
 
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V	PRAZE 
 
 

FAKULTA STROJNÍ 
 
 

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE 
 
 
 

Stanovení mezních podmínek předúpravy pro 
kvalitní přilnavost organického nátěru na 
žárově zinkovaném povlaku 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
 
 
AUTOR:   David Serbus 
 
 
VEDOUCÍ PRÁCE:  Ing. Jan Kudláček, Ph.D. 
 
 
 
STUDIJNÍ PROGRAM: N 2301 Strojní inženýrství 
 
 
 
STUDIJNÍ OBOR:  3911T035 Výrobní a materiálové inženýrství 
 

 

Praha 2021



 1 

 

 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohlášení 

Tímto prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně pod vedením 

Ing. Jana Kudláčka, Ph. D, a to pouze pomocí podkladů uvedených v seznamu použité literatury 

v souladu s Metodickým pokynem o dodržování etických principů při přípravě vysokoškolských 

závěrečných prací, vydaným ČVUT v Praze 1. 7. 2009. 

 
Nemám závažný důvod proti užití tohoto školního díla ve smyslu § 60 Zákona 

č.121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 

některých zákonů (autorský zákon). 

 
 
 
V Praze dne: ………………………………     ……………………………………… 
                             Podpis autora  



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
 Velice rád bych poděkoval svému vedoucímu diplomové práce Ing. Janu Kudláčkovi, 
Ph.D. za vedení, pomoc a odborné znalosti, které mi během diplomové práce předával a také 
za jeho konzultace k dané problematice. Dále bych chtěl poděkovat panu Ing. Alexandrovi 
Sedláčkovi, panu Ing. Karlu Muzikovi, panu Pavlu Škvorovi, za vyhotovení vzorků ve firmě S.A.F. 
Praha spol. s.r.o., za jejich vlídnost během zpracovávání vzorků a za jejich letité zkušenosti, 
které mi během praktické části předali. Nakonec bych rád poděkoval panu Ing. Františku 
Tatíčkovi, Ph.D. za pomoc při měření na konfokálním mikroskopu. 
 

 
 



 4 

 
Anotace 

Škola:  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní 

Ústav:  Ústav strojírenské technologie 

Název práce:  Stanovení mezních podmínek předúpravy pro kvalitní přilnavost 

organického nátěru na žárově zinkovaném povlaku 

Akademický rok:  2020/2021 

Autor: David Serbus 

Vedoucí práce: Ing. Jan Kudláček, Ph.D. 

 

Bibliografické údaje:  Počet stran 100 

 Počet obrázků 24 

 Počet tabulek 22 

 

Klíčová slova: Lehké tryskání, duplexní systém, tryskací prostředky, koroze, protikorozní 

ochrana, přilnavost 

Abstrakt: Cílem diplomové práce je zvolení vhodných podmínek pro mechanickou 

předúpravu žárově zinkovaného povrchu, tak aby byla zaručena co 

nejlepší přilnavost organické nátěrové hmoty. V první části diplomové 

práce je teoreticky rozepsána problematika duplexního systému, 

společně s problematikou lehkého tryskání za použití hnědého korundu o 

daných zrnitostech. V druhé části diplomové práce je popsána praktická 

část, která se zabývá hodnocením kvality zinkového povlaku a duplexního 

systému. K ověření vlivu lehkého tryskání na přilnavost nátěrových hmot 

u duplexního systému byla primárně hodnocena adheze před a po 

expozici v korozním prostředí solné lázně. Nejdůležitějším parametrem 

byla výsledná odtrhová pevnost, která určila mezní podmínky předúpravy 

povrchu technologií lehkým tryskáním. 
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Úvod 
 
 Jak je známo, kovové materiály jsou velice citlivé na okolní prostředí a na jejich povrchu 
vzniká koroze. Což je nežádoucí jev, který má negativní dopad na použitelnost kovových 
materiálů jako takových. Korozní ztráty České republiky jsou odhadovány na 300 miliard Kč 
ročně, což z ekonomického hlediska není zanedbatelná částka. 
 Předejít těmto negativním vlivům, lze také pomocí povrchových úprav kovového 
materiálu. Povrchové úpravy zásadně ovlivňují životnost, provozní spolehlivost a tím i 
využitelnost kovových materiálů. V této diplomové práci je použita protikorozní ochrana se 
žárově zinkovým povlakem s kombinací organické nátěrové hmoty, tato kombinace se nazývá 
duplexní systém. Duplexní systém je zajímavý tím že zvyšuje protikorozní ochranu oproti 
běžnému žárovému zinkování a oproti běžným ochranným nátěrovým hmotám. Těchto, 
nátěrových hmot se v České Republice vytvoří okolo 660 milionů m2, které jsou aplikovány na 
kovovém povrchu. Průměrná doba expozice povlaku nátěrových hmot v korozním prostředí 
se udává okolo 12 let, avšak reálná životnost je nižší. 

Významný vliv na duplexní systém má přilnavost nátěrové hmoty na pozinkovaný 
kovový povrch. 
 Cílem této práce je ověření nejvhodnější metody pro přípravu povrchu kovového 
materiálu a tím stanovit mezní podmínky pro kvalitní přilnavost organického nátěru na žárově 
zinkovaném povlaku. 

 
  



 9 

1. Koroze 
 

Jedná se o samovolně probíhající proces, při kterém dochází k postupnému narušování 
a znehodnocování materiálu chemickými i fyzikálně-chemickými vlivy prostředí. Mezi 
tyto vlivy se řádí například vlhkost, sluneční záření, UV záření, či znečištěné ovzduší. 
Korozi podléhá jak samotný materiál, tak i povrchové úpravy. To je možné pozorovat 
na změně vzhledu materiálu (povrchové úpravě), kdy může dojít k až úplné degradaci 
materiálu. [6] 

 
1.1 Koroze zinkových povlaků v atmosféře 

 
Žárově zinkovaná součást ihned po vytažení ze zinkové lázně začne reagovat 
s okolním prostředím a to konkrétně s kyslíkem, při této reakci se začne tvořit 
oxid zinečnatý. Poté proces pokračuje působením atmosférické vlhkosti a oxidu 
uhličitého se vzduchem a tím se vytvoří uhličitany zinku, které mají vynikající 
přilnavost. Tyto uhličitany jsou málo rozpustné ve vodě, proto vytvoří velmi 
dobrou ochranu pro daný zinkovaný povrch. Ovšem v ovzduší je obsažen oxid 
siřičitý, který má schopnost přeměnit uhličitany zinku na lehce rozpustné 
siřičitany zinečnaté, nebo na sírany zinečnaté, což je nežádoucí. [5,6] 
 Koroze zinku je také ovlivněna obsahem soli ve vzduchu. V mořském 
vzduchu se vyskytují malá množství hořečnatých solí, které mají pasivační 
vlastnosti. V takovém případě koroze nepůsobí tak rychle, což se v přímořských 
oblastech očekává. Koroze zinku je ovlivněna mnoha faktory, tím pádem nelze 
vytvořit jednoduchou závislost na její rychlosti. [5,6] 
 Vrstva pozinkovaného povrchu, která je vystavena atmosféře po dobu 
několika měsíců zešedne, z lesklého povrchu se stane šedivý. To se nazývá 
zinková patina viz. Obrázek 6. [5,6] 
 

 
Obrázek 1 - Exponovaný zinkový povrch, z lesklého povrchu se stal za působení atmosféry povrchu šedivý [27] 
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1.1.1 Tvorba bílé rzi na pozinkovaném povrchu 
 

V některých případech se na pozinkovaném povrchu vytvoří bílý povlak, 
který se nazývá bíla rez. Na pozinkovaném povrchu, kde zůstává 
kondenzovaná, nebo dešťová voda po čase vzniká bílá rez. Tato rez se po 
čase odstraní za pomocí venkovních povětrnostních podmínek a 
pozinkovaný produkt dosáhne vzhledu, běžného zinkového povrchu. 
[10,12] 
 

 
Obrázek 2 - Vytvořená bíla rez na povrchu pozinkované součásti [12] 

Napadení bílou rzí má na povrch materiálu jen malý nebo téměř žádný 
účinek. Pouze u velmi tenkých vrstev pozinkovaného materiálu má tato bíla 
rez větší dopad na životnost a funkčnost zinkované vrstvy. Zabránit 
vytvoření bílé rzi lze tak, že se zamezí kontaktu čerstvě pozinkovaných 
součástí s kondenzovanou, či dešťovou vodou. Součásti by se měly 
skladovat pod střechou, při zabezpečení dobrého přístupu vzduchu a 
dobrého odtoku vody. Bílá rez nesmí být na produktech u kterých je 
aplikován duplexní systém. [10,12] 

 
1.2 Koroze zinkových povlaků ve vodě 

 
Jedná se o obdobný princip jako u koroze na vzduchu. Při ponoření 
pozinkovaného materiálu do vody se ve většině případů vytvoří ochranná vrstva 
korozního produktu. Ve vodách mohou být obsaženy kyselé nebo alkalické 
rozpustné, či pevné agresivní látky. Mezi další činitele patří teplota vody a 
rychlost proudění vody. Tyto všechny faktory mají za následek to, že ochranná 
vrstva zinku může mít nejrůznější složení anebo v horším případě se ochranná 
vrstva nemusí vytvořit vůbec. [6,10] 
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 Velký význam má také elektrochemická koroze ve vodách. Ve vodě 
v závislosti na její elektrické vodivosti dochází k elektrochemické korozi, to má 
dopad na ochranné působení zinkové vrstvy na menší či větší části povrchu. 
[6,10] 

2. Žárové zinkování 
 

Pod žárovým zinkováním je rozuměno, namáčení očištěných ocelových dílů do 
roztaveného zinku. K vytvoření povlaku dochází vlivem reakce roztaveného zinku a 
pokovovaného materiálu. [10,11] 

Povrch ocelových výrobků je nutno před zinkováním upravit. Jestliže je povrch 
znečištěn (např. barvou, okujemi, oleji atd.), je potřeba povrch materiálu očistit a 
odstranit tyto nečistoty. Vhodnou metodou pro odstranění nečistot je tryskání, nebo 
broušení. Oleje a tuky lze odstranit pomocí alkalického odmašťovacího roztoku. Okuje 
a rez lze z povrchu odstranit pomocí moření ve zředěné kyselině chlorovodíkové nebo 
sírové. Kyselina chlorovodíková je používanější z ekonomických důvodů, jelikož její 
účinnost moření je vysoká i při nižších teplotách (25 až 35 °C) a jejím použitím se snižují 
náklady na ohřev. Moření u kyseliny sírové probíhá za teplot 45-60°C. Před ponořením 
součásti do lázně s roztaveným zinkem, kde se hodnota teploty pohybuje kolem 450 
°C, je nezbytné použít tavidlo. [10,11] 

Při použití tavidla dochází k rozpouštění oxidů, jak na ocelovém povrchu 
součásti, tak na povrchu roztaveného zinku. Tím lze dosáhnout přímého kontaktu 
čistých kovových povrchů obou kovů. Používají se dva různé způsoby nanášení tavidla: 
mokrý a suchý způsob. Co se týče kvality a protikorozní ochrany povlaku, jedná se o 
rovnocenné metody. Nejčastěji se používá suchý způsob, jelikož umožňuje vyšší stupeň 
hygieny práce a mechanizace procesu při žárovém zinkování. [10,11] 

Žárové zinkování je prováděno dle normy EN ISO 1461, čímž je dána minimální 
tloušťka zinkového povlaku, která je pro materiály o tloušťce od 3 do 6 mm minimálně 
70 μm a pro tloušťku materiálu nad 6 mm minimálně 85 μm. [10,11] 

 
Suché zinkování: 

 
§ Po odmaštění, moření a oplachu se součásti ponoří do tavidlové 

lázně, což je vhodný roztok chloridu zinečnatého a chloridu 
amonného a usuší se. 

§ Po vytažení ze zinkové lázně se zinkované součásti ochladí ve 
vodě, či na vzduchu a poté jdou na kontrolu, případně 
k úpravám. [11] 
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Obrázek 3 - Schéma žárového zinkování suchým způsobem [11] 

 
Mokré zinkování: 
 

§ Při mokrém způsobu zinkování je hladina zinkovací lázně 
rozdělena na dvě části. V první části se nachází tavidlo chloridu 
amonného. Tudíž hned po odmaštění a odmoření se součást 
zanořuje přes vrstvu tavidla do zinkové lázně.  

§ Poté se součást protáhne do zinkové lázně, kde se nachází čistá 
hladina, z jejího povrchu se stírá popel a spálené tavidlo a oxidy 
zinku. 

§ Poté se součást vytáhne ze zinkové lázně a ochladí se na 
vzduchu, či ve vodě a poté jde na kontrolu, nebo k úpravám. [11] 

 

 
Obrázek 4 - Schéma žárového zinkování mokrým způsobem [11] 

3. Galvanické zinkování 
 

Jedná se o elektrolytický děj, kde dochází k vylučování zinkových povlaků z elektrolytu. 
Zinková elektroda (anoda) je připojena ke kladnému pólu zdroje stejnosměrného 
elektrického proudu. Kovová součást představuje katodu, na kterou se ionty zinku 
obsaženy v elektrolytu vylučují a vytvářejí zinkovou vrstvu na kovové součásti. [33] 

Povrch ocelových výrobků je nutno nejprve odmastit a poté očistit od rzi a okují 
pomocí moření. V častých případech se předúprava spojuje s elektrolytickým 
odmašťováním. Součásti se zavěsí do vodného roztoku zinečnaté soli (elektrolyt) a 
zapojí se jako katoda ke zdroji stejnosměrného proudu. Anodou se rozumí zapojení 
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desky z čistého zinku (elektrolytický zinek 99,995 %). Elektrolyt může být alkalický, 
kyselý nebo neutrální záleží na volbě zinečnaté soli. [10] 

Jakmile dojde k zapojení proudu, rozpouští se zinek z anody a ve formě 
zinečnatých iontů putuje ke katodě, kde se vylučuje na povrchu součásti. Proudový 
výtěžek, což je velikost podílu proudu využitého k vyloučení zinku, má velký význam u 
oceli, která je velmi citlivá na vodíkovou křehkost. Je to hlavně kvůli nevyužitému 
proudu, který způsobí vyloučení vodíku. [10] 

Vrstva, která byla vytvořena pomocí galvanického zinkování má velmi 
jemnozrnnou strukturu a na povrchu součásti drží pouze mechanicky. Normalizované 
tloušťky zinkového povlaku jsou 3, 5, 8, 12 nebo 20 μm. Běžně se používají tloušťky 5 
až 8 μm. Pro tloušťky povlaku vyšší než 15 μm se často používá žárové zinkování 
z důvodu ekonomičtějšího řešení. [10] 

Elektrolyticky pozinkované předměty se běžně chromátují, aby byl povrch zinku 
chráněn během skladování. [10] 

 

 
Obrázek 5 - Princip galvanického zinkování [29] 
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4. Žárový nástřik zinku (Metalizace) 
 

V tomto případě jsou částice zinku roztaveny plamenem, nebo elektrickým obloukem 
a poté pomocí tlakového vzduchu v pistoli je zinek nastříkán na připravenou kovovou 
součást, která musí být otryskána, aby se zaručilo zachycení zinkového povlaku. [30,34] 

Povrch ocelových výrobků se očistí pomocí tryskání. Zinek ve formě drátu nebo 
prášku se přivádí do pistole a taví se v plynovém hořáku nebo elektrickém oblouku. 
Roztavený zinek ve formě kapek je pomocí tlakového vzduchu vrhán na povrch 
součásti. Přilnavost povlaku je mechanická a vrstva je porézní s drsným povrchem. 
Takto připravený žárově stříkaný povlak je vhodný pro aplikaci duplexního systému, 
který zvyšuje korozní odolnost. [10] 

Tloušťka povlaku se pohybuje od 100 μm do 300 μm. Tato metoda se primárně 
používá pro větší objekty s jednoduchými tvary. Žárové stříkání je vhodné pro opravy 
žárově zinkovaných součástí ponorem, které mohou být poškozeny svařováním, nebo 
mechanickými účinky. Tato metoda je vhodná pro případnou opravu duplexního 
systému. [10] 

 

 
Obrázek 6 – Metalizace [30] 

5. Předúpravy povrchu 
 

Předúprava povrchu zajišťuje očištění povrchu pro následné operace dostatečnou 
přilnavost konečných povlaků, dobrou odolnost proti korozi a odolnost proti 
opotřebení. 
Úpravy povrchu jsou obvykle dvoustupňové a dělí se na dvě skupiny operací: 

- Mechanické úpravy povrchu; 
- Chemické úpravy povrchu. 

Volba a provedení způsobu předúprav povrchu se řídí druhem následující povrchové 
úpravy a jejím účelem. Kvalita přípravy povrchu materiálu, má zásadní vliv na přilnavost 
povlaků. [1] 
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5.1 Mechanické úpravy povrchu 
 

Předúpravou povrchu vznikají přesné rozměry daného předmětu a vytvoří se 
požadovaná jakost a kvalita povrchu. 
Hlavním účelem mechanických úprav je: 
o Zlepšení mechanických vlastností; 
o Vytvoření podmínek pro zvýšení odolnosti proti korozi a opotřebení; 
o Vytvoření povrchu odpovídajícího vzhledovým požadavkům; 
o Očištění povrchu od nečistot; 
o Zajištění podmínek pro vyhovující přilnavost následujících vrstev. 

Mezi nejrozšířenější mechanické úpravy povrchu patří tryskání, broušení, 
leštění, kartáčování a omílání. Tyto metody se používají před vytvořením 
povlaku, nebo i jako konečná úprava povrchu. [1] 

 
5.1.1 Broušení 

 
Broušení má za hlavní účel postupný úběr materiálu z povrchu součásti, 
který vede k odstranění hrubých nerovností povrchů. Postup se volí podle 
stupně nerovnosti povrchu. Hrubé broušení se provádí za sucha o zrnitosti 
kotouče 24 až 100. Při jemném broušení (vyhlazování) mají kotouče zrnitost 
120 až 240 a musí se mazat, z důvodu snížení tření a teploty zahřívající se 
broušených předmětů. Tento postup vede k dosažení daleko jemnějšího 
povrchu. Předlešťovací broušení má kotouč drsnost 280 až 500, těmito 
kotouči lze dosáhnout výchozího povrchu pro leštění látkovými kotouči. [1] 
 

 
Obrázek 7 - Typy brousících operací [24] 
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5.1.2 Kartáčování 
 
Metoda slouží k odstranění hrubých nečistot (např. starých nátěrů, koroze, 
rzi). Tato operace bývá zařazena hned po broušení k zjemnění a sjednocení 
upravovaného povrchu, dochází zde k odstranění oxidické vrstvy, která 
vznikla předchozím broušením. Kartáčováním nelze dosáhnout úplného 
očištění povrchu od všech nečistot, vždy zůstanou korozní zbytky v pórech. 
[1] 

 
5.1.3 Omílání 

 
Slouží k úběru materiálu a jeho vyhlazování vzájemným působením 
omílaných výrobků a omílacích prostředků. Tato technologie je vhodná pro 
zpracování tvarově složitých součástek a velko sériové výroby. 
Při omílání větších předmětů, které jsou těžší než 1 kg, je nutné upevnění 
v omílacím zařízení. Omílání se používá jako leštící operace pro vyhlazování 
povrchů, k zaoblení hran, k odstranění okují či ostřin. Jedná se o univerzální 
technologii, jelikož úpravou zařízení a přidáním chemických prostředků lze 
odmašťovat, pokovovat i lakovat. [1] 
 

5.1.4 Tryskání 
 

Slouží k čištění povrchu materiálu od korozních produktů, písku, grafitu, 
dodává vhodnou drsnost povrchu materiálu a přispívá k jeho zpevnění. 
Během tryskání dopadají abrazivní částice na povrch materiálu velkou 
rychlostí. Výkon tryskání je možné regulovat: [1,7] 
o Velikostí zrn; 
o Tlakem; 
o Velikostí trysky; 
o Druhem otryskávaného materiálu; 
o Pod jakým úhlem a v jaké vzdálenosti se tryskání provádí. 

 
Jako tryskací prostředky se nejvíce používají: 
o Křemičitý písek; 
o Sekaný drát; 
o Umělé a speciální materiály; 
o Brusiva; 
o Litinová drť a broky. 
 
Tryskání je ovlivněné především typem použitého materiálu. Při dopadu 
částic na povrch materiálu se přemění část kinetické energie na teplo a 
odvede se povrchem tryskaného materiálu a část se spotřebuje na práci pro 
plastickou deformaci. Při dopadu ostrých a tvrdých zrn na povrch materiálu 
dochází k vysekávání částic z povrchu materiálu, zbaví se tak nečistot, rzi, 
okují. Výsledný povrch je podle velikosti a druhu otryskávaného materiálu 
příslušně zdrsněn. Při dopadu tupých a tvrdých zrn naopak nedochází 
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k úběru povrchu materiálu. Povrch se očistí, zpevní a je v důsledku 
otloukávání tupých částic pokryt malými důlky. [1,7] 
 Během tryskání dochází k zasekávání zrn do povrchových vrstev 
materiálu. Z tohoto důvodu se během ošetřování výrobků z nerezavějících 
ocelí a neželezných kovů se používají tryskací prostředky nezanechávající na 
povrchu zbytky železného prachu. [1,7] 
 Tryskání slouží jako velmi produktivní způsob čištění a přípravy povrchu 
pro nátěry, žárové nástřiky kovů a keramických materiálů. Patří mezi 
nejúčinnější mechanický způsob odstraňování rzi a okují z povrchu hutních 
výrobků. [1,7] 
 Tryskánímůže patřit, také mezi konečné operace s cílem zpevnění 
povrchu materiálu. Hlavním předpokladem pro tuto technologii je 
kulovitost částic, stejná velikost i hmotnost a určitá tvrdost. Čím jsou částice 
větší, tím roste intenzita i hloubka ovlivněné vrstvy, optimální velikost je 
určena rozměrem tryskané součásti. Doba tryskání se volí tak, aby stačila 
k zajištění požadované intenzity, čím delší je doba tryskání, tím jsou 
nepříznivé jak z technického, tak ekonomického hlediska. Změna doby 
tryskání nemá, tak významný vliv než změna rychlosti a rozměru 
dopadajících kuliček. [1,7]  
 

5.2 Chemické úpravy povrchu 
 

Tyto úpravy mají za úkol odstraňování nečistot z povrchu materiálů před 
následujícími úpravami povrchu materiálu. K těmto úpravám patří 
technologie moření, odmašťování, odrezování a leštění. 
 Nečistoty, které mohou zůstat na povrchu materiálu během různých 
výrobních procesů lze rozdělit do skupin a to do: 
o Ulpělých nečistot – tyto nečistoty jsou k povrchu vázány pouze 

adhezními silami. Sem můžou patřit zbytky mastných látek, kovové 
nečistoty, nerozpustné anorganické nečistoty. Převážně sem patří 
mastné látky, tudíž proces, kterým budou tyto látky odstraňovány se 
značí, jako odmašťování. 

o Vlastních nečistot – tyto nečistoty jsou k povrchu materiálu vázány 
chemickou vazbou, tudíž se jedná o korozní zplodiny, toto chemické 
odstraňování se nazývá moření. [1,13] 
 

5.2.1 Odmašťování 
 

Jak bylo zmíněno výše, jedná se o odstraňování ulpělých nečistot z povrchu 
materiálu, kde jsou vázány buď fyzikální adsorpcí (jedná se o látky tukového 
charakteru) nebo adhezními silami (prach, oleje, emulze, anorganické 
nečistoty). Hlavní úlohou odmašťovacích prostředků je uvolnění nečistot 
z povrchu materiálu, poté převedení do roztoku či emulze a zabránění jejich 
zpětnému vyloučení na kovovém povrchu. Odmašťovací operace lze rozdělit 
do třech základních druhů a to podle druhu probíhajících pochodů a 
použitých prostředků: 
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o Odmašťování v organických rozpouštědlech; 
o Odmašťovaní ve vodných alkalických roztocích; 
o Odmašťovaní emulzní. [1] 

 
5.2.1.1  Odmašťování v organických rozpouštědlech 

 
Jedná se o nejjednodušší způsob odmašťování nečistot z povrchu 
materiálu s vysokou čistící účinností při jednoduchém procesu. 
Nevýhodou je, že tuto metodu odmaštění nelze použít na vlhké povrchy. 
[1,13] 
 

5.2.1.2 Odmašťování ve vodných alkalických prostředcích 
 

Jedná se o emulgaci a dispergaci nečistot. Také při ní rozpouštějí 
heteropolární sloučeniny, které nejsou ve vodě rozpustné. Alkalické 
odmašťovací roztoky působí na mastné látky, které jsou na povrchu 
materiálu, různým způsobem. Rostlinné a živočišné tuky i oleje se při 
chemickém odmašťování mění. Mastné látky minerálního původu jsou 
chemicky odolnější a nedají se tímto způsobem zcela odstranit. Takové 
mastnoty se působením některých přísad v odmašťovací lázni rozptylují 
ve formě jemných kapiček do roztoku a tím se odstraňují z povrchu. Jsou 
zde i další přísady které podporují suspenzační a antiredepoziční 
schopnosti lázně, což znamená schopnost rozptylu tuhých látek 
v roztoku a zabraňují zpětnému usazování na povrch materiálu čištěné 
součásti. Oproti organickým rozpouštědlům mají tu výhodu, že jsou 
nehořlavé a mnohem levnější a také z hygienického hlediska jsou méně 
závadné. Odmaštění se provádí ponorem při teplotách 70 až 90 °C. [13] 
 

5.2.1.3 Odmašťování emulzní 
 
Jedná se o použití organického rozpouštědla, které obsahuje dané 
množství organických emulgátorů a alkálií udržujících mírnou alkalitu. 
Mastnoty jsou rozpouštěny pomocí rozpouštědla, které snižuje jejich 
viskozitu. Nečistoty a použité rozpouštědlo se z povrchu materiálu 
odstraní pomocí vodního oplachu. Tento proces je velmi účinný a je 
vhodný pro odstraňování velkého množství mastných nečistot. Aplikuje 
se pomocí ponoru nebo postřiku. Emulzní odmašťovače pracují za 
normálních teplot. [13] 
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6. Technologie lehkého tryskání 
 

Tato technologie je založena na použití lehkých tryskacích prostředků s malou měrnou 
hmotností, které umožňují použití nízkých tryskacích tlaků. Práce, kterou vykoná 
tryskací prostředek, závisí nejen na rychlosti, ale také na hmotnosti tryskacího 
prostředku. Součin těchto hodnot udává hybnost a kinetickou energii zrn tryskacího 
prostředku, od kterého se odvíjí výsledná efektivita tryskání. Z toho je třeba spatřit 
základní rozdíl mezi běžným způsobem tryskání a lehkým způsobem tryskání. [9] 

Technologie lehkého tryskání se dá využít v mnoha uplatnění, tam kde je za 
potřebí zajistit čistý povrch materiálu ekologicky neškodným způsobem.  

 
Výhody lehkého tryskání: 
o Odstraňování nečistot bez chemikálií; 
o Vysoká citlivost pro přesné povrchy; 
o Nepoškozuje povrch kovů, skla ani plastů; 
o Snadná likvidace odpadů. [9] 

 
6.1 Charakteristika technologie lehkého tryskání 

 
Pro aplikace lehkého tryskání se dodává řada zařízení přizpůsoveny lehkému 
tryskání za použití všech druhů abraziv. Tato zařízení na rozdíl od klasických 
tryskacích zařízení umí zvládat práci s lehkými abrazivy již od minimálního tlaku 
0,08 MPa, zároveň ale s vysokým tokem abraziva. Přístroje mohou být stabilní 
či posuvné. Mají velký rozsah pro plynule nastavitelné pracovní tlaky s možností 
regulace tryskacího prostředku a s možností přerušování práce. [9,14] 
 
Technologie lehkého tryskání jsou obecně charakterizovány: 
 
o Nízké tryskací tlaky (0,08 – 0,4 MPa); 
o Velké množství dopadajících částic na jednotku plochy; 
o Abraziva o nízké měrné hmotnosti (1,15 – 1,5 kg*l-1); 
o Měnitelné množství abraziva při daném tryskacím tlaku. 

 
Pro lehké tryskání se zavádí řada tryskacích prostředků z anorganických a 
organických materiálů (suchý led, plasty, soda). [9] 

 
6.2 Lehké tryskání zinkového povlaku 

 
Lehké tryskání zinkového povlaku slouží k mechanické změně povrchu 
s ohledem na co nejmenší úběr zinkové vrstvy. Když dojde k příliš silnému 
mechanickému opracovaní povrchu, zmenšuje se tloušťka povlaku zinkové 
vrstvy, která se ničí nebo se zde může vytvořit vnitřní pnutí, které může mít za 
následek odlupování nátěrového systému. Pokud se správně otryská zinkový 
povlak dojde zde k úběru 0–10 μm zinkové vrstvy. [9,14] 
 Čistý zinek je velice měkký kov, ale i přesto je tvrdší než většina 
organických povlaků. Fáze železo-zinek, které vznikají při žárovém zinkování 
jsou velmi tvrdé, jsou tvrdší než běžná konstrukční ocel. Fáze železo-zinek mají 
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lepší otěruvzdornost než čistý zinek. Ze studie a experimentů bylo zjištěno, že 
slitinová vrstva má odolnost vůči otěru asi 4x – 5x vyšší než u vrstvy čistého 
zinku. [9,14] 

 
6.3 Použité tryskací zařízení 

 
Pro lehké tryskání je vhodné použít tlakovzdušný zařízení s regulací tlaku 
vzduchu, princip tryskání využívá stlačeného vzduchu z kompresoru, který unáší 
abrazivní částice a tím jim uděluje kinetickou energii, která je potřebná 
k otryskání povrchu materiálu. Pneumatické zařízení je pro tryskaný povrch 
daleko šetrnější, než tryskání zrn odstředivou silou z metacích kol. Všechny 
vzorky, které byly použity v praktické části práce byly opracovány v zařízení PTZ 
100 I firmy S.A.F. Jedná se o pneumatické tryskací zařízení viz. obrázek 8. [8,15] 
 

 
Obrázek 8 - Pneumatické tryskací zařízení PTZ 100 I [25] 
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6.4 Nastavení trysky pro lehké tryskání 
 

Než dojde na samotnou předúpravu povrchu, je vhodné vyzkoušet efektivitu 
opracovaní povrchu materiálu nanečisto, odlišné tryskací prostředky mají 
různou hmotnost, díky čemuž je ovlivněna kinetická energie abrazivních zrn a 
celková účinnost tryskání. Doporučená hodnota tlaku, pro lehké tryskání 
zinkového povlaku je 0,3 MPa. V praktické části práce byl tlak nastavován dle 
instrukcí od 0,3 do 0,5 MPa, pro jednotlivé velikosti abraziva. Na vzorcích bylo 
vidět, kde došlo k většímu úběru zinkové vrstvy a kde naopak, byl úběr zinkové 
vrstvy nepatrný. [8,15] 
 Podmínky tryskaného předmětu musí být konstantní. Patří mezi ně úhel 
trysky a vzdálenost od tryskaného povrchu. Při splnění těchto podmínek je 
technologie tryskání provedena kvalitně. Účinnosti tryskání je závislá na 
vzdálenosti konce trysky od tryskaného materiálu. Čím vetší je vzdálenost 
trysky od tryskaného materiálu, tím více jsou abrazivní částice rozptýleny, což 
má za následek nižší opracování tryskaného povrchu. Proto je důležité 
dodržovat doporučenou vzdálenost mezi koncem tryskou a tryskaným 
povrchem mezi hodnotami 250 až 350 mm. Teplota podkladu by se měla 
udržovat nad teplotou rosného bodu, vyšší než 3 °C. Úhel pod kterým dopadají 
abrazivní částice se musí pohybovat mezi 30 – 70°. [15] 

7. Tryskací prostředky 
 

Tyto prostředky se díky požadavkům na přesnost jak v automobilovém, tak v leteckém 
průmyslu, staly kontrolovanou vědou.  Primární využití pro kovové brusivo bylo pouze 
v bezduchových odstředivých strojích, kde docházelo k velkému úběru materiálu 
z povrchu na úkor přesnosti a životnosti abraziva. Nedávná vylepšení v systémech 
regenerace a čištění abraziva, z velké části zvýšila rozsah aplikací, kde lze použít kovové 
brusivo pro ekonomické a vysoce účinné vzduchové tryskání. Existují zde tři typy 
hlavních kovových brusiv, a to jsou oceli, tvárná a tvrzená litina. Z těchto tří typů 
kovových brusiv je nejpoužívanější ocel, zrna oceli poté co dopadnou na opracovaný 
povrch mohou být znovu použita díky tomu, jsou přefiltrována a recyklována, z toho 
důvodu mohou být ocelová zrna znovu použita až 200 krát. U litin je bohužel 
recyklovatelnost znatelně nižší než u oceli, lze ji použít 50 až 100krát. Trvanlivost 
tryskacích zrn je závislá hlavně na podmínkách tryskání a na materiálu, na který zrna 
dopadají. Jsou zde také faktory, které ovlivňují výběr použitého abraziva, a to je 
tvrdost, ocel má tvrdost v rozmezí 35 až 65 HRC, tvrzená litina má tvrdost 57-68 HRC a 
tvárná litina má tvrdost 28-40 HRC (HRC – značí tvrdost podle Rockwella). Abraziva se 
volí hlavně podle toho, jaká bude struktura a drsnost povrchu, který bude tryskán. 
Jedná-li se o litiny, ty jsou využívány tam kde dochází k velkému úbytku tryskacího 
materiálu, jsou také méně nákladné než oceli. Litina na bázi železa je daleko křehčí a 
po dopadnutí na povrch tryskaného materiálu dojde k lomu zrna, což má za následek 
větší agresivitu opracování než u oceli. Jestliže se jedná o ocelovou drť zde se částice 
při dopadu na povrch tryskaného materiálu deformují a časem otupí, na místo toho 
litinové částice železa se o povrch tryskaného materiálu roztříští na malé částice. 
Velikosti zrn jsou standardizovány díky specifikace SAE (AutomotiveEngeneers). 
Velikost zrn se udávají od G-10 (2,0 – 1,7 mm), do G-120 (1,125 – 0,075mm). [7] 
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Tryskací abraziva na bázi karbidu křemíku jsou nejostřejší, nejtěžší a cenově 
nákladnější abraziva na dnešním trhu. Jelikož částice dosahují vysoké tvrdosti, jsou také 
křehké a tato kombinace způsobuje, že se částice mohou zasekávat do tryskaného 
povrchu materiálu. Uplatňují se tam kde je požadována specifická struktura povrchu. 
Využívá se hlavně pro odstraňování zbytků po tepelném zpracování z tvrzených a 
kalených součástí. Toto abrazivo má podobnou tvrdost, jako diamant. [7] 

Oxid hlinitý (Al2O3), je známý jako korund s ostrostí a cenou je hned za karbidem 
křemíku. Využívá se především pro velmi sofistikované a náročné čistění součástí, 
využívá se v uzavřených systémech, kde se korund přefiltruje a znovu se použije. 
Korund je vysoce výkonnostní abrazivní prostředek. Korun se používá hlavně 
v leteckém průmyslu, kde se používá hlavně pro odstranění otřepů z titanu, hořčíku a 
dalších ušlechtilých kovů, kde kontaminace železem z kovových tryskacích prostředků 
je při čištění nežádoucí. [7] 

Dalším abrazivním materiálem jsou skleněné kuličky, tento materiál je vyvinutý 
k odstranění povrchových nečistot bez toho, aniž by ovlivnil rozměrovou toleranci 
součásti. Zajistí lesklý povrch součásti a v některých případech i její zpevnění. Skleněné 
kuličky jsou vyrobeny z bezolovnatého, sodíko-vápenatého typu skla a neobsahuje 
volný oxid křemičitý. Tvar kuliček je téměř dokonale kulatý, proto je ideální pro 
kuličkování. Relativní tvrdost dle Mohsovy stupnice je 6 s velkým stupněm drobivosti, 
pokud se použijí nižší tlaky při tryskání, tak se výrazně prodlouží životnost tryskacího 
abraziva. Ideální nastavení tlaku vzduchu pro skleněné kuličky je od 270 do 550 kPa. Při 
použití nadměrných tlaků se skleněné kuličky roztříští předčasně a produktivita klesne. 
Skleněné kuličky se vyrábí ve velikostech od 1,68 – 1,41 mm do 0,088 – 0,044 mm. [7] 
 
7.1 Suchý led 
 

Mezi nekonvenční abraziva se řadí suchý led, který má pevné skupenství CO2. 
Suchý led je přírodním chladivem s vysokým chladícím výkonem, je bez zápachu 
a není hygienicky závadný. Netaje, nezanechává mokré stopy a nepoškozuje 
zboží. Díky těmto vlastnostem je technologie tryskání předurčena suchému 
ledu i do náročných provozů, jako mohou být farmaceutický, nebo 
potravinářský průmysl. [32] 
 Oxid uhličitý je pro výrobu suchého ledu získáván z přírodních zdrojů ze 
země nebo jsou využívány jeho další různé zdroje. Nejčastěji vzniká v podobě 
odpadního plynu při chemické výrobě. Pro skladování CO2 je vhodná kapalná 
fáze, ze které lze následně vyrábět granule pevného skupenství. Výroba probíhá 
tak, že se v zařízení, které je určené pro výrobu suchého ledu, snižuje tlak i 
teplota. Tím Oxid uhličitý přechází z kapalné fáze do pevné fáze. Pomocí 
granulátoru jsou následně granule formovány do požadovaného tvaru a 
velikosti. Při atmosférickém tlaku granule sublimuje (přechází z pevné fáze do 
plynné fáze), při čemž se uvolňuje plynný oxid uhličitý. Teplota granule je kolem 
-78°C. Granule se skladují v tepelně izolovaných boxech. [32] 

Mezi výhody tryskání suchým ledem patří sublimace granulí při kontaktu 
s tryskaným povrchem a na povrchu součástí nezanechávají žádné stopy. 
Neprodukuje žádný sekundární odpad, zbytky po čištění lze jednoduše zamést. 
Při práci se suchým ledem nedochází k úniku toxických látek, ani žádných 
chemikálií, tudíž je suchý led šetrný, co se týče ekologie. Vlastní tryskání pomocí 
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granulí suchého ledu je neabrazivní, tudíž nepoškozuje povrch materiálu. 
Tryskání suchým ledem má i odmašťovací účinky a lze jej využít i jako přípravu 
před lakováním. [32] 
 

7.2 Umělý korun hnědý 
 

V praktické části byl použit umělý korund hnědý s odlišnou velikostí zrn. 
Korund, jak již zde bylo výše zmíněno se vyznačuje svou vysokou tvrdostí, zrna 
mají ostré hrany a vytváří na povrchu materiálu optimální profil pro přilnavost 
nátěrové hmoty. Korund je tvrdý, ale i křehký zároveň lze ho recyklovat a použít 
znovu. V praxi se uvádí, pokud tryskou projde 3 krát stejné zrno, je vysoká 
pravděpodobnost, že se roztříští a jeho efektivita na opracování povrchu 
materiálu rapidně klesá. [16] 
 
Chemické složení korundu: 
o Al2O3  >95,5%; 
o Fe2O3 <0,3%; 
o TiO2 <1,5 až 3%; 
o SiO2 <1,4%; 
o CaO <0,4%; 
o MgO <0,5%. 

 
Použité velikosti zrn korundu v praktické části: 
o F40 (355 až 500 μm); 
o F46 (300 až 425 μm); 
o F54 (250 až 355 μm); 
o F60 (212 až 300 μm); 
o F70 (180 až 250 μm). 

 
7.3 Ocelový granulát 

 
Jedná se o kulatý tryskací prostředek vyrobený z nadeutektoidní oceli speciálně 
zušlechtěné oceli. Díky své sorbitické struktuře, která je tvořena popuštěným 
martenzitem, dobře odolává únavě a rázům. Má poměrně vysokou životnost, 
nižší prašnost a efektivní čistící účinek. [38] 
 
Chemické složení ocelového granulátu: 
o C = 0,8 až 1,2%; 
o Si = min 0,4%; 
o Mn = 0,6 až 1,2%; 
o S = max. 0,05%; 
o P = max. 0,05%.[38] 
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7.4 Karbid křemíku 
 

Jedná se o materiál vysoké kvality, který je určen pro výrobu brousících nástrojů 
a také se používá k tryskání. Výroba probíhá tavbou křemičitého písku a 
petrolejového koksu za teploty vyšší než 2000 °C v odporové peci. V hrubém 
stavu je vyjímán z pece a je drcen a tříděn do jakostních druhů s přesnou 
velikostí zrna. [37] 
 
Chemické složení karbidu křemíku: 
o SiC  = 98%; 
o Fe2O3 = 0,2%; 
o Volný C = 0,2%; 
o S = max. 0,05%; 
o P = max. 0,05%. [37] 

8. Adheze a koheze povrchu materiálu 
 

Zásadní vliv na výslednou kvalitu povrchových úprav má přilnavost nátěrových hmot 
na pozinkovaný povrch, která je popisována adhezí. Adheze se dá vysvětlit jako 
soudržnost dvou různých materiálů, které jsou k sobě přilnuty v těsném kontaktu. 
Koheze slouží k vnitřní soudržnosti molekul jednoho materiálu. [2] 

 

 
Obrázek 9 - schéma adheze a koheze dvou různých materiálů [31] 
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8.1 Adhezní síly 
 

Jedná se o síly, které spojují dva materiály k sobě, lze je spojit buď mechanicky 
nebo pomocí přitažlivých sil. Jedná-li se o adhezní spoje, tak zde se uplatňují síly 
fyzikální povahy nebo síly chemické povahy. 
 Chemické síly jsou závislé na vzdálenosti a velikosti daných atomů nebo 
molekul. Tyto síly působí ve vzdálenosti od setin až do desetin mikrometru. 
Vyskytují se mezi chemickými reakcemi, jako vazební síly v chemických vazbách. 
 Fyzikální síly jsou obdobné jako chemické síly s tím rozdílem, že nemají 
takovou sílu přilnutí, jako chemické síly, ale za to jejich dosah je daleko větší o 
pár setin mikrometru. [2,3] 

 
8.2 Kohezní síly 

 
Jedná o síly soudržnosti, které působí mezi molekulami uvnitř jednoho 
materiálu. Mezi vlastnosti těchto sil patří pevnost v tahu, tažnost a další 
mechanické vlastnosti materiálu. U kohezních sil každá sousední částice na sebe 
navzájem působí přitažlivými silami. Tento mechanismus přitažlivých sil spočívá 
v elektrostatickém přitahování a odpuzování molekul. Čím větší je vzdálenost 
molekul mezi sebou, tím menší je přitažlivá síla mezi nimi, pro tento případ se 
zavádí pojem sféra molekulového působení. Tato sféra vypadá tak, že kolem 
každé molekuly se nachází kulová oblast, ve které mohou působit kohézní síly. 
Zde se zavádí poloměr molekulového působení v řádech nanometrů. Co se týče 
plynu u těch se nelze bavit o kohézních silách, jelikož molekuly plynu jsou od 
sebe vzdáleny podstatně více než poloměr molekulového působení, takže zde 
by nedošlo k soudržnosti materiálů. [2,3] 
 

8.3 Adheze Povlaku 
 

Běžné nátěry lze podle přilnavosti ke kovovému povrchu rozdělit na nátěry: 
 
o Velmi přilnavé (olejové, epoxidové); 
o Málo přilnavé (polymerátové, chlorkaučukové). 

 
Přilnavost nátěru se významně podílí na jejich celkových ochranných 
vlastnostech, u některých nátěrů je považován adhezní mechanismus za hlavní 
funkci. Povlaky které tímto způsobem chrání povrch materiálu, neztrácí adhezi 
během dlouhého působení v agresivním prostředí. Tyto povlaky zabraňují 
absorpci složek prostředí, napřiklad vodu. Přilnavost nátěrů k povrchu 
materiálu souvisí s jejich atomových objemem. [2,3] 

 
 
 
 
 



 26 

9. Volba nátěrového systému pro zinkovaný povrch materiálu 
 

Nátěrové hmoty je po očištění možné aplikovat přímo na žárově pozinkovaný povrch 
materiálu. Pokud se mají použít jiné typy nátěrových hmot, je zapotřebí na povrchu 
zinku nanést vhodný základní nátěr. Nejvhodnější volbou je epoxidový základ. 
 Při volbě nátěrové hmoty je důležité myslet na to, že nátěrová hmota může 
obsahovat až 15 různých komponentů. Dodavatelé surovin mají různé receptury pojiv, 
což vede k velkému počtu různých variant. Nátěrové hmoty stejného typu, ale od jiných 
výrobců mohou mít odlišné vlastnosti. Proto je lepší výběr nátěrových hmot 
projednávat s techniky výrobce nátěrových hmot. [17] 

 
9.1 Charakteristika nátěrových hmot 

 
Nejrozšířenější způsob povrchové úpravy materiálu tvoří organické povlaky 
z nátěrových hmot. Z větší části je to díky dobrým ochranným vlastnostem a 
současně i jednoduchostí vytváření těchto povlaků. Ochrana organickými 
povlaky je založena na jejich bariérovém způsobu ochrany před nepříznivými 
vlivy okolí. Hlavní požadavky jsou kladeny na organické povlaky, mezi které patři 
korozní odolnost, odolnost proti povětrnostním podmínkám, UV záření a 
chemikáliím. Požadavky, které jsou kladeny na organické povlaky, vycházejí 
z povahy a agresivity prostředí, ve kterém se bude nátěrový systém nacházet a 
kde bude exponován. 

Nátěrové hmoty mohou být použity buď pro poskytnutí ochranných 
vlastností daného povrchu materiálu nebo mohou být použity pro dekorativní 
vzhled. Tyto vlastnosti slouží pro vytvoření souvislého filmu, který po vytvrzení 
modifikuje vlastnosti nebo vzhled povrchu materiálu podle přání či požadavků 
zákazníka. 
 Z technického hlediska, lze nátěrovou hmotu definovat normou ČSN EN 
ISO 4618 jako „Produkt v kapalné, pastovité nebo práškové podobě, který po 
nanesení na podklad vytváří nátěrový film mající ochranné, dekorativní a/nebo 
jiné specifické vlastnosti“. [17,18] 

 
9.2 Druhy nátěrových systémů 

 
Jak bylo řečeno výše, tak nátěrová hmota slouží jako prostředek ke zhotovení 
nátěru. Nátěrový systém představuje soubor povlaků a v normě ČSN EN ISO 
4618 je definován takto „Souhrn všech povlaků (vrstev) nátěrových materiálů, 
které mají být nebo byly naneseny na podklad“. Z této definice lze odvodit, že 
definuje charakter použitých povlaků (organické, anorganické), jejich tloušťku 
a počet. Nátěrové systémy se dělí na: [18,19] 

 
o Jednovrstvé; 
o Vícevrstvé; 
o Kombinované (duplexní). 

 
Z výše uvedených faktů lze usoudit, že organické povlaky vytváří ochranou 
bariéru, která chrání povrch materiálu před korozním prostředím a závisí na 
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propustnosti tohoto povlaku. Nejefektivnější ochrana oceli proti korozi jsou 
duplexní povlaky. Vzhledem k degradaci organických povlaků, které jsou závislé 
na čase, je chráněný povrch materiálu opatřen ještě anorganickým povlakem, 
který poskytuje elektrochemickou ochranu povrchu materiálu. Systém může 
obsahovat několik vrstev, které jsou zvoleny podle korozního prostředí a podle 
okolního namáhání, ve kterém se součásti nachází. Vrstvení nátěrového 
systému pro ocel může vypadat následujícím způsobem: ocelový substrát -> 
žárový zinkovaný povlak -> pasivační vrstva -> organický povlak. [19] 

 
9.3 Složení nátěrových hmot 

 
Nátěrové hmoty kombinují velké množství složek, díky kterým společným 
působením vedou k vytvoření nátěru, který splňuje požadované vlastnosti. Tyto 
složky mohou být ve formě kapalné, gelové či tuhé a společně tvoří výslednou 
disperzi. Dnes je kladen důraz na ekologii, tudíž nátěrové hmoty nesmí 
obsahovat žádné toxické látky, které by měly za příčinu zdravotní komplikace 
nebo fyziologickou závadnost. [19,20] 

 
Obsah nátěrových hmot: 
 
o Filmotvorné látky (pojiva, změkčovadla); 
o Pigmenty, plniva a barviva; 
o Těkavé složky (rozpouštědla, ředidla); 
o Ostatní přísady (aditiva). 

 
9.4 Tloušťka nátěrové hmoty 

 
Tloušťka nátěrové hmoty závisí na tom, v jakém prostředí bude daná součást 
vystavena. Také ochranná schopnost ohledně živostnosti nátěrů je přímo 
úměrná jejich tloušťce. Jedná-li se o ochranné nátěry uvnitř budov, kde je čisté 
prostředí, tak mohou být použity tenké vrstvy nátěrových hmot. Pokud se jedná 
o venkovní ovzduší, kde může být agresivní prostředí, tak je nutno použít povlak 
o tloušťce větší než 100 μm. S vyšší tloušťkou nátěru klesá pórovitost, a tudíž 
agresivní látky nemohou snadno proniknout k chráněnému kovovému povrchu. 
Potřebná tloušťka nátěru je z velké části závislá na její propustnosti pro vodu. 
Čím je nátěr propustnější, tím musí být jeho tloušťka větší, tak aby měl 
požadovanou délku životnosti. U vícevrstvých nátěrů dochází ke zvětšování 
počtu vrstev a tím dochází k překrývání pórů, to zamezuje průniku agresivních 
látek k chráněnému povrchu. Což musíme brát to, u příliš tlustých nátěrů nad 
250 μm se vyskytuje vnitřní pnutí. To má za následek snížení přilnavosti 
k povrchu materiálu a vznikají zde trhliny. U výrobků, kde je kladen důraz na 
hladký povrch, nelze vystačit s nátěrovým systémem, který zahrnuje základní, 
podkladový a vrchní nátěr. V tomto případě se musí použít vyrovnávací tmely, 
které obsahují více plniv a pigmentů než barvy. [35] 
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9.5 Degradace nátěrové hmoty 
 

Při vzájemném působení okolního prostředí a ochranného nátěru může dojít 
k několika možným způsobům, jak se může transportovat pronikající (difuzní) 
prostředí nátěrovou hmotou a k následným reakcím uvnitř nátěrové hmoty i na 
jeho povrchu. Mnoho prací se zabývá studiem dalších vlivů ovlivňujících 
ochranou funkci povlaků. Mezi tyto vlivy lze zařadit difuzi v okolí inertních i 
reaktivních pigmentů, vliv hustoty makromolekulárních sítí na fyzikální proces 
difuze, vliv chemických reakcí probíhající uvnitř nátěrové hmoty, tvar 
pigmentových částic a jejich velikost, vliv teploty na difuzi i reakční pochody 
uvnitř filmu. [35] 

10. Duplexní systém 
 

Jedná se o povlaky skládající se z kovového povlaku, na který se aplikuje nátěrová 
hmota, jedná se o systém s kombinací dvou povlaků. V ocelových konstrukcí se velmi 
často vyskytuje duplexní systém, který se skládá z povlaku žárově zinkované vrstvy, na 
kterou je aplikován povlak z nátěrových hmot. Tento typ kombinace se nazývá duplexní 
systém, který zajistí ocelovému povrchu protikorozní ochranu i v nejagresivnějším 
prostředí. K dosažení takové protikorozní ochrany je nutné dodržet technologické 
postupy, doporučení norem a zásady, jak v procesu zhotovení povlaku žárového zinku, 
tak v procesu zhotovení ochranného nátěru. [17,26] 
 

 
Obrázek 10 - Ukázka vrstev, jak vlastně duplexní systém vypadá pod nátěrovou barvou 
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10.1 Žárové zinkování pro duplexní systém 
 

Předtím než se bude součást žárově zinkovat, musí být žárová zinkovna 
uvědoměna, že poté co bude na součásti aplikována zinková vrstva, bude 
aplikován ještě nátěrový systém. Kovově lesklý zinkový povrch se často 
považuje za dostatečně čistý k provedení nátěru. Jenže ve většině případů toto 
bohužel nestačí a může dojít k jeho selhání. Z pohledu nanášení organického 
povlaku na čerstvě pozinkovaný povrch je vhodné, aby výrobek: [17,26] 

 
o „Nebyl chlazen ve vodě. Chladící voda je zřidkakdy čistá. Různé soli se 

mohou usazovat na zinkovém povrchu a později zhoršovat nebo zcela 
znemožnit přilnavost naneseného nátěru. 

o Nebyl po vytažení ze zinku skladován v prostoru zinkovny. Ovzduší zde 
obsahuje větší nebo menší množství dýmu z tavidla (částice chloridu 
zinečnatého a amonného). Tyto částice ulpí na povrchu zinku a tvoří ve 
vodě snadno rozpustný film. Nátěr nanesený na tento film se vyznačuje 
výrazně sníženou přilnavostí. 

o Nebyl při skladování nebo převážení ve venkovním prostředí vystaven 
vlhké atmosféře. Riziko kondenzace vlhkosti, která způsobuje vznik bílé 
rzi, je veliké. Množství bílé rzi není v některých případech tak veliké, aby 
bylo pozorovatelné prostým okem. 

o Nebyl skladován více než šest hodin mezi zinkováním a aplikací nátěru. 
Doba je přirozeně závislá na tom, jak čistý a suchý je vzduch ve 
skladovacím prostoru.“ [17,26] 

 
10.2 Předúprava povrchu materiálu pro duplexní systém pomocí konverzních 

vrstev 
 

Konverzní vrstvy vznikají pomocí chemické nebo elektrochemické reakce 
kovového povrchu s prostředím, kterému je daný kov vystaven během 
povrchové úpravy. Vytvořením konverzní vrstvy se tedy podílí jak kov, tak 
prostředí. Mezi nejrozšířenější způsoby chemické úpravy povrchu je fosfátování 
a chromátování. Tyto chemické úpravy slouží ke zvýšení korozní odolnosti 
povrchu materiálu, ale také slouží ke zlepšení přilnavosti nátěrových hmot.  

Fosfátovaná vrstva brání podkorodování nátěru a zvyšuje jeho 
přilnavost k povrchu materiálu. Požaduje se jemnozrnná a tenká vrstva 
fosfátové vrstvy. Hlavním prostředkem pro zjemnění zrna fosfátových vrstev je 
aktivační oplach před samotným fosfátováním. Při aktivačním oplachu se na 
kovovém povrchu materiálu zvýší tvorba krystalických center, u kterých začíná 
růst vlastní fosfátové vrstvy. [36] 

Chromátování patří mezi nejrozšířenější způsob pasivace povrchu 
materiálu. Využívá se hlavně k zvýšení odolnosti proti korozi, také jako 
mezivrstvy pod organické nátěrové hmoty, kdy zvyšuje jejich přilnavost a 
zamezuje pronikání korozního média pod povlak. Z ekonomického hlediska se 
jedná o levnější variantu oproti fosfátování. [36] 
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10.3 Základní nátěrové vrstvy pro duplexní systém 
 

Během návrhu nátěrového systému se musí dbát na vytvoření adhezního 
můstku, což znamená vrstvu nátěru, která je označena jako základní nátěr. 
Během výběru nátěrové hmoty je důležité soustředit se na vhodnost aplikace 
na zinkovaný povrch materiálu. U základního nátěru je rozhodující přilnavost 
základního nátěru, jelikož má dopad na funkčnost a dlouhodobou protikorozní 
ochranu. V dnešní době se nejvíce využívá základových vrstev pro zinkový 
povrch ve formě epoxidových nátěrových hmot. Na přilnavost má dopad hodně 
aspektů, od plniv až po konečná aditiva. Vhodná aditiva zajistí z velké části 
dobrou přilnavost. [20] 
 Skupina aditiv na bázi silanů s funkčními skupinami, které zajišťují 
chemické zabudování molekul silanu do matrice nátěrové hmoty, hraje velkou 
roli, co se týče přilnavosti k pozinkovanému povrchu materiálu. Nátěrový 
systém by měl být volen po dohodě na doporučení výrobce, díky čemuž bude 
zajištěna jak mechanická, tak i chemická přilnavost na pozinkovaném povrchu 
materiálu. [20] 
 Na základní vrstvy nátěrové hmoty by měly být použity takové barvy, u 
kterých výrobce udává vhodnost pro pozinkovaný podklad, jen ty mohou 
zaručit vhodnou přilnavost. [20] 
 Typy nátěrových systémů dle filmotvorných složek vhodné pro duplexní 
systém: 
 
o Jednosložkové AY akrylátové pryskyřice; 
o Dvousložkové EP epoxidové pryskyřice; 
o Jedno složkové a dvousložkové PUR polyuretanové nátěry. 

 
10.3.1 Akrylátové pryskyřice 

 
Jedná se pryskyřice, které jsou syntetizované esterifikací kyseliny akrylové a 
metakrylové. Jedná se o velmi používané pryskyřice v dnešní době, zejména 
pro vodou ředitelné nátěrové systémy. Pojivovou frakci nátěrových hmot 
tvoří malé kulovité částice polymeru, které jsou dispergované ve vodě. Pro 
stabilizaci se do systému přidávají ochranné koloidy. Akrylátové pryskyřice 
mají řadu výhod jako vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům, 
působení UV záření, nežloutnou a nestárnou, mají velmi dobrou přilnavost 
k součástem vyrobených z lehkých kovů a mají dobrou odolnost proti 
rázům. Mohou se použít jako jednovrstvé nátěrové systémy. [21,22,23] 
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10.3.2 Epoxidové pryskyřice 
 

Tato pryskyřice slouží jako pojivo pro dvousložkové nátěrové hmoty 
s důrazem na vysokou chemickou odolnost. Jsou to sloučeniny, které 
obsahují v molekulách více než jednu epoxidovou skupinu, a které reagují 
s vhodnými tvrdidly. Z těchto pryskyřic je možné zhotovit velké množství 
druhů organických sloučenin. Pokud se jedná o nátěrové hmoty, zde se 
používají hlavně nízkomolekulární pryskyřice na bázi dianu. Dian je produkt 
alkalické kondenzace epichlorhydrinu s 2,2bis (4hydroxyfenyl) propanem, 
může se také označovat jako bisfenol A. Kombinace s dalšími látkami je 
nutná, aby bylo dosaženo požadovaných vlastností v oblasti 
fyzikálněchemických jako je tvrdost, houževnatost a chemická odolnost. 
K těmto účelům se používají pryskyřice na bázi polyaminů. [21,22,23] 

 
10.3.3 Polyuretanové nátěry 

 
Tyto nátěry obsahují polymerní látky vzniklé polyadičními reakcemi 
vícefunkčních izokyanátů s látkami obsahujícími aktivní vodík. 
Polyuretanové nátěry mohou být buď jednosložkové nebo dvousložkové. 
 Pokud se jedná o jednosložkové nátěry, tak zde dochází k reakci molekul 
vody obsažené ve vzduchu s volnými izokyanátovými skupinami a tím 
dochází k tomu, že se nátěr vytvrzuje. Jednodušeji řečeno, nátěr se 
vytvrzuje pomocí vzdušné vlhkosti. [37] 
 Pokud se jedná o dvousložkové nátěry zde povlaky obsahují dvě složky. 
První z těchto složek jsou izokyanáty. Tyto izokyanáty reagují s látkami, 
které mají aktivní vodík obsažen ve druhé složce (tvrdidlo). Smícháním 
těchto složek dochází k vzájemné reakci, která vytvoří chemicky zesíťovaný 
nátěrový film. Hlavními výhodami těchto nátěrových hmot jsou výborné 
vlastnosti z hlediska odolnosti proti mechanickému namáhání, chemické 
odolnosti a odolnosti proti vodě. Díky těmto vlastnostem jsou 
polyuretanové nátěry vhodnou volbou pro použití na vrchní vrstvu 
duplexního systému. [21,22,23] 

 
10.4 Životnost duplexního systému 

 
Tento systém má dlouhou životnost, o dost delší než jednotlivé povlaky 
samostatně. Toto se nazývá synergický efekt, což znamená kombinace 
kovového povlaku s nátěrovou hmotou. Díky tomuto efektu se duplexní systém 
dostává na 1,5 až 2,3násobek součtu životností obou systému. Tato hodnota 
násobku se určí podle toho, ve kterém prostředí bude daná součást plnit svou 
roli. [24] 
Aby bylo možné pochopit životnost povlaku, je nutné vzít v úvahu faktory, které 
do značné míry daný údaj ovlivňují: 
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o Typ ochranného systému; 
o Konstrukční řešení; 
o Stav podkladového materiálu před žárovým zinkováním a před přípravou 

pro aplikaci nátěru; 
o Stupeň přípravy povrchu – přítomnost solí, mastnoty, prachu, znečištění; 
o Kvalita prací při přípravě povrchu před žárovým zinkováním a aplikací 

nátěrového systému; 
o Úrovně prací při žárovém zinkování ponorem; 
o Úroveň prací při nanášení povlaku; 
o Podmínky při vytváření/nanášení povlaků; 
o Podmínky vytvrzení povlaku; 
o Podmínky expozice po nanesení povlaku; 
o Způsob, kvalita a četnost údržby ocelové konstrukce. 
 

I přes výše uvedené faktory, které negativně ovlivňují životnost duplexního 
systému, poskytuje i nadále dlouhodobou a vysoce kvalitní ochranu ocelových 
konstrukcí před působením koroze. [24]  

 
Obrázek 11 - vlevo na obrázku je znázorněno, jak mikrotrhliny v nátěrovém systému na oceli vytvářejí trhliny, které se po čase 
začnou odlupovat.  Vpravo na obrázku lze vidět nátěrový systém na pozinkovaném povrchu materiálu, zde se mikrotrhliny 
zaplní korozními produkty zinku a ty mají menší objem než rez na ocel, proto nezpůsobí odlupování [10] 

 
10.5 Vady duplexního systému 

 
Během aplikace nátěru na povrch kovového materiálu a manipulace se 
součástmi ve výrobním závodě, dochází k různým poškození nátěru. Může se 
jednat o mechanické poškození, uvízlé nečistoty v nátěru apod. Pokud se nějaké 
takové vady objeví, je nutno, je odstranit. Jestliže se tyto vady neodstraní nebo 
neopraví správně, může dojít k riziku poškození nátěru v dané oblasti. [26,17] 
 Tyto vady duplexního systému se dělí do tří kategorií: 
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o Vady duplexního systému na podkladový ocelový povrch; 
o Vady duplexního systému až na povlak žárového zinku; 
o Povrchové vady nátěru duplexního systému. [26,17] 

 
10.5.1 Vady duplexního systému na podkladovém ocelovém povrchu 

 
Podle normy ČSN EN ISO 1461 v kapitole 6.3 se uvádí doporučený postup 
opravy povlaku žárového zinku. U duplexu je Tuto opravu lze provést 
žárovým stříkáním zinku. Opravy typu nanesením vhodného nátěru 
obsahujícím pigment z práškového zinku, vhodným povlakem ze zinkových 
mikrolamel nebo zinkovou pastou poškozený duplexní systém zcela 
neopraví.[26] 
 Nejpřijatelnější způsob opravy duplexního systému je oprava pomocí 
nátěrových hmot, jak z hlediska technologického, tak i z hlediska 
ekonomického. Takovou opravu je vhodné konzultovat se zástupcem 
dodavatele nátěrových hmot, popřípadě s korozním inženýrem, jelikož 
nelze použít jakoukoliv nátěrovou hmotu plněnou zinkovým prachem. 
Vyloučeno je použití zinkového spreje z toho důvodu, že zinkové spreje 
neposkytují žádnou protikorozní ochranu podkladovému materiálu. [24,29] 
 Při přípravě povrchu před aplikací opraveného nátěru je za potřebí ruční 
nebo mechanizované očištění povrchu materiálu na stupeň čistoty povrchu 
St 3 dle normy ČSN EN ISO 8501-1 s hladkým a plynulým přechodem do 
neporušeného okolního povlaku, poté s následnou aplikací nátěrového 
systému. [26,17] 
 

10.5.2 Vady duplexního systému až na povlak žárového zinku 
 

Během poškození nebo vadném nátěru až na povlak žárového zinku je 
doporučeno provést ruční nebo mechanizované očištění povrchu. 
Pro hladký a plynulý přechod do neporušeného okolního nátěru, následně 
je nutné provést nátěr štětcem na požadovanou tloušťku nátěrovými 
hmotami podle specifikací daného systému. Základní nátěr pomocí válečku 
v tomto případě se nedoporučuje, jelikož zde může dojít k předčasnému 
poškození opraveného nátěrového systému. [26,17] 
 

10.5.3 Povrchové vady nátěru duplexního systému 
 

Tyto vady je doporučeno opravit přebroušením smirkovým papírem 
s hladkým a plynulým přechodem do neporušeného okolního nátěru, poté 
se provede ruční nátěr štětcem, na požadovanou tloušťku povlaku dle 
specifikací daného systému. Na Obrázku 12 je vyobrazena poškozená 
nátěrová hmota, oblast č.1 nám vyobrazuje ostrou hranu, která je nežádoucí 
z důvodu předčasného poškození nátěru a může dojít k odloupnutí 
nátěrové hmoty v tomto kritickém místě. Oblast č.2 nám vyobrazuje kapsu, 
kde je potenciální riziko zachycení nečistot, což by mohlo mít za následek 
degradaci nátěru, vznik puchýřků a bublin s následným odloupnutím 
nátěrové hmoty v tomto kritickém místě. [26,17] 
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Obrázek 12 - Poškozená nátěrová hmota [26] 

11. Korozní zkoušky v umělých atmosférách 
 

V této diplomové práci se jedná o duplexní systém, kvalitu jeho zpracování a o 
jeho životnost. Každá sada vzorků byla tryskána danou tryskovou směsí, za 
rozdílných tlaků. Každý vzorek by měl mít rozdílnou přilnavost nátěrové hmoty 
na pozinkovaném povrch. Tyto korozní vlastnosti se budou ověřovat 
urychlenými korozními zkouškami, které jsou uvedeny v praktické části práce. 
[31] 
 

11.1 Urychlené laboratorní korozní zkoušky 
 

Tyto zkoušky slouží k urychlení korozního procesu, které působí na exponované 
vzorky. Slouží k rychlému vzniku korozních změn jak na kovovém podkladu, tak 
i na organickém povlaku. Vzorky jsou vystaveny konstantním korozním a 
povětrnostním podmínkám. Tento proces se dá částečně nahradit cyklickými 
korozními a povětrnostními testy, u kterých je přesnější vypovídací hodnota 
vzhledem k venkovním podmínkám. Hlavním rysem těchto zkoušek je to, že 
k urychlení dějů působící na testovaný vzorek dochází z počátečního stádia 
korozních reakcí. Poté následuje vytvoření korozních zplodin, které už další 
urychlení korozních dějů zamezí nebo je minimalizují. Korozní děje, které 
probíhají při prováděné zkoušce, by měly probíhat při nezměněném 
mechanismu elektrochemické koroze. [19,35] 

K simulaci venkovních povětrnostních a korozních podmínek jsou 
stanoveny faktory, které ovlivňují působení těchto podmínek na exponovaný 
vzorek. [19,35] 
Mezi tyto faktory se řadí: 

 
o UV záření; 
o Teplota; 
o Voda a vlhkost; 
o Chemické látky; 
o Kyslík a korozně působící plyny. 
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11.2 Zkouška v solné komoře 
 

Tyto zkoušky jsou prováděny ve dvou modifikacích. Mezi první modifikaci 
patří testy v neutrálních prostředích, které se provádí pro magnetické 
kovové materiály. Mezi druhou modifikaci patří testy s kyselým testovacím 
prostředím (AASS – acetic acid salt spray, CASS – copper accelarated salt 
spray test). Metoda AASS byla obohacena o kyselinu octovou do neutrálního 
roztoku NaCl. Metoda CASS byla obohacena o chlorid mědnatý do již 
okyseleného roztoku NaCl z důvodu, že měďnaté ionty budou urychlovat 
korozní děje a tím se zrychlí korozní zkouška. Zkoušku v solné komoře 
definují normy ČSN EN ISO 9227, ASTM G 85. Tato zkouška v solné komoře 
byla již standardizována v roce 1939 v USA. [18,19] 
Tyto laboratorní zkoušky jsou prováděné ve uzavřeném prostředí. Kovové 
materiály nebo jejich slitiny, které mohou i nemusí být opatřeny 
protikorozní ochranou, jsou vystaveny činitelům zesilující korozi. Vzorky, se 
testují neustále vystaveny solné mlze za zvýšené teploty, což zesiluje korozní 
účinky. Tato zkouška je vhodná pro ověření, jestli správně funguje 
protikorozní ochrana, která je aplikována na povrchu zkoušeného 
materiálu. Zjišťují se zde různé defekty povlaku, například póry nebo 
nespojitosti. Kontrola kvality se provádí pomocí porovnání zkoušeného 
vzorku s porovnávacím vzorkem kvality se stejným povlakem, jako má 
zkoušený vzorek. [19,35] 
 

  
Obrázek 13 - Truhlová komora SKB400ATR [28] 

 
11.3 Dlouhodobé povětrnostní korozní zkoušky 

 
Tyto zkoušky přinášejí přesné výsledky, jelikož na vzorky působí atmosférická 
koroze. Zkoušky probíhají v atmosférických stanicích. Jediná nevýhoda této 
zkoušky spočívá v tom, že dosažení výsledků trvá dlouhou dobu, až v řádu let. 
Kvůli dlouhodobé náročnosti expozice povrchu materiálu se zavedly zkoušky 
urychlených korozních testů. Tyto zkoušky vedou k urychlení procesu koroze na 
upraveném povrchu materiálu např. duplexním systémem na úkor přesných 
výsledků a přesným chováním povrchové úpravy oproti reálným podmínkám za 
provozu. Zatím stále nebyly nalezeny převodní koeficienty mezi výsledky 
povrchové úpravy z dlouhodobých zkoušek a mezi výsledky urychlených 
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laboratorních zkoušek, u kterých se jedná o odhad, jak by mohla povrchová 
úprava materiálu korodovat. [19,35] 

Na základě srovnání výsledků atmosférických zkoušek se zkouškami 
laboratorními, lze tvrdit, že je mezi nimi velký rozdíl. Hlavní příčinou jsou 
klimatické změny v atmosférických podmínkách, což je změna počasí nebo 
změna ročního období. Touto problematikou se zabývají hlavně letecký a 
automobilový průmysl. Pro hodnocení vlastností nátěrů po vystavení 
urychleným laboratorním zkouškám a zkouškám atmosférickým je zde soubor 
mezinárodních norem, které tuto problematiku popisují. [19,35] 

12. Praktická část diplomové práce 
 

V praktické části této diplomové práce byly vytvořeny vzorky z oceli S355J2, které měli 
rozměr 150 x 100 x 5 mm. Tyto vzorky byly žárově zinkovány ponorem společností 
Wiegel s.r.o Hradec Králové. Poté co byly vzorky pozinkovány, byl na ně aplikován 
nátěrový systém od společnosti Atryx s.r.o. Kombinace anorganického povlaku 
s organickým povlakem, vytvoří duplexní systém, který byl v této práci vyhodnocen, 
příslušnými zkouškami a tím stanovení mezních podmínek předúpravy pro kvalitní 
přilnavost organického nátěru na žárově zinkovaném povlaku. Dohromady v této práci 
bylo vyhodnoceno 50ks vzorků viz. Tabulka 3. 
 
Chemické parametry oceli S355J2: 
 

                                             Tabulka 1 -Tabulka prvků v oceli S355J2 

Prvky v oceli Obsah prvků v oceli [%] 
C 0,2 
Si 0,55 
Mn 1,6 
P 0,035 
S 0,035 
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Tabulka 2 - Přehled testovaných vzorků 

Č.vzorku Zrnitost korundu Tryskací tlak [MPa] Vyhodnocení 
0175.1 F70 0.3 Měření drsnosti 
0175.2 F70 0.3 Stanovení přilnavosti 
0175.3 F70 0.3 Korozní zkoušky 
0175.4 F70 0.4 Měření drsnosti 
0175.5 F70 0.4 Stanovení přilnavosti 
0175.6 F70 0.4 Korozní zkoušky 
0175.7 F70 0.5 Měření drsnosti 
0175.8 F70 0.5 Stanovení přilnavosti 
0175.9 F70 0.5 Korozní zkoušky 

0175.10 F70 0.5 Ukázka duplexního systému 
0176.1 F60 0.3 Měření drsnosti 
0176.2 F60 0.3 Stanovení přilnavosti 
0176.3 F60 0.3 Korozní zkoušky 
0176.4 F60 0.4 Měření drsnosti 
0176.5 F60 0.4 Stanovení přilnavosti 
0176.6 F60 0.4 Korozní zkoušky 
0176.7 F60 0.5 Měření drsnosti 
0176.8 F60 0.5 Stanovení přilnavosti 
0176.9 F60 0.5 Korozní zkoušky 

0176.10 F60 0.5 Ukázka duplexního systému 
0177.1 F54 0.3 Měření drsnosti 
0177.2 F54 0.3 Stanovení přilnavosti 
0177.3 F54 0.3 Korozní zkoušky 
0177.4 F54 0.4 Měření drsnosti 
0177.5 F54 0.4 Stanovení přilnavosti 
0177.6 F54 0.4 Korozní zkoušky 
0177.7 F54 0.5 Měření drsnosti 
0177.8 F54 0.5 Stanovení přilnavosti 
0177.9 F54 0.5 Korozní zkoušky 

0177.10 F54 0.5 Ukázka duplexního systému 
0178.1 F46 0.3 Měření drsnosti 
0178.2 F46 0.3 Stanovení přilnavosti 
0178.3 F46 0.3 Korozní zkoušky 
0178.4 F46 0.4 Měření drsnosti 
0178.5 F46 0.4 Stanovení přilnavosti 
0178.6 F46 0.4 Korozní zkoušky 
0178.7 F46 0.5 Měření drsnosti 
0178.8 F46 0.5 Stanovení přilnavosti 
0178.9 F46 0.5 Korozní zkoušky 

0178.10 F46 0.5 Ukázka duplexního systému 
0179.1 F40 0.3 Měření drsnosti 
0179.2 F40 0.3 Stanovení přilnavosti 
0179.3 F40 0.3 Korozní zkoušky 
0179.4 F40 0.4 Měření drsnosti 
0179.5 F40 0.4 Stanovení přilnavosti 
0179.6 F40 0.4 Korozní zkoušky 
0179.7 F40 0.5 Měření drsnosti 
0179.8 F40 0.5 Stanovení přilnavosti 
0179.9 F40 0.5 Korozní zkoušky 

0179.10 F40 0.5 Ukázka duplexního systému 
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12.1 Měření tloušťky žárově zinkovaného povlaku 
 

Žárově zinkované vzorky od firmy Wiegel s.r.o byly očíslovány, aby je bylo 
možno poté rozdělit na jednotlivá vyhodnocení viz. Tabulka 2. Na očíslovaných 
vzorcích byla změřena tloušťka žárově zinkové vrstvy. Pro měření této tloušťky, 
byl použit přístroj Elcometer 456. Tento přístroj využívá magneticko-indukční 
metodu měření tloušťky laku dle normy ČSN EN ISO 2808. Změřené výsledky 
žárově zinkové vrstvy jsou zapsány v Tabulce 3.  

 
Tabulka 3 - Tloušťka zinkové vrstvy na jednotlivých vzorcích 

Rozměr 
vzorků [mm] Č.vzorku 

Průměrná 
tloušťka zinkové 

vrstvy [μm] 
Č.vzorku 

Průměrná 
tloušťka zinkové 

vrstvy [μm] 

150x100x5 

0175.1 63.1 0177.6 55.3 

0175.2 65.1 0177.7 52.4 

0175.3 69.3 0177.8 63.9 

0175.4 50.3 0177.9 65.5 

0175.5 57.4 0177.10 48.3 

0175.6 61.3 0178.1 51.9 

0175.7 57.4 0178.2 61.2 

0175.8 47.7 0178.3 60.7 

0175.9 53.3 0178.4 66.2 

0175.10 67.0 0178.5 58.7 

0176.1 64.3 0178.6 57.4 

0176.2 66.2 0178.7 62.7 

0176.3 67.7 0178.8 63.1 

0176.4 62.5 0178.9 49.1 

0176.5 56.8 0178.10 67.6 

0176.6 64.1 0179.1 53.2 

0176.7 59.7 0179.2 58.7 

0176.8 59.6 0179.3 55.5 

0176.9 59.7 0179.4 40.9 

0176.10 64.5 0179.5 64.8 

0177.1 62.2 0179.6 46.9 

0177.2 65.2 0179.7 77.6 

0177.3 44.8 0179.8 64.8 

0177.4 51.9 0179.9 56.3 

0177.5 60.8 0179.10 69.0 
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12.2 Měření tloušťky žárově zinkovaného povlaku po lehkém tryskání 
 

Vzorky, na kterých byla měřena tloušťka zinkové vrstvy, byly technologií 
lehkého tryskání ve firmě S.A.F s.r.o. povrchově upraveny za použití daných 
parametrů tryskání viz. Tabulka 4. 

 
Tabulka 4 - Tloušťka zinkového povlaku po lehkém tryskání 
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12.3 Měření drsnosti a lesku otryskaných vzorků 
 

Měření drsnosti a lesku vzorků, byla provedena v laboratořích na fakultě FS 
ČVUT. Pro hodnocení drsnosti povrchu byly vybrány parametry Ra a Rz. Měření 
bylo provedeno dle normy ČSN EN ISO 4287. Dle této normy byla nastavena 
základní délka drsnosti lr = 2,5 mm. Leskloměr byl dle návodu nastaven a 
kalibrován pomocí etanolu, který byl obsažen v příslušenství leskloměru. 
Všechny otřískané vzorky jsou v příloze č.3 
Byli zde použity přístroje: 
 
o Drsnoměr MarSurf PS10 
o Leskloměr Gloss meter Sologloss GL0010 

 

 
Obrázek 14 – Příklad vzorku, na kterém byla měřena drsnost 
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Tabulka 5 - Drsnost a lesk referenčního vzorku 

Referenční vzorek 

Ra Rz lesk [GU] 
2,14 12,82 120 

 
Tabulka 6 - Drsnost a lesk vzorků tryskaných daným abrazivem za určitých tlaků dotykovou metodou 

Ko
ru

nd
 zr

ni
to

st
i F

70
 

Vzorek 0175.1 

Ko
ru

nd
 zr

ni
to

st
i F

60
 

Vzorek 0176.1 
Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 

2,99 21,86 2,3 0,3 3,18 22,96 3,8 0,3 
Vzorek 0175.4 Vzorek 0176.4 

Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 
3,96 28,75 2,2 0,4 3,49 26,37 2,8 0,4 

Vzorek 0175.7 Vzorek 0176.7 
Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 

4,45 31,21 2,3 0,5 4,51 34,87 2,3 0,5 

Ko
ru

nd
 zr

ni
to

st
i F

54
 

Vzorek 0177.1 
Ko

ru
nd

 zr
ni

to
st

i F
46

 
Vzorek 0178.1 

Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 
3,78 27,59 2,9 0,3 4,19 31,9 4,8 0,3 

Vzorek 0177.4 Vzorek 0178.4 
Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 

4,48 32,93 2,5 0,4 5,28 37,32 3,3 0,4 
Vzorek 0177.7 Vzorek 0178.7 

Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 
5,03 35,33 2,6 0,5 6,28 51,75 2,4 0,5 

 
Tabulka 7 - Drsnost a lesk vzorků tryskaných daným abrazivem za určitých tlaků 

Ko
ru

nd
 zr

ni
to

st
i F

40
 

Vzorek 0179.1 

Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 

4,32 30,95 21 0,3 

Vzorek 0179.4 

Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 

5,84 44,93 4,8 0,4 

Vzorek 0179.7 

Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 

6,01 45,06 2,3 0,5 
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Z naměřených hodnot lze usoudit, že čím jsou částice drsnější do určité úrovně, 
s vyšším tryskacím tlakem, tím vyšší je drsnost povrchu. Co se týče lesklosti, ta 
je do určité míry u všech vzorků stejná, výjimka je vzorek 0179.1. U tohoto 
vzorku byly použity velké časti abraziva s malým tryskacím tlakem 0,3 MPa. V 
tomto případě tryska nedodala požadovanou kinetickou energii abrazivu, aby 
značně zdrsnil zinkovaný povrch vzorku. 
 

12.4 3D snímky vzorků z konfokálního mikroskopu 
 

Snímky byly pořízeny na konfokálním mikroskopu LEXT OSL 3000. Na snímcích 
jsou znázorněny 2 vzorky, první vzorek je referenční tudíž bez mechanické 
předúpravy povrchu a druhý vzorek je již po mechanické předúpravě povrchu. 
Tato analýza vyhodnotila drsnost povrchu vzorků, bezdotykovou metodou, 
která byla porovnána s dotykovou metodou. Ostatní snímky jsou uvedeny 
formou přílohy. 

 

 
Obrázek 15 - Porovnání mikrostruktur, na horním snímku je vyobrazený povrch vzorku po lehkém tryskání, jedná se 
o vzorek 0179.7, který byl tryskán korundem F40, na dolním snímku je vyobrazen referenční vzorek, bez mechanické 
úpravy lehkého tryskání. 
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Tabulka 8 - Referenční vzorek změřen konfokálním mikroskopem LEXT OSL 3000 

Referenční vzorek 

Ra Rz lesk [GU] 
0,85 6,28 120 

 
Tabulka 9 - Vzorky změřeny bezdotykovou metodou mikroskopem LEXT OSL 3000 

Ko
ru

nd
 zr

ni
to

st
i F

70
 

Vzorek 0175.1 

Ko
ru

nd
 zr

ni
to

st
i F

60
 

Vzorek 0176.1 

Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 

2,68 19,52 2,3 0,3 2,53 17,92 3,8 0,3 

Vzorek 0175.4 Vzorek 0176.4 

Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 

2,74 18,76 2,2 0,4 2,44 17,34 2,8 0,4 

Vzorek 0175.7 Vzorek 0176.7 

Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 

2,56 17,13 2,3 0,5 3,01 20,54 2,3 0,5 

Ko
ru

nd
 zr

ni
to

st
i F

54
 

Vzorek 0177.1 

Ko
ru

nd
 zr

ni
to

st
i F

46
 

Vzorek 0178.1 

Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 

2,92 21,33 2,9 0,3 3,56 29,22 4,8 0,3 

Vzorek 0177.4 Vzorek 0178.4 

Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 

2,67 18,6 2,5 0,4 2,46 17,81 3,3 0,4 

Vzorek 0177.7 Vzorek 0178.7 

Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 

3,28 21,35 2,6 0,5 3,52 23,17 2,4 0,5 

Ko
ru

nd
 zr

ni
to

st
i F

40
 

Vzorek 0179.1 

Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 

1,64 13,43 21 0,3 

Vzorek 0179.4 

Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 

3,42 29,37 4,8 0,4 

Vzorek 0179.7 

Ra Rz lesk [GU] Tlak [Mpa] 

3,32 23,15 2,3 0,5 
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12.5 Dílčí závěr k porovnání drsností 
 

Z naměřených hodnot lze vidět rozdílné hodnoty drsností mezi dotykovou a 
bezdotykovou metodou měření. Tyto rozdílné hodnoty mohou být způsobeny, 
rozdílným způsobem měření. Dotyková metoda spočívá ve snímaní povrchu 
hrotem, který měření nastavenou vzdálenost po vzorku ve 3 místech v ose X a 
ve 3 místech v ose Y. Bezdotyková metoda spočívala v měření jednoho místa na 
povrchu. Měřený povrch se rozdělil na 6 míst měření drsnosti v ose X a na 6 
míst měření v ose Y. Z naměřených hodnot byly spočítány průměrné hodnoty 
drsnosti Rz a Ra. 

 
12.6 Použitý nátěrový systém 

 
Jako základní nátěr byla použita nátěrová hmota NORMASTIC 405 AL. 
 Tato nátěrová hmota je dvousložková epoxidová, která lze nanášet 
v silné vrstvě. Obsahuje pigmenty z železité slídy a aluminia. Obsahuje rovněž 
speciální složky penetrující případné korozní napadení. Používá se v prostředí 
s korozní agresivitou C2 až C5. Lze jej použít, jako jednovrstvý nátěr v odstínu 
aluminia na ocelové konstrukce. 
 
o Výhoda odolnost proti sladké i slané vodě 
o Objem pevných částic 80 % hm. 

Specifikace základního nátěru NORMASTIC 405 AL je obsažena v příloze č.1 
 
Jako vrchní nátěr byla použita nátěrová hmota NORMADUR 65 HS. 
 Nátěrová hmota je rychleschnoucí, pružný polyuretanový nátěr 
vytvrzovaný tvrdidlem na bázi alifatických izokyanátů. Má velký obsah sušiny a 
obsahuje antikorozní pigmenty. Tento nátěr lze použít v korozním prostředí s 
agresivitou C2 a C3 jako lesklý, abrazi odolný, jednovrstvý nátěr na jednoduše 
natíratelných ocelových výrobcích. V kombinaci se základními nátěry se může 
použít v korozním prostředí s korozní agresivitou C2 až C5. 
 
o Dobrá odolnost vůči nárazu, odolává slunečnímu a UV záření 
o Objem pevných částic 65 % hm. 

 
specifikace vrchního nátěru NORMADUR 65 HS je obsažena v příloze č.2 

 
12.7 Experimentální vyhodnocení nátěrového systému 

 
V následujících krocích jsou popsány jednotlivé zkušební postupy pro určení 
mechanických vlastností nátěrového systému a to: 
 
o Stanovení tloušťky povlaku dle ČSN EN ISO 2808; 
o Stanovení přilnavosti nátěru křížovou metodou dle ČSN EN ISO 16276-2; 
o Stanovení přilnavosti nátěru mřížkovou metodou dle ČSN N ISO 2409; 
o Stanovení přilnavosti nátěru odtrhovou zkouškou dle ČSN EN ISO 4624. 
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Nejprve byla měřena tloušťka základní nátěrové hmoty NORMASTIC 405 AL. 
Tato základní nátěrová hmota byla aplikována na vzorky pomocí vysokotlaké 
pistole. Nátěr byl kontrolován pomocí hřebenové měrky na hodnotu 120 μm. 
Po změření základní nátěrové hmoty, byla na vzorky aplikována vrchní nátěrová 
hmota NORMADUR 65 HS, stejným způsobem, jako u základní nátěrové hmoty. 
Měření tloušťky nátěrových hmot bylo uskutečněno pomocí přístroje 
Elcometer 456. Na každém vzorku bylo provedeno 10 měření, z těchto hodnot 
byl vypočten aritmetický průměr. Změřené hodnoty na základní nátěrové 
hmotě, společně s hodnotami duplexního systému, museli být odečteny od 
hodnot tryskaných vzorků se zinkovým povlakem, k vyhodnocení správných 
tlouštěk nátěrů, protože tloušťkoměr snímá kompletní vrstvu až na ocelový 
podklad. 

Tabulka 10 - Tloušťka základové nátěrové hmoty 
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Tabulka 11 - Tloušťka duplexního systému 

Č.vzorku Průměrná 
hodnota[μm] 

Nejnižší 
hodnota[μm] 

Nejvyšší 
hodnota 

[μm] 

Směrodatná 
odchylka [%] 

Nejistota 
[μm] 

0175.2 268,4 247 294 17,8 6,6 
0175.3 262,5 244 277 12 4,6 
0175.5 268,3 244 282 12 4,5 
0175.6 268,7 242 302 17,9 6,7 
0175.8 258,7 238 273 10,9 4,2 
0175.9 265,7 247 295 14,7 5,5 
0176.2 275,6 250 292 12,5 4,5 
0176.3 312,4 301 325 8,4 2,7 
0176.5 266,2 254 277 7,4 2,8 
0176.6 258,9 230 286 20,2 7,8 
0176.8 254,8 229 276 15,6 6,1 
0176.9 241,8 220 265 13,2 5,4 
0177.2 288,1 267 309 12,7 4,4 
0177.3 276,6 244 312 20,9 7,5 
0177.5 302,2 280 327 15,3 5,1 
0177.6 261,1 239 274 10,8 4,1 
0177.8 293,1 270 317 16,9 5,8 
0177.9 279,7 264 294 9,7 3,5 
0178.2 231,1 218 240 7,7 3,3 
0178.3 246,3 234 271 12,5 5,1 
0178.5 227,4 209 252 13,4 5,9 
0178.6 249,5 231 278 15,7 5,1 
0178.8 241,1 225 260 12 5 
0178.9 219,8 190 259 21,1 9,6 
0179.2 219 207 232 10,1 4,6 
0179.3 231,5 218 272 17,4 7,5 
0179.5 232,3 204 272 21,9 9,4 
0179.6 220,5 202 232 10,1 4,6 
0179.8 248,4 223 261 11,1 4,5 
0179.9 253,7 221 268 19,4 8 

 
12.8 Stanovení přilnavosti křížovým řezem 

 
Tato zkouška byla vyhodnocena dle normy ČSN EN ISO 16276-2, následujícím 
postupem: 
 
o Na vzorky byl přiložen testr Zehntner ZCF 2088 pod úhlem 30-45°; 
o Na vzorcích byl proveden řež podél testru; 
o Testr byl kolmo položen k prvnímu řezu, k provedení druhého řezu; 
o Aplikace 3M pásky Patex na vytvořeném kříži; 
o Následný odtrh pásky; 
o Vyhodnocení vzorků křížovým řezem. 
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Použité příslušenství: 
 
o Testr Zehntner ZCF 2088; 
o Nůž; 
o Lepící páska Patex. 

 
Všechny vzorky, kde byla provedena odtrhová zkouška křížem jsou obsazeny 
v příloze č.4 a č.10 
 

Tabulka 12 - Tabulka k vyhodnocení zkoušky křížem dle ČSN EN ISO 16276-2 
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Obrázek 16 - Zkušební vzorek po křížové zkoušce dle ČSN EN ISO 16276-2 

Tabulka 13 - Klasifikace křížového řezu na vzorcích 

Rozměr 
vzorků 
[mm] 

Č.vzorku 
Zrnitost 

hnědého 
korundu 

Tryskací tlak 
[MPa] 

Klasifikace 
odlupu 

150x100x5 

0175.2 F70 0.3 0 
0175.5 F70 0.4 0 
0175.8 F70 0.5 0 
0176.2 F60 0.3 0 
0176.5 F60 0.4 0 
0176.8 F60 0.5 0 
0177.2 F54 0.3 0 
0177.5 F54 0.4 0 
0177.8 F54 0.5 0 
0178.2 F46 0.3 0 
0178.5 F46 0.4 0 
0178.8 F46 0.5 0 
0179.2 F40 0.3 0 
0179.5 F40 0.4 0 
0179.8 F40 0.5 0 
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Obrázek 17 - Zkušební vzorek po 720 hodinové expozici v NSS, křížová zkouška dle ČSN EN ISO 16276-2 

Tabulka 14 - Vyhodnocení vzorků ze solné lázně po expozici 720 hodinách NSS 

Rozměr 
vzorků 
[mm] 

Č.vzorku 
Zrnitost 

hnědého 
korundu 

Tryskací tlak 
[MPa] 

Klasifikace 
odlupu 

150x100x5 

0175.3 F70 0.3 1 
0175.6 F70 0.4 1 
0175.9 F70 0.5 0 
0176.3 F60 0.3 1 
0176.6 F60 0.4 1 
0176.9 F60 0.5 0 
0177.3 F54 0.3 1 
0177.6 F54 0.4 1 
0177.9 F54 0.5 1 
0178.3 F46 0.3 0 
0178.6 F46 0.4 1 
0178.9 F46 0.5 1 
0179.3 F40 0.3 0 
0179.6 F40 0.4 1 
0179.9 F40 0.5 1 
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12.9 Stanovení přilnavosti mřížkovou metodou 
 

Zkouška byla vyhodnocena dle normy ČSN EN ISO 2409, následujícím 
postupem: 
 
o Na vzorky byl přiložen testr Zehntner ZCF 2088; 
o Na vzorcích bylo provedeno 6 řezů podél testru; 
o Testr byl kolmo položen k prvním 6 řezům, k provedení dalších 6 řezů; 
o Aplikace 3M pásky Patex na vytvořené mřížce; 
o Následný odtrh pásky; 
o Vyhodnocení vzorků mřížkovou metodou. 

 
Použité příslušenství: 
 
o Testr Zehntner ZCF 2088; 
o Nůž; 
o Lepící páska Patex. 

 
Všechny vzorky, kde byla provedena odtrhová mřížková zkouška jsou obsaženy 
v příloze č.5 a č.10 
 

Tabulka 15 - Tabulka určující šířku mřížky společně s klasifikací mřížky 
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Obrázek 18 - Vzorek po mřížkové zkoušce dle normy ČSN EN ISO 2409 

Tabulka 16 - Vyhodnocení vzorků po mřížkové zkoušce dle ČSN 2409 

Rozměr 
vzorků 
[mm] 

Č.vzorku 
Zrnitost 

hnědého 
korundu 

Tryskací tlak 
[MPa] 

Klasifikace 
odlupu 

150x100x5 

0175.2 F70 0.3 1 
0175.5 F70 0.4 1 
0175.8 F70 0.5 1 
0176.2 F60 0.3 1 
0176.5 F60 0.4 1 
0176.8 F60 0.5 1 
0177.2 F54 0.3 1 
0177.5 F54 0.4 1 
0177.8 F54 0.5 0 
0178.2 F46 0.3 1 
0178.5 F46 0.4 1 
0178.8 F46 0.5 1 
0179.2 F40 0.3 1 
0179.5 F40 0.4 0 
0179.8 F40 0.5 1 
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Obrázek 19 - Zkušební vzorek po 720 hodinové expozic v NSS, mřížková zkouška dle ČSN EN ISO 2409 

Tabulka 17 - Vyhodnocení vzorků mřížkové zkoušce dle ČSN 2409 po 720 hodinách expozice v NSS 

Rozměr 
vzorků 
[mm] 

Č.vzorku 
Zrnitost 

hnědého 
korundu 

Tryskací tlak 
[MPa] 

Klasifikace 
odlupu 

150x100x5 

0175.3 F70 0.3 1 
0175.6 F70 0.4 0 
0175.9 F70 0.5 0 
0176.3 F60 0.3 1 
0176.6 F60 0.4 1 
0176.9 F60 0.5 2 
0177.3 F54 0.3 1 
0177.6 F54 0.4 1 
0177.9 F54 0.5 0 
0178.3 F46 0.3 1 
0178.6 F46 0.4 1 
0178.9 F46 0.5 2 
0179.3 F40 0.3 2 
0179.6 F40 0.4 1 
0179.9 F40 0.5 1 
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12.10 Stanovení přilnavosti odtrhovou metodou 
 

Zkouška byla provedena dle normy ČSN EN ISO 4624 následujícím způsobem: 
 
o Na třech místech vzorku se zdrsnil povrch brusným papírem 
o Tato 3 místa se očistila lihem 
o Na těchto třech místech byla přilepena zkušební tělíska lepidlem 
o Zkušební tělíska byla přelepena páskou, aby se neodchlípla 
o Po 24 hodinách byla zkušební tělíska odtrhnuta pomocí odtrhoměru 
o Vyhodnocení vzorků odtrhovou metodou 

 
Použité příslušenství: 
 
o Brusný papír; 
o Líh; 
o Zkušební tělíska; 
o Dvousložkové lepidlo scotch-weld DP810; 
o Lepící páska; 
o Vykružovák; 
o Automatický odtrhoměr Elcometr 510. 

 
 

 
Obrázek 20 - Princip zkoušky odtrhem 
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Tabulka 18 - Tabulka klasifikace k vyhodnocení odtrhu dle ČSN EN ISO 4624 

Klasifikace Popis 
A Kohezní lom v podkladu 

A/B Adhezní lom mezi podkladem a první vrstvou 
B Kohezní lom první vrstvy 

B/C Adhezní lom mezi první a druhou vrstvou 
- Kohezní lom poslední vrstvy 

-/Y Adhezní lom mezi poslední vrstvou a lepidlem 
Y Kohezní lom v lepidle 

Y/Z Adhezní lom mezi lepidlem a zkušebním tělískem 
 

Všechny vzorky, kde byla provedena odtrhová zkouška jsou obsaženy v příloze 
č.7 a č.12 

 
Zde je přiklad, jak vypadá vzorek po odtrhové zkoušce viz. Obrázek 20. 

 

 
Obrázek 21 - Vzorek po odtrhové zkoušce 
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Tabulka 19 - Vyhodnocení vzorků, odtrhovou zkouškou dle ČSN EN ISO 4624 
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Zde je přiklad, vzorku po 720 hodinové expozici v NSS a po odtrhové zkoušce viz. 
Obrázek 21. 

 

 
Obrázek 22 - Vzorek po 720 hodinové expozici v NSS a po odtrhové zkoušce 
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Tabulka 20 - Vyhodnocení vzorků po 720 hodinové expozici v NSS, odtrhovou zkouškou dle ČSN EN ISO 4624 
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12.11 Dílčí závěr k odtrhové zkoušce 
 

Zkouška byla provedena dle ČSN EN ISO 4624 na vzorcích s duplexním 
systémem. Z naměřených hodnot bylo zjištěno, že u vzorků bez expozice 
dosahuje nejlepší přilnavosti, předupravený povrch vzorku lehkým tryskáním 
s tryskacím tlakem 0,5 MPa a zrnitostí hnědého korundu F40. Vzorky 
vyhodnocené po solné komoře, kde byla expozice vzorků 720 hodin v NSS, 
dosahoval vzorek nejlepších hodnot na přilnavost s tryskacím tlakem 0,3 MPa a 
použitým hnědým korundem se zrnitostí F40. Při odtrhové zkoušce u vzorků bez 
expozice v NSS, nedošlo k narušení základního nátěru. Mezi vzorky po 720 
hodinové expozici v NSS, byly 4 vzorky, u kterých se odtrh dostal až na základní 
barvu do 5%, pouze u vzorku 0179.3 se odtrh základní nátěr až k 10%. 
Z celkového hlediska je vidět, že rozdílné tryskací tlaky za použití různých druhů 
zrnitostí hnědého korundu, byly odtrženy pouze vrchní vrstvy nátěrové hmoty. 
Žádný z odtrhů se nedostal až na zinkový povlak. Vzorky po expozici v NSS 
vykazovali nižší hodnoty přilnavosti, až na vzorek 0179.3. 
 

12.12 Korozní zkoušky 
 

Vzorky byly podrobeny korozním zkouškám dle normy ČSN EN ISO 9227. 
Nejprve se museli vzorky připravit následujícím způsobem: 
 
o Odhalené hrany vzorků byli přelepeny lepící páskou Patex 
o Na vzorky byl proveden řez o šířce 0,5 mm dle normy ČSN EN ISO 17872 
o Vzorky byly odeslány do firmy akreditované zkušební laboratoře 

GRADUS 
o Zde byly vzorky vloženy do solné komory na 720 hodin dle ČSN EN ISO 

9227 
o Po 720 hodinách byly vzorky vyhodnoceny 

 
Požité přístroje: 
 
o Zkušební korozní komora Constatwin SK 400 M-TR 

 
Všechny vzorky, kde byla provedena korozní zkouška jsou obsaženy v příloze 
č.13 a č.9 
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Obrázek 23 - Na levé fotce je vzorek před solnou komorou a na pravé fotce vzorek po 720 hodinové expozici v NSS 

 
 Ukázka vyhodnocovaného vzorku po 720 hodinové expozici v NSS: 
 

 
Obrázek 24 - Vyhodnocovaný vzorek na korozi 
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Vyhodnocení vzorků po 720 hodinové expozici v NSS: 
 

 
Tabulka 21 - Vyhodnocení korozních zkoušek vzorků dle norem, které jsou vypsány v tabulce 

Doba 
expozice 

[h] 
Č. Vzorku 

Stupeň 
puchýřkování 
ČSN EN ISO 

4628-2 

Stupeň koroze 
ČSN EN ISO 

4628-3 

Stupeň 
praskání 

ČSN EN ISO 
4628-4 

Stupeň 
odlupování 

ČSN EN 
ISO 4628-5 

Stupeň 
křídování 

ČSN EN ISO 
4628-6 

Koroze v 
okolí 

řezu ČSN 
EN ISO 

12944-6 

720 

0175.3 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0) 0 0 
0175.6 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0) 0 0 
0175.9 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0) 0 0 
0176.3 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0) 0 0 
0176.6 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0) 0 0 
0176.9 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0) 0 0 
0177.3 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0) 0 0 
0177.6 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0) 0 0 
0177.9 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0) 0 0 
0178.3 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0) 0 0 
0178.6 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0) 0 0 
0178.9 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0) 0 0 
0179.3 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0) 0 0 
0179.6 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0) 0 0 
0179.9 0 (S0) Ri 0 0 (S0) 0 (S0) 0 0 

 
 

12.13 Dílčí závěr ke korozní zkoušce 
  

 V duplexnímu systému po dobu expozice 720 hodin v solné mlze, nedošlo 
k prokorodování zinkové vrstvy na takovou úroveň, aby narušila nátěrovou hmotu. Na 
vzorcích byla bílá rez v místě řezu, která byla pouze na šířce řezu 0,5 mm. Vzorky nebyly 
dostatečně narušeny korozí, kvůli krátké expozici. Vzhledem k nedostatečnému času, 
kvůli odevzdání diplomové práce, nemohla být uskutečněna delší expozice vzorků. 
Delší expozice vzorku od 1000 hodin a více, by mohlo dojít ke vzniku koroze na 
zinkovém povlaku a tím by mohlo dojít k narušení nátěrové hmoty. 
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13. Technicko-ekonomické zhodnocení 
 

V dnešní době se klade důraz na snižování nákladu ve výrobě, to má negativní 
dopad na kvalitu výrobků společně s jejich životností. Šetří se i povrchových 
úpravách. Při nedokonalé předúpravě povrchu může dojít ke zhoršené 
životnosti duplexního systému, to má za následek jeho následné opravy, které 
zabírají více času a mohou mnohonásobně převýšit původní náklady 
předúpravy.  
 U duplexního systému se používá, jako předúprava povrchu lehké 
tryskání, k dosažení optimálních podmínek pro nátěrovou hmotu. Lehké 
tryskání vyžaduje nastavení nízkých tlaků od 0,08 MPa do 0,4 MPa, zaleží také 
na použitém abrazivu, každé abrazivo má svou životnost a může se použít 
vícekrát. 
 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí, kde se používá duplexní 
systém, je závislá několik technologií, a to na správně provedeném žárovém 
zinkování povrchu, na vhodné předúpravě povrchu po žárovém zinkování a také 
na správně zvolené nátěrové hmotě, která přilne k zinkovému povlaku. Náklady 
na předúpravu povrchu jsou oproti nákladům na žárové zinkování a nákladů na 
nátěrové hmoty značně nižší. Poté samotné opravy, jak bylo výše zmíněno, jsou 
daleko vyšší než samotná předúprava lehkým tryskáním, protože se musí 
obnovit kompletní nátěrová hmota a opravit zinkový povlak. 
 V praktické části diplomové práce byl použit abrazivní prostředek korun 
hnědý, s danými zrnitostmi. Rozdílná zrnitost korundu hnědého, neměla vliv na 
náklady, ty jsou u všech zrnitostí jednotné, zde byl použit 25 kg pytel korundu 
hnědého s cenou 615 Kč za 25 kg.  
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14. Závěr 
 

Cílem diplomové práce bylo stanovení mezních podmínek předúpravy 
pro kvalitní přilnavost organického nátěru na žárově zinkovaném povrchu. 
Nejprve byli vzorky tryskány technologií lehkého tryskání, aby se zdrsněl povrch 
a tím se zajistila přilnavost nátěrové hmoty. 

Následovalo měření tloušťky zinkového povlaku na všech vzorcích. Tato 
měření se prováděla i na vzorcích na kterých byla aplikována základní nátěrová 
hmota a následně po aplikování vrchní nátěrové hmoty. To vedlo k zjištění 
tloušťka mezi vrstev duplexního systému. 

Na vybraných otryskaných vzorcích se provedla měření drsnosti a lesku. 
Drsnost byla měřena dotykovou a bezdotykovou metodou. Výsledky měření 
těchto dvou metod byli odlišné. Tuto odlišnost mohlo způsobit odlišnost 
způsobu měření těchto hodnot. Z odtrhových zkoušek poté bylo zjištěno, že 
odlišná drsnost povrchu, neměla velkou váhu v přilnavosti nátěrové hmoty 
k zinkovému povrchu. 
 Následovali odtrhové zkoušky mřížkovou a křížovou metodou. Kde u 
vzorků nedošlo skoro k žádnému odlupu, jak u mřížkové metody, tak u křížové 
metody hodnocení odtrhů. Větší odtrhy jevily vzorky po 720 hodinové expozici 
v solné mlze, ale ani jeden odtrh neodstranil více jak 10% mřížky. 

Zkouška odtrhové pevnosti měla za předpoklad dostat se, až na zinkový 
povrch materiálu, ani jeden vzorek se neodtrhl až na základní nátěrovou hmotu. 
Odtrhy u 4 vzorků po 720 hodinové expozici se dostali na základní nátěrovou 
hmotu i pevnostní odtrhový tlak u vzorků po solné komoře byl až na výjimky 
nižší. 

V korozní zkoušce duplexního systému na vzorcích po 720 hodinové 
expozici v solné mlze nedošlo k prokorodování zinkové vrstvy na tolik, aby 
narušila nátěrovou hmotu. Na vzorcích byla bílá rez v místě řezu, která byla 
pouze na šířce řezu o hodnotě 0,5mm.  

Je nutno zohlednit také použité nátěrové hmoty, které byli použity na 
zinkový povrch, jednalo se o základní nátěr NORMASTIC 405 AL a o vrchní nátěr 
NORMADUR 65 HS. Jedná se o vysoce kvalitní nátěrové hmoty, jak ukázala 
odtrhová zkouška, pouze 4 vzorky se dostali na základní nátěrovou hmotu a tyto 
vzorky byly po 720 hodinové expozici v solné komoře.  
 Hnědý korun díky jeho ostrým zrnům, zajistil dostatečně přilnavý povrch 
pro nátěrové hmoty. Z tohoto experimentu ani jedna zrnitost abraziva, při 
daném tlaku, nezajistila špatnou přilnavost nátěrové hmoty k otryskanému 
zinkovému povlaku. Pro další studie přilnavosti nátěrových hmot, by bylo 
vhodné zkusit např. jako abrazivum křemičitý písek. Který oproti hnědému 
korundu má tupější zrna a mohl by zajistit jinou přilnavost nátěrových hmot 
k zinkovému povlaku. 
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