 % Y, 60 % B
1
1
10 % Y, 90 % B
40 % Y, 60 % B
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Pozn. X značí zkušební tělísko, které nebylo možné odtrhnout z důvodu jeho opotřebení

V grafu č. 17 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.
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Graf 17: Výsledky odtrhové zkoušky: Fosfátování, kondenzace, 864 hodin

6.6.3.5 Výsledky zkoušek přilnavosti organosilany MP 250, kondenzace, 864
hodin
V tabulce č. 36 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s organosilany MP 250, které
byly odebrány z kondenzační komory po 864 hodinách.
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Tabulka 36: Výsledky zkoušky přilnavosti: Organosilany MP 250, kondenzace, 864 hodin

Organosilany MP 250, kondenzace, 864 hodin
Odtrh Odtrhové napětí

Vzorek

69 – 3 – U 2216

Charakteristika

[MPa]

lomu

1

Odtržen ručně

100 % A/B

2

Odtržen ručně

100 % A/B

3

0,15

100 % A/B

1

1,73

90 % A/B, 10 %

Křížový Mřížková
řez

zkouška

5

5

4

4

5

5

0

1

B
70 – 3 – S 2338

2

2,26

80 % A/B, 20 %
B

3

2,61

80 % A/B, 20 %
B

71 – 3 – U 2008

72 – 3 – S 2339

1

Odtržen ručně

100 % A/B

2

Odtržen ručně

100 % A/B

3

Odtržen ručně

100 % A/B

1

1,83

100 % B

2

2,00

100 % B

3

2,34

100 % B

V grafu č. 18 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.

Průměrné odtrhové napětí [MPa]
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Graf 18: Výsledky odtrhové zkoušky: Organosilany MP 250, kondenzace, 864 hodin
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6.6.3.6 Výsledky zkoušek přilnavosti organosilany MP 200, kondenzace, 864
hodin
V tabulce č. 37 jsou shrnuty výsledky odtrhové zkoušky, charakter lomu, křížový řez a
mřížková zkouška pro jednotlivé nátěrové systémy použité s organosilany MP 250, které
byly odebrány z kondenzační komory po 864 hodinách.
Tabulka 37. Výsledky zkoušky přilnavosti: Organosilany MP 200, kondenzace, 864 hodin

Organosilany MP 200, kondenzace, 864 hodin
Vzorek

Odtrh

1

Odtrhové

Charakteristika Křížový Mřížková

napětí [MPa]

lomu

4,83

10 % B, 90 %

73 – 4 – S 2318

Y
2

6,68

5 % B, 95 % Y

3

2,23

100 % Y

1

2,30

10 % B, 90 %

řez

zkouška

0

1

1

2

Y
74 – 4 – H 15570

2

4,44

65 % A/B, 35
%B

3

6,26

40 % A/B, 60
%B

V grafu č. 19 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhového napětí v MPa.
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Průměrné hodnoty odtrhového napětí - Organosilany MP 200
Průměrné odtrhové napětí [MPa]
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Graf 19: Výsledky odtrhové zkoušky: Organosilany MP 200, 864 hodin

6.7 Porovnání technologií předúprav povrchu
V následující kapitole jsou porovnány průměrné hodnoty z odtrhových zkoušek
chemických předúprav povrchu žárového zinku s jednotlivými nátěrovými systémy.
Tabulka 38: Průměrná odtrhová napětí po odmaštění

Chemická předúprava
Odmaštění

U 2216 [MPa]
0,97

S 2338 [MPa]
2,48

U 2008 [MPa]
3,73

S 2339 [MPa]
2,8

U 2008 [MPa]
5,60
4,71

S 2339 [MPa]
6,62
3,18

Tabulka 39: Průměrná odtrhová napětí referenčních vzorků, 0 hodin

Chemická předúprava
Fosfátování
Organosilany MP 250

U 2216 [MPa]
4,28
2,12

S 2338 [MPa]
5,17
3,15

Tabulka 40: Průměrná odtrhová napětí po 360 hodinách - solná mlha

Chemická předúprava
Fosfátování
Organosilany MP 250

U 2216 [MPa]
3,56
0

S 2338 [MPa]
4,54
1,02

U 2008 [MPa]
3,96
2,08

S 2339 [MPa]
6,21
2,14
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Tabulka 41: Průměrná odtrhová napětí po 360 hodinách - kondenzační komora

Chemická předúprava
Fosfátování
Organosilany MP 250

U 2216 [MPa]
3,67
0,26

S 2338 [MPa]
4,54
2,55

U 2008 [MPa]
3,96
0,45

S 2339 [MPa]
5,54
1,89

Tabulka 42: Průměrná odtrhová napětí po 720 hodinách - solná mlha

Chemická předúprava
Fosfátování
Organosilany MP 250

U 2216 [MPa]
3.16
0,72

S 2338 [MPa]
4,06
0,28

U 2008 [MPa]
1,99
0,79

S 2339 [MPa]
5,70
0,61

Tabulka 43: Průměrná odtrhová napětí po 864 hodinách – solná mlha

Chemická předúprava
Fosfátování
Organosilany MP 250

U 2216 [MPa]
2,47
0,60

S 2338 [MPa]
4,83
0,61

U 2008 [MPa]
2,33
0,20

S 2339 [MPa]
5,84
1,39

Tabulka 44: Průměrná odtrhová napětí po 864 hodinách - kondenzační komora

Chemická předúprava
Fosfátování
Organosilany MP 250

U 2216 [MPa]
2,53
0,15

S 2338 [MPa]
5,14
2,2

U 2008 [MPa]
3,25
0

S 2339 [MPa]
6,27
2,06

V následujících tabulkách jsou porovnány technologie fosfátování a organosilany MP
200, které se do experimentu přidaly později z důvodu nevyhovujících výsledků u
některých organosilanů MP 250. Pro tyto vzorky byly vybrány kvalitnější barvy (S 2318
a H 15570). U fosfátování nemohl být experiment plně dokončen z důvodu pandemie
COVID – 19, a proto se testování vzorků ukončilo po 240 hodinách.
Tabulka 45: Průměrná odtrhová napětí referenčních vzorků, 0 hodin

Chemická předúprava
Fosfátování
Organosilany MP 200

S 2318 [MPa]
4,34
7,44

H 15570 [MPa]
5,09
6,84

Tabulka 46: Průměrná odtrhová napětí po 120 hodinách - solná mlha

Chemická předúprava
Fosfátování
Organosilany MP 200

S 2318 [MPa]
3,29
-

H 15570 [MPa]
3,05
-

Tabulka 47: Průměrná odtrhová napětí po 240 hodinách - solná mlha

Chemická předúprava
Fosfátování
Organosilany MP 200

S 2318 [MPa]
2,11
-

H 15570 [MPa]
2,04
-
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Tabulka 48: Průmerná podtrhová napětí po 240 hodinách – kondenzační komora

Chemická předúprava
Fosfátování
Organosilany MP 200

S 2318 [MPa]
2,42
-

H 15570 [MPa]
2,49
-

Tabulka 49 Průměrná odtrhová napětí po 360 hodinách – Solná mlha

Chemická předúprava
Fosfátování
Organosilany MP 200

S 2318 [MPa]
8,30

H 15570 [MPa]
0

Tabulka 50: Průměrná odtrhová napětí po 360 hodinách - kondenzační komora

Chemická předúprava
Fosfátování
Organosilany MP 200

S 2318 [MPa]
6.01

H 15570 [MPa]
8,38

Tabulka 51: Průměrná odtrhová napětí po 720 hodinách - solná mlha

Chemická předúprava
Fosfátování
Organosilany MP 200

S 2318 [MPa]
2,90

H 15570 [MPa]
0

Tabulka 52: průměrná odtrhová napětí po 864 hodinách - solná mlha

Chemická předúprava
Fosfátování
Organosilany MP 200

S 2318 [MPa]
5,61

H 15570 [MPa]
1,56

Tabulka 53: Průměrná odtrhová napětí po 864 hodinách - kondenzační komora

Chemická předúprava
Fosfátování
Organosilany MP 200

S 2318 [MPa]
4,58

H 15570 [MPa]
4,33

V grafu č. 20 jsou uvedena průměrná odtrhová napětí referenčních vzorků pro jednotlivé
nátěrové systémy. Z grafu je patrné, že nátěrový systém U 2216 dosahoval nejmenších
odtrhových napětí v rozmezí 0,97 – 4,28 MPa již před expozicí. U nátěrového systému U
2008 jsou již výsledky o něco lepší, odtrhové napětí se pohybovalo v rozmezí 3,73 – 5,6
MPa a u organosilanů má tento nátěrový systém nejlepší výsledek. Při použití fosfátování
s nátěrovým systémem S 2339 byla naměřena nejvyšší možná hodnota ze všech
chemických předúprav povrchu, jejíž hodnota byla 6,62 MPa. Poslední použitý nátěrový
systém S 2338 vykazoval odtrhová napětí v rozmezí 2,48 – 5,17 MPa.
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Průměrná odtrhová napětí referenčních vzorků, 0 hodin
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Graf 20: Srovnání odtrhových napětí referenčních vzorků, 0 hodin

V Grafu č. 21 jsou znázorněny průměrné hodnoty odtrhové zkoušky pro technologie
fosfátování a organosilany, které byly provedeny po 360 hodinách v solné mlze. Na první
pohled je vidět, že technologie fosfátování vyšla oproti organosilanům o dost lépe,
odtrhové hodnoty všech nátěrových systémů byly až dvakrát, u nátěrového systému
S 2338 dokonce čtyřikrát vyšší než u organosilanů. Nátěrový systém U 2216
s organosilany byl po 360 hodinové expozici v solné mlze plně narušen a odtrhová tělíska
se odtrhla sama, proto je výsledek odtrhové zkoušky 0 MPa. Nejlepších výsledků pro obě
technologie dosahoval nátěrový systém S 2339, kde u fosfátování byl výsledek odtrhové
zkoušky 5,54 MPa a u organosilanů 2,14 MPa.
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Průměrná odtrhová napětí po 360 hodinách - solná mlha

Průměrné odtrhové napětí [MPa]

6

5,54

5
4

4,54
3,96
3,56

3
2,08

2,14

2

1,02
1
0
0
Fosfátování
U 2216

Organosilany MP 250
S 2338

U 2008

S 2339

Graf 21: Srovnání odtrhových napětí po 360 hodinách – solná mlha

V grafu č. 22 jsou výsledky odtrhových zkoušek po 360 hodinách v kondenzační komoře.
Zde fosfátování dosahovalo lepších výsledků v porovnání s organosilany. Nejlepších
výsledků dosahoval nátěrový systém S 2338 s odtrhovým napětím pro fosfátování 4,54
MPa a pro organosilany 2,55 MPa, což je dvakrát vyšší než v solné mlze. Nátěrový
systém S 2339 dosahoval hodnot odtrhového napětí pro fosfátování 5,54 MPa a pro
organosilany 1,89 MPa. Nátěrový systém U 2216 a U 2008 s technologií organosilanů
vykazoval velmi nízké hodnoty odtrhových napětí, které nepřekročily ani hranici 1 MPa.
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Průměrná odtrhová napětí po 360 hodinách - Kondezační komora
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Graf 22: Srovnání odtrhových napětí po 360 hodinách – kondezační komora

Odtrhové zkoušky po 720 hodinách se prováděly pouze pro solnou mlhu. V grafu č. 23
jsou porovnány výsledky odtrhových napětí pro zkoušené technologie. Z grafu je patrné,
že nejlepších výsledků pro fosfátování dosahoval nátěrový systém S 2339, jehož hodnota
odtrhového napětí byla dokonce vyšší než při testech po 360 hodinách. U technologie
organosilanů se odtrhová napětí oproti testování po 360 hodinách poměrně snížila a ani
jeden nátěrový systém nedosáhl výsledku alespoň 1 MPa.
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Průměrná odtrhová napětí po 720 hodinách - Solná mlha
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Graf 23: Srovnání odtrhových napětí po 720 hodinách – Solná mlha

V grafu č. 24 jsou uvedeny výsledky odtrhových napětí po 864 hodinách v solné mlze.
Hodnoty pro technologii fosfátování se oproti testům po 720 hodinách moc nezměnily,
došlo pouze k mírnému nárustu hodnot nátěrových systému S 2338 a S 2339, který
dosahoval nejvyšších odtrhových napětí 5,84 MPa. Nátěrové systémy U 2216 a U 2008
měly téměř totožná odtrhová napětí a nátěrový systém U 2008 měl dokonce vyšší hodnoty
než u testování po 720 hodinách. U organosilanů jsou hodnoty všech nátěrových systémů
maximálně 0,61 MPa a hodnoty se oproti testování po 720 hodinách skoro nezměnily.
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Průměrná odtrhová napětí po 864 hodinách - Solná mlha
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Graf 24: Srovnání odtrhových napětí po 864 hodinách – solná mlha

V následujícím grafu č. 25 jsou uvedeny výsledky odtrhových napětí z kondenzační
komory, které byly testovány po 864 hodinách. Nejlepších výsledků dosahoval nátěrový
systém S 2339 s fosfátováním, jehož hodnoty dosahovaly 6,27 MPa. Nátěrový systém
S 2338 měl s fosfátováním odtrhové hodnoty 5,14 MPa a u organosilanů měl nejvyšší
odtrhové hodnoty 2,2 MPa ze všech nátěrových systémů. V kondenzační komoře
dosahoval nátěrový systém S 2338 a S 2339 s technologií organosilany lepších výsledků
než v solné komoře, což znamená, že tyto nátěrové systémy mají lepší odolnost proti
vlhkosti. Nátěrový systém U 2008, který měl před začátkem experimentu velmi dobré
výsledky, vyšel na konci jako nejhroší možná kombinace technologie organosilanů a
nátěrového systému U 2008.
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Průměrná odtrhová napětí po 864 hodinách - kondenzační komora

Průměrné odtrhové napětí [MPa]

7

6,27

6

5,14

5
4
3

3,25

2,52

2,2

2

1,39

1

0,15

0

0
Fosfátování
U 2216

Organosilany MP 250
S 2338

U 2008

S 2339

Graf 25: Srovnání odtrhových napětí po 864 hodinách – kondenzační komora

V následujících grafech jsou uvedeny průměrné hodnoty odtrhů zkušebních vzorků
s nátěrovými systémy Colorlak S 2318 a Hempadur H 15570, které byly do experimentu
přidány později, kvůli nevyhovujícím výsledkům organosilanů MP 250. Pro toto srovnání
bylo použito fosfátování a organosilany MP 200. Z důvodu pandemie COVID – 19 byly
vzorky s fosfátováním testovány v kondenazční komoře a solné mlze pouze 240 hodin.
Z grafu č. 26 je patrné, že organosilany MP 200 dosahují před expozicí větších
odtrhových napětí než fosfátování. Technologie organosilanů MP 200 společně
s nátěrovým systémem S 2318 dosahovala nejvyšších odtrhových hodnot 7,44 MPa, ale
u fosfátování má tento nátěrový systém hodnotu nejmenší 4,43 MPa. Nátěrový systém H
15570 vykazuje s organosilany MP 200 také dobré výsledky odtrhového napětí 6,84 MPa
a u fosfátování je dokonce lepší než S 2318 s odtrhovým napětím 5,09 MPa.
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Průměrná odtrhová napětí referenčních vzorků, 0 hodin
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Graf 26: Srovnání odtrhových napětí referenčních vzorků, 0 hodin

V grafu č. 27 jsou znázorněna průměrná odtrhová napětí pro technologii organosilanů
s nátěrovým systémem S 2318 po expozici v solné mlze. Testy probíhaly v intervalech
360, 720 a 864 hodin. Nátěrový systém S 2318 vykazoval po prvních testech velmi dobré
výsledky odtrhových napětí 8,3 MPa a tento výsledek byl vyšší než odtrhové napětí
referenčních vzorků pro fosfátování s tímto nátěrovým systémem. Po 720 hodinách se
odtrhové napětí výrazně snížilo na 2,9 MPa ale k takovému výsledku mohlo dojít
například špatným odmaštěním před aplikací organosilanů, jelikož odtrhové napětí po
864 hodinách je téměř dvakrát vyšší s hodnotou 5,61 MPa. Nátěrový systém H 15570
nedosahoval s organosilany skoro žádné výsledky, až ke konci experimentu vyšlo ve
srovnání s nátěrovým systémem S 2318 poměrně malé odtrhové napětí.
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Průměrná odtrhová napětí Organosilany MP 200 - solná mlha
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Graf 27: Srovnání odtrhových napětí pro organosilany MP 200 po 360, 720 a 864 hodinách
v solné mlze

V grafu č. 28 jsou uvedeny odtrhová napětí z kondenzační komory. Po 360 hodinách
dosahoval lepších výsledků nátěrový systém H 15570 s odtrhovou hodnotou 8,38 MPa
ale po 864 hodinách byl tento nátěrový systém téměř stejné hodnoty jako S 2318.
Nátěrový systém S 2318 vykazoval po 360 hodinách hodnoty 6,01 MPa a na konci
experimentu měl trošku lepší odtrhové hodnoty než H 15570.
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Průměrná odtrhová napětí organosilany MP 200 - kondenzace
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Graf 28: Srovnání odtrhových napětí pro organosilany MP 200 po 360 a 864 hodinách
v kondenzační komoře

V grafu č. 29 jsou uvedeny odtrhová napětí ze solné mlhy. Po 120 hodinách dosahoval
lepších výsledků nátěrový systém S 2318 s odtrhovou hodnotou 3,29 MPa a 240 hodinách
tento nátěrový systém dosahoval odtrhových napětí 2,11 MPa. Nátěrový systém H 15570
vykazoval po 120 hodinách hodnoty 3,05 MPa a na konci experimentu měl odtrhové
hodnoty 2,04 MPa.
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Průměrná odtrhová napětí fosfátování - solná mlha
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Graf 29: Srovnání odtrhových napětí pro fosfátování po 120 a 240 hodinách v solné mlze

V grafu č. 30 jsou uvedeny odtrhová napětí z kondenzační komory po 240 hodinách.
Nátěrové systémy S 2318 a H 15570 měl téměř stejná odtrhová napětí.

Průměrná odtrhová napětí fosfátování - kondenzace
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Graf 30: Srovnání odtrhových napětí pro fosfátování po 240 hodinách v kondenzační komoře
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6.8 Hodnocení degradace nátěrů
Zkouška degradace nátěru proběhla dle normy ČSN EN ISO 4628-8. Stupeň delaminace
d a stupeň koroze c, se počítal dle následujících vzorců:
𝑑=

𝑑1 − 𝑤
2

Kde d1 … průměrná celková šířka plochy delaminace [mm]
W … šířka původního řezu [mm], w = 0,5 [mm]
𝑐 =

𝑤𝑐 − 𝑤
2

Kde wc … průměrná celková šířka plochy koroze [mm]
W … šířka původního řezu [mm], w = 0,5 [mm]

6.8.1 Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu, 864 hodin
6.8.1.1

Fosfátování, U 2216
Zkušební vzorek: 75 – 2 – U 2216
864 hodin v solné mlze dle normy ČSN EN ISO 9227

Dle normy ČSN EN ISO 4628-8 byl hodnocen stupeň delaminace a podkorodování
nátěrového systému. Stupeň delaminace d = 0 a stupeň koroze c = 0,34.
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Fosfátování, S 2338
Zkušební vzorek: 76 – 2 – S 2338
864 hodin v solné mlze dle normy ČSN EN ISO 9227

Dle normy ČSN EN ISO 4628-8 byl hodnocen stupeň delaminace a podkorodování
nátěrového systému. Stupeň delaminace d = 0 a stupeň koroze c = 0,55.
6.8.1.3

Fosfátování, U 2008
Zkušební vzorek: 77 – 2 – U 2008
864 hodin v solné mlze dle normy ČSN EN ISO 9227

Dle normy ČSN EN ISO 4628-8 byl hodnocen stupeň delaminace a podkorodování
nátěrového systému. Stupeň delaminace d = 0 a stupeň koroze c = 2.
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Fosfátování, S 2339
Zkušební vzorek: 78 – 2 – S 2339
864 hodin v solné mlze dle normy ČSN EN ISO 9227

Dle normy ČSN EN ISO 4628-8 byl hodnocen stupeň delaminace a podkorodování
NS. Stupeň delaminace d = 0 a stupeň koroze c = 0,8.
6.8.1.5

Fosfátování, S 2318
Zkušební vzorek: 91 – 2 – S 2318
240 hodin v solné mlze dle normy ČSN EN ISO 9227

Dle normy ČSN EN ISO 4628-8 byl hodnocen stupeň delaminace a podkorodování
nátěrového systému. Stupeň delaminace d = 0 a stupeň koroze c = 2,2.
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6.8.1.6 Fosfátování, H 155 70
Zkušební vzorek: 92 – 2 – H 15570
240 hodin v solné mlze dle normy ČSN EN ISO 9227

Dle normy ČSN EN ISO 4628-8 byl hodnocen stupeň delaminace a podkorodování
nátěrového systému. Stupeň delaminace d = 0 a stupeň koroze c = 0,77.
6.8.1.7 Organosilany MP 250, U 2216
Zkušební vzorek: 79 – 3 – U 2216
864 hodin v solné mlze dle normy ČSN EN ISO 9227

Dle normy ČSN EN ISO 4628-8 byl hodnocen stupeň delaminace a podkorodování
nátěrového systému. Stupeň delaminace d = 0 a stupeň koroze c = 4,25.
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Organosilany MP 250, S 2338
Zkušební vzorek: 80 – 3 – S 2338
864 hodin v solné mlze dle normy ČSN EN ISO 9227

Dle normy ČSN EN ISO 4628-8 byl hodnocen stupeň delaminace a podkorodování
nátěrového systému. Stupeň delaminace d = 0 a stupeň koroze c = 1,4.
6.8.1.9

Organosilany MP 250, U 2008
Zkušební vzorek: 81 – 3 – U 2008
864 hodin v solné mlze dle normy ČSN EN ISO 9227

Dle normy ČSN EN ISO 4628-8 byl hodnocen stupeň delaminace a podkorodování
nátěrového systému. Stupeň delaminace d = 0 a stupeň koroze c = 1,2.
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6.8.1.10 Organosilany MP 250, S 2339
Zkušební vzorek: 82 – 3 – S 2339
864 hodin v solné mlze dle normy ČSN EN ISO 9227

Dle normy ČSN EN ISO 4628-8 byl hodnocen stupeň delaminace a podkorodování
nátěrového systému. Stupeň delaminace d = 0 a stupeň koroze c = 2,4.
6.8.1.11 Organosilany MP 200, S 2318
Zkušební vzorek: 83 – 4 – S 2318
864 hodin v solné mlze dle normy ČSN EN ISO 9227

Dle normy ČSN EN ISO 4628-8 byl hodnocen stupeň delaminace a podkorodování
nátěrového systému. Stupeň delaminace d = 0 a stupeň koroze c = 3,65.
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6.8.1.12 Organosilany MP 200, H 15570
Zkušební vzorek: 84 – 4 – H 15570
864 hodin v solné mlze dle normy ČSN EN ISO 9227

Dle normy ČSN EN ISO 4628-8 byl hodnocen stupeň delaminace a podkorodování
nátěrového systému. Stupeň delaminace d = 0 a stupeň koroze c = 4,7.

7 Technicko – ekonomické zhodnocení
Pořizovací náklady jednotlivých chemických přípravků, nátěrových hmot a dalších
pomůcek, které jsou spjaté s výrobou ochranných systémů jsou důležitým parametrem
technicko – ekonomického zhodnocení. V dnešní době se firmy snaží tyto náklady co
nejvíce snížit používáním moderních technologií, jejichž lázně pracují při pokojové
teplotě, bez nutného ohřevu lázní, čímž se zkrátí technologický postup i potřebný čas.
V tabulce č. 54 jsou uvedeny ceny žárového zinkování, které je základním
prvkem duplexního systému. Ceny žárového zinkování se liší velikostí zakázky, složitostí
a velikostí konstrukce a především společností, která žárové zinkování provádí.
Tabulka 54: Ceník žárového zinkování

Hmotnost materiálu [kg]
1 – 10
11 – 50
51 – 100
101 – 300

Cena [Kč/kg] bez DPH
50,30,24,21,92
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Dále se na pozinkovaný povrch nanese chemická předúprava. Určit cenu pro jednotlivé
předúpravy je poměrně náročné, jelikož před nanesením je potřeba vytvořit odmašťovací
lázeň, lázně na oplachy a v případě organosilanů je zapotřebí sušící pec. V tabulce č. 55
jsou znázorněny orientační ceny chemických přípravků použitých v této práci.
Tabulka 55: Ceny použitých chemických prostředků

Chemická předúprava
Chemický prostředek
Cena bez DPH za 1 l [kč]
Odmaštění
LOD 57 N
110,Aktivace
HNO3
140,Fosfátování
PRAGOFOS
235,Organosilany
COATOSIL
23,Oplachy
DEMI voda
13,Posledním krokem je nanesení nátěrového systému na chemicky předupravené vzorky.
Podle výsledků odtrhových zkoušek byly vybrány dva nejpříznivější nátěrové systémy,
které jsou dále podrobněji popsány s náklady na jejich přípravu.
1. Varianta: Pozinkovaný plech o ploše 1 m2 + organosilany MP 200 + S 2318
2. Varianta: Pozinkovaný plech o ploše 1 m2 + fosfátování + H 15570
Tabulka 56: Náklady na první variantu

1. Varianta: Organosilany + S 2318
Název operace
Náklady [Kč]
2
Nákup pozinkovaného plechu, 1 m
150,Odmašťovací lázeň LOD 57 N, 10 l
117,- (9 l DEMI voda) + 60,- (lod 57
N) = 177,Lázeň na 2º oplach, 10 l
130,Aktivační oplach v 10 % HNO3, 0,1 l
127,- (9,9 l DEMI voda) + 14,(HNO3) = 141,Organosilany MP 200, 10 %
117,- (DEMI voda) + 23,(COATOSIL) = 140,Lázeň na 2º oplach, 10 l
130,Aplikace nátěrové hmoty S 2318 a tužidla
68,75,2
S 7303 potřebné na plochu 1 m
Celkem:
806,75
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Tabulka 57: Náklady na druhou variantu

3. Varianta: Fosfátování + H 15570
Název operace
Náklady [Kč]
2
Nákup pozinkovaného plechu, 1 m
150,Odmašťovací lázeň LOD 57 N, 10 l
117,- (9 l demi voda) + 60,- (lod 57 N)
= 177,Lázeň na 2º oplach, 10 l
130,Fosfatovací lázeň, 10 l
101,- (8 l, demi voda) + 470,- (2 l
PRAGOFOS) = 571,Lázeň na 2º oplach, 10 l
130,Aplikace nátěrové hmoty H 15570 a
48,50,2
tužidla 95570 potřebné na plochu 1 m
Celkem:
1 206,První varianta je kombinace chemické předúpravy organosilanů MP 200 s nátěrovou
barvou S 2318. Pro provedení tohoto systému bylo potřeba vytvořit lázeň pro odmaštění,
dvě lázně na oplach, jednu pro aktivaci povrchu a jednu lázeň pro nanesení organosilanů.
U varianty č. 1 bylo sice potřeba vytvořit více lázní oproti variantě č.2, ale v konečném
výsledku je tato varianta levnější a energeticky méně náročná. Hlavní výhodou
technologie organosilanů je fakt, že není potřeba zahřívat a udržovat lázeň na vyšších
teplotách jako u fosfátování. Je důležité brát v úvahu to, že tyto náklady jsou pouze
orientační a nejsou v tom započítané režijní náklady, náklady na pracovníky, náklady na
energii a další.
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8 Závěr
V bakalářské práci byla rozebrána problematika týkající se koroze, ochrany proti korozi
a předúprav povrchu, zaměřené na chemické předúpravy žárově pozinkovaného
materiálu. Teoretická část pojednává především o chemických předúpravách žárově
pozinkovaného materiálu a vliv těchto předúprav na přilnavost nátěrových systémů.
Cílem experimentu v bakalářské práci bylo vytvořit a porovnat z hlediska přilnavosti a
korozní odolnosti povrchu běžně používanou technologii fosfátování s inovativní,
ekologičtější a časově méně náročnější technologií organosilanů. V experimentu bylo
použito 92 zkušebních žárově pozinkovaných vzorků z konstrukční oceli S235JR o
rozměrech 150 x 100 x 3 mm dodané firmou ACO Industries, k.s. v Přibyslavi. Každý
vzorek byl následně opatřen chemickou předúpravou a nátěrovým systémem. Chemické
přípravky poskytla firma Pragochema spol. s.r.o. a nátěrové systémy jsou od firem
COLORLAK, a.s. a Hempel (Czech Republic) s.r.o. Pro technologii fosfátování bylo
vytvořeno 42 vzorků, pro organosilany 44 vzorků a v poslední řadě 8 vzorků pouze
s odmaštěním pro srovnání přilnavosti nátěrových systému před testováním. Dále byla
testována korozní odolnost a přilnavost jednotlivých systémů dle normy ČSN EN ISO
6270 – 1 pro kondenzační komoru a dle normy ČSN EN ISO 9227 pro solnou mlhu. Po
skončení testů bylo provedeno ověření fyzikálně – mechanických vlastností použitých
nátěrových systémů.
Z provedených testů jednotlivých ochranných systémů vyplívá, že technologie
fosfátování odolává velmi dobře v agresivní solné mlze a organosilany mají dobré
výsledky v kondenzační komoře, což znamená, že jsou odolné proti vlhkosti. Všechny
referenční vzorky pro fosfátování s použitými nátěrovými systémy dosahovaly
odtrhových hodnot okolo 5 MPa. Nejlepších výsledků dosahoval nátěrový systém S 2339,
který měl odtrhové hodnoty 6,62 MPa, naopak nejhorší odtrhové hodnoty měl nátěrový
systém U 2216 s 4,28 MPa. Pro organosilany MP 250 měly referenční vzorky odtrhové
napětí okolo 4 MPa, kde nejlepších výsledků dosahoval nátěrový systém U 2008,
s odtrhovým napětím 4,71 MPa a nejhorší výsledky vykazoval nátěrový systém U 2216
s 2,12 MPa. Referenční vzorky s organosilany MP 200 dosahovaly nejlepších hodnot, a
to 6,86 MPa pro nátěrový systém H 15570 a 7,27 MPa pro nátěrový systém S 2318. Pro
zkušební vzorky fosfátování, které byly odebrány po 360 hodinách ze solné mlhy
dosahoval nejlepších odtrhových hodnot 6,21 MPa nátěrový systém S 2339 a nejhorší
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hodnoty vykazoval stejně jako u referenčních vzorků nátěrový systém U 2216 s 3,56
MPa. U organosilanů MP 250 po expozici v solné mlze dosahoval nejvyšších hodnot
nátěrový systém S 2339 s 2,14 MPa a nejhorší byl opět nátěrový systém U 2216, který
byl tak narušen, že odtrhová tělíska byla odtržena ručně. U organosilanů MP 200
odebraných po 360 hodinách ze solné mlhy vykazoval nátěrový systém U 2318 odtrhovou
hodnotu 8,3 MPa a nátěrový systém H 15570 byl plně narušen a odtrhová tělíska byla
odtržena ručně. U zkušebních vzorků s fosfátováním odebraných ze solné mlhy po 720
hodinách dosahoval opět nejlepších výsledků nátěrový systém S 2339 s 5,7 MPa a
nejhorších výsledků 1,99 MPa dosahoval nátěrový systém U 2008. U organosilanů MP
250 odebraných ze solné mlhy po 720 hodinách, byly všechny nátěrové systémy silně
narušeny a ani jeden nátěrový systém nepřekonal odtrhové hodnoty 1 MPa, nejvíce se
k tomu přiblížil nátěrový systém U 2008 s 0,79 MPa. Při použití organosilanů MP 200 po
720 hodinách v solné mlze dosahoval nejlepších výsledků nátěrový systém S 2318 s 2,89
MPa a nátěrový systém H 15570 byl opět zcela narušen a nedosahoval žádných
odtrhových napětí. Po 864 hodinové expozici v solné mlze dosahovaly vzorky
s fosfátováním podobné výsledky jako po 720 hodinách, nejlepších výsledků dosahoval
opět nátěrový systém S 2339 s odtrhovým napětím 5,84 MPa. U organosilanu MP 250
opět většina nátěrových systému nepřekročila hranici 1 MPa, jediný nátěrový systém,
který překročil hodnotu 1 MPa, je nátěrový systém S 2339 s 1,39 MPa.
U vzorků s fosfátováním testovaných v kondenzační komoře po 360 hodinách vykazoval
nejlepších výsledků nátěrový systém S 2339 s 5,54 MPa. U organosilanů MP 250 na tom
byl nejlépe nátěrový systém S 2338 s odtrhovým napětím 2,55 MPa. Nejlépe ze všech
testovaných vzorků v kondenzační komoře jsou na tom zkušební vzorky s organosilany
MP 200, jejich hodnoty dosahovaly 6,01 MPa pro nátěrový systém S 2318 a pro nátěrový
systém H 15570 dokonce 8,38 MPa. U zkušebních vzorků s fosfátováním odebraných
z kondenzační komory po 864 hodinách dosahoval nejlepších výsledků opět nátěrový
systém S 2339. Zkušební vzorky s organosilany MP 250 po 864 hodinové expozici
v kondenzační komoře dosahovaly maximálních odtrhových hodnot 2 MPa, jedná se o
nátěrový systém S 2338 a S 2339. Naopak u modifikovaných organosilanů MP 200
odebraných po 864 hodinové expozici v kondenzační komoře, vykazovaly nátěrové
systémy lepší hodnoty. Nejlépe na tom byl nátěrový systém S 2318 s 4,58 MPa a nátěrový
systém H 15570 dosahoval odtrhových napětí 4,33 MPa.
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V experimentu byla testována interakce základního nátěrového systému a chemické
předúpravy, proto nebyly použity vícevrstvé nátěrové systémy. Z provedení a verifikace
jednotlivých ochranných systémů vyplívá, že nejlepší odolnost v případě agresivní solné
mlhy má technologie fosfátování, u které odtrhová napětí i po 864 hodinové expozici
vykazovala průměrné hodnoty okolo 6 MPa , podobných hodnot se dá docílit i pomocí
organosilanů s vhodně použitým nátěrovým systémem např. organosilany MP 200 a
nátěrová hmota S 2318, použita v této práci, vykazovala hodnotu 5,61 MPa po 864
hodinové expozici v solné mlze. Tyto výsledky dokazují, že alternativní metody jako jsou
organosilany mohou v budoucnu nahradit technologicky náročné a neekologické
chemické předúpravy (chromátování, fosfátování), což bylo cílem této bakalářské práce.
Na závěr lze říci, že moderní technologie chemických předúprav dokáží konkurovat
běžně používaným technologiím, je ale potřeba se jim stále věnovat a ověřit více
nátěrových systémů v kombinaci s těmito alternativními moderními chemickými
předúpravami a dále tyto předúpravy modifikovat pro zvýšení korozní odolnosti,
přilnavosti a celkové doby životnosti duplexního systému.
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12 Přílohy
12.1 Příloha 1: Tloušťky jednotlivých vzorků s použitými
předúpravami povrchu
Číslo vzorku
Tloušťka NS [µm]
Referenční vzorky, 0 hodin
Technologie: Odmaštění
1 – 1 – U 2216
63,12
2 – 1 – U 2216
57,93
3 – 1 – S 2338
92,44
4 – 1 – S 2338
89,92
5 – 1 – U 2008
70,33
6 – 1 – U 2008
68,40
7 – 1 – S 2339
104,32
8 – 1 – S 2339
93,93
Technologie: Fosfátování
9 – 2 – U 2216
72,41
10 – 2 – S 2338
100,50
11 – 2 – U 2008
59,74
12 – 2 – S 2339
75,82
13 – 2 – S 2318
83,11
14 – 2 – S 2318
99,82
15 – 2 – H 15570
113,24
16 – 2 – H 15570
106,62
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Technologie: Organosilany MP 250
17 – 3 – U 2216
69,12
18 – 3 – S 2338
102,78
19 – 3 – U 2008
88,97
20 – 3 – S 2339
99,70
Technologie: Organosilany MP 200
21 – 4 – S 2318
69,88
22 – 4 – S 2318
65,40
23 – 4 – H 15570
94,76
24 – 4 – H 15570
87,54
Vzorky solná mlha, 360 hodin
Technologie: Fosfátování
25 – 2 – U 2216
56,11
26 – 2 – S 2338
88,41
27 – 2 – U 2008
72,38
28 – 2 – S 2339
69,85
Technologie: Organosilany MP 250
29 – 3 – U 2216
85,92
30 – 3 – S 2338
83,14
31 – 3 – U 2008
76, 25
32 – 3 – S 2339
89,91
Technologie: Organosilany MP 200
33 – 4 – S 2318
70,14
34 – 4 – H 15570
87,53
Vzorky solná mlha, 720 hodin
Technologie: Fosfátování
35 – 2 – U 2216
62,35
36 – 2 – S 2338
80,92
37 – 2 – U 2008
69,55
38 – 2 – S 2339
73,28
Technologie: Organosilany MP 250
39 – 3 – U 2216
86,78
40 – 3 – S 2338
79,51
41 – 3 – U 2008
55,12
42 – 3 – S 2339
93,39
Technologie: Organosilany MP 200
43 – 4 – S 2318
75,33
44 – 4 – H 15570
90,28
Vzorky solná mlha, 864 hodin
Technologie: Fosfátování
45 – 2 – U 2216
67,81
46 – 2 – S 2338
85,15
47 – 2 – U 2008
64,98
48 – 2 – S 2339
96,52
Technologie: Organosilany MP 250
49 – 3 – U 2216
90,02
50 – 3 – S 2338
76,18
51 – 3 – U 2008
57,92
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52 – 3 – S 2399
89,49
Technologie: Organosilany MP 200
53 – 4 – S 2318
80,63
54 – 4 – H 15570
95,09
Vzorky kondenzační komora, 360 hodin
Technologie: Fosfátování
55 – 2 – U 2216
65,18
56 – 2 – S 2338
79,55
57 – 2 – U 2008
65,32
58 – 2 – S 2339
76,25
Technologie: Organosilany MP250
59 – 3 – U 2216
90,04
60 – 3 – S 2338
83,12
61 – 3 – U 2008
52,88
62 – 3 – S 2339
92,73
Technologie: Organosilany MP 200
63 – 4 – S 2318
71,94
64 – 4 – H 15570
88,56
Vzorky kondenzační komora, 864 hodin
Technologie: Fosfátování
65 – 2 – U 2216
69,49
66 – 2 – S 2338
73,15
67 – 2 – U 2008
70,41
68 – 2 – S 2339
77,85
Technologie: Organosilany MP 250
69 – 3 – U 2216
87,23
70 – 3 – S 2338
78,62
71 – 3 – U 2008
53,76
72 – 3 – S 2339
90,05
Technologie: Organosilany MP 200
73 – 4 – S 2318
73,46
74 – 4 – H 15570
91,16
Vzorky s řezem solná mlha, 864 hodin
Technologie: Fosfátování
75 – 2 – U 2216
63,23
76 – 2 – S 2338
82,15
77 – 2 – U 2008
64,87
78 – 2 – S 2338
78,92
Technologie: Organosilany MP 250
79 – 3 – U 2216
87,51
80 – 3 – S 2338
85,16
81 – 3 – U 2008
58,91
82 – 3 – S 2339
90,25
Technologie: Organosilany MP 200
83 – 4 – S 2318
69,75
84 – 4 – H 15570
89,63
Doplněné vzorky solná mlha, 120 hodin
Technologie: Fosfátování
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85 – 2 – S 2318
72,66
86 – 2 – H 15570
91,54
Doplněné vzorky solná mlha, 240 hodin
Technologie: Fosfátování
87 – 2 – S 2318
70,07
88 – 2 – H 15570
89,44
Doplněné vzorky kondenzační komora, 240 hodin
Technologie: Fosfátování
89 – 2 – S 2318
69,11
90 – 2 – H 15570
92,37
Doplněné vzorky s řezem solná mlha, 240 hodin
91 – 2 – S 2318
71,88
92 – 2 – H 15570
90,65

12.2 Příloha 2: Technické listy použitých chemických
přípravků a nátěrových hmot
Na dalších stránkách jsou technické listy jednotlivých chemických přípravků a
nátěrových hmot.
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