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Nátěrové hmoty-Prohlídka a příprava vzorků před zkoušením  

(ČSN  EN ISO 1513) 

(NH-Popis vnějších znaků a příprava vzorků pro zkoušení (ČSN 67 3010)) 

 

Tato zkouška je čistě subjektivní, ale na jejím základě podle pachu, čirosti, rozvrstvení, 

škraloupu a usazeniny lze částečně usuzovat na jakost nátěrové hmoty. Všichni pracovníci 

z oboru hodnocení nátěrových hmot tuto zkoušku vlastně provádějí při každé manipulaci 

s tekutou nátěrovou hmotou.  

 

Podstata zkoušky 

Vzhled a vnější znaky kapalné NH se posuzují pouze subjektivně-smysly  

 

Zkušební pomůcky 

čistá ocelová kopisť 120-200 cm, nebo skleněná tyčinka průměru 8-10 mm. 

 

Postup zkoušky 

Před zjišťováním musí být vzorek NH v původním obalu, nepoškozeném, dobře uzavřeném a 

označeném. Před rozmícháním nátěrové hmoty se hodnotí: 

a)  škraloup (jeho tloušťka) 

b)  oddělené pojivo v poměru k celkovému objemu vzorku 

c)  usazenina a rozvrstvení pigmentu  

 

Ponořením tyčinky se zjišťuje tvrdost usazeniny pigmentů a plniv. Mícháním se zjišťuje 

snadnost rozmíchání. Usazenina se hodnotí jako: 

- lehko rozmíchatelná 

- rozmíchatelná 

- obtížně rozmíchatelná 

- nerozmíchatelná 

 

Související normay: ISO 1512 v  ČSN EN ISO 25 512 (ISO 1512) - NH-Vzorkování produktů 

v kapalné nebo pastovité formě (ČSN 67 3006). 
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Vlastnosti nátěrových hmot při nanášení (ČSN 67 3051) 

 

Při nanášení nátěrových hmot se zjišťují technologické vlastnosti v kapalném stavu. Při 

nanášení štětcem se hodnotí roztíratelnost a slévavost, při stříkání nátěrové hmoty - 

stříkatelnost.. Nanášení jinými technikami se hodnotí dle příslušných norem nebo technických 

podmínek. 

 

Roztíratelnost 

Roztíratelnost je schopnost nátěrové hmoty tvořit hladký slitý film o stejné tloušťce na 

povrchu natíraného předmětu.  

 

Stanovení roztíratelnosti 

Nátěr se zhotoví štětcem na vhodném podkladu o rozměrech 180x240 mm, čas roztírání je 

přibližně 2 až 3 minuty. Roztíratelnost závisí na druhu NH, a na tom, zda se NH nanáší na 

desku přímo nebo na podkladové vrstvy. 

 

Hodnocení roztíratelnosti se udává ve stupních: 

stupeň 1 - nátěrová hmota lehce stéká ze štětce, neklade odpor a dá se roztírat na jednom 

  místě déle než  1 minutu 

stupeň 2 -  nátěrová hmota stéká hůře ze štětce, klade slabší odpor a po 1 minutě se nátěr 

  trhá 

stupeň 3 -  nátěrová hmota se nedá roztírat na rovnoměrnou vrstvu a nátěr se trhá při 

  roztírání do 30 sekund 

 

Slévavost 

Slévavost je schopnost nátěrové hmoty vytvořit po nanesení štětcem nebo nastříkáním 

vzduchovou pistolí hladkou slitou vrstvu rovnoměrné tloušťky.  

 

Stanovení slévavosti 

Nátěr se zhotoví štětcem jako při stanovení roztíratelnosti, s tím rozdílem, že se nanáší tak 

dlouho, pokud se dokonale roztírá. 
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Hodnocení slévavosti 

Hodnotí se 5 různých stupňů podle vzhledu nátěru za 30 minut po nanesení (při použití 

štětce): 

stupeň 1 -  nátěr je hladký a slitý   

stupeň 2 -  na nátěru jsou velmi nepatrné stopy po tazích štětcem 

stupeň 3 -  na nátěru jsou slabé stopy po tazích štětcem 

stupeň 4 -  na nátěru jsou znatelné stopy po tazích štětcem 

stupeň 5 -  na nátěru jsou silné a hluboké stopy po tazích štětcem 

 

Stanovení stříkatelnosti a slévavosti 

Při aplikaci stříkáním se proudem stlačeného vzduchu nanese vzorek NH na určenou plochu. 

Stříkatelnost se hodnotí podle toho, jak rovnoměrně se proudem vzduchu rozptýlí NH při 

nanášení stříkáním.  

 

Hodnocení stupňe  stříkatelnosti a slévavosti: 

stupeň 1 -  nátěrový film je bezvadný s hladkým povrchem, bez struktury 

stupeň 2 -  nátěrový film je sice slitý, ale na povrchu je jasná struktura  

   (např. pomerančová kůra) 

stupeň 3 -  nátěrový film je nerovný, povrch je nerovnoměrný s hrubou strukturou 

Související normy: ISO 1512 v  ČSN EN ISO 25 512 (ISO 1512) - NH-Vzorkování produktů 

v kapalné nebo pastovité formě (ČSN 67 3006), ISO 1513 v ČSN EN ISO 1513 NH-

Prohlídka a příprava vzorků před zkoušením, ISO 1514 v ČSN EN 605 NH-Normalizované 

podklady pro zkušební nátěry 
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Stupně roztíratelnosti 

 

 

Zhotovení zkušebních nátěrů  

 

Účelem je zhotovení laboratorních zkušebních nátěrů konstantních parametrů. Takto 

připravené nátěry jsou určeny pro hodnocení např. zasychání, fyzikálně-mechanických 

zkoušek, optických zkoušek atd. 

 

Podmínky při nanášení 

Nátěry se zhotovují při konstantních podmínkách při teplotě 23 + 2 oC a relativní vlhkosti 

vzduchu 50 + 5%.  
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Zhotovení zkušebních nátěrů 

- nanášecím pravítkem 

- stříkáním 

- jiným postupem (štětcem, máčením, nanášením v odstředivce atd.) 

 

Podkladový materiál 

Nátěrové hmoty se nanášejí na skleněné desky (100 x 150 x 3 mm), plechy (65 x 160 x 0,3-1 

mm, 130 x 160, nově doporučené rozměry jsou mi. 75 x 150 x 1mm), ocelové tyčinky  13 

mm, dřevěné desky (65 x 160 mm).  

A. Skleněné desky musí být dokonale očištěné, horkou vodou a saponátem. Po oschnutí se 

očistí směsí polárních a nepolárních rozpouštědel a vytřou do sucha jelenicí nebo 

buničitou vatou. 

 

B.  Plechy ocelové (válcovaná za studena hlubokotažená ocel, vyhovující ISO 1514 ), 

hliníkové, příp. z jiného kovu, musí mít rovnoměrný povrch, čistý, bez korozních 

zplodin, bez konzervačních prostředků, mechanicky okartáčované nebo obroušené 

brusným papírem č. a dokonale odmaštěné chloroformem, extrakčním benzínem, a 

osušené. 

 

C.  Dřevěné desky z jakostní dřeva o vlhkosti 7-12%, rozměrů 65 x 160 nebo 160 x 260 

mm.Před nanášením NH se obrousí brusným papírem č. 280 a 320 a očistí od prachu. 

 

Zhotovení zkušebních nátěrů 

- nanášecím pravítkem 

- stříkáním 

- jiným postupem (štětcem, máčením, nanášením v odstředivce atd.) 

 

Vzorky nátěrů lze provést na všechny druhy podkladu nanášecím pravítkem, které zajišťuje 

rovnoměrnou tloušťku nátěru v celé ploše. Nanášecí pravítko je určené především pro 

nanášení nátěrů na tvrdé, ploché a rovné povrchy, např. skleněné. Nanášecí pravítka jsou 

konstruována v různém provedení (šestihranná, čtyřhranná, krabicová, válečková). Rozvoj 

laboratorní techniky přinesl řadu zlepšení i novinek jako spirálová pravítka pro nerovné 
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podklady, mechanická nanášecí pravítka pracující  konstantní rychlostí, zajišťující 

rovnoměrný film.  

 

Zhotovení nátěru stříkáním se provádí tlakovou vzduchovou pistolí na plechové, dřevěné i 

skleněné podklady. Nevýhodou je větší nepřesnost v tloušťkách zhotovených nátěrů než při 

nanášení pravítkem. Stříkací pistol-průměr trysky se řídí druhem a konzistencí NH (1.2-

1.8mm).  

 

Zhotovení nátěru štětcem je nejméně reprodukovatelný způsob nanášení. Používá se tehdy, 

když není jiná možnost přesnějšího nanesení nátěru. 

 

Souvisí normy:  ČSN EN 605 NH-Normalizované podklady pro zkušební nátěry (ISO 1514, 

ČSN 67 3008), ČSN EN 23270  NH a jejich suroviny-Teploty a vlhkosti vzduchu pro 

kondiciování a zkoušení, ISO 1512 v  ČSN EN ISO 25 512 (ISO 1512) - NH-Vzorkování 

produktů v kapalné nebo pastovité formě (ČSN 67 3006), ISO 1513 v ČSN EN ISO 1513 

NH-Prohlídka a příprava vzorků před zkoušením, 

 

  

Různé typy nanášecích pravítek 
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Nanášecí pravítko čtyřhranné a krabicové 

  

 

 

Nanášecí pravítka s nastavitelnou štěrbinou 
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Nanášecí pravítko spirálové na nerovné povrchy 

 

 

Tvrdost  nátěrů 

 

Tvrdost nátěru je vlastně obrazem podmínek zasychání, dodržení pracovních podmínek a 

směrnic pro nátěrový systém. Teplota a relativní vlhkost při zasychání i při měření má značný 

vliv na výsledek měření tvrdosti nátěru, stejně jako tloušťka a stáří nátěru. Zkouškou tvrdosti 

je možné kontrolovat dodržení předepsaných podmínek pro zpracování NH, případně jakost 

použitých surovin. 

 

Tvrdost nátěrů se podobně jako u jiných tuhých materiálů měří různými smluvními 

metodami. Principem většiny měření tvrdosti je měření odporu při vtlačování (vpichu, 

vnikání) tvrdého tělesa (hrotu, koule, kužele, jehlanu) do zkoušeného materiálu materiálu 

(nátěru). 
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Stanovení povrchové tvrdosti tužkami (ČSN 67 3075) 

 

Nejjednodušší zkouškou tvrdosti je metoda tužková podle ČSN (v podstatě dle Wilkinsona), 

kterou se zjišťuje vlastně povrchová tvrdost nátěrů. 

Povrchová tvrdost je důležitou vlastností nátěrových filmů a souvisí s ní různé mechanické 

vlastnosti jako pevnost, mechanická odolnost proti ohybu atd. Tato zkouška se provádí 

především při hodnocení kvality vyrobených nátěrových hmot, ale i před jejich aplikací. Je 

většinou součástí katalogových údajů k jednotlivým druhům nátěrových hmot. Je to 

nejjednodušší zkouška měření tvrdosti nátěrů a její podstatou je zjištění, která tužka ze sady 

tužek různé tvrdosti poruší nátěrový film. 

 

Sada tužek a zařízení na měření tvrdosti 

 

Zkušební pomůcky 

Sada tužek uvedených v tabulce, skleněné desky 100 x 150 mm. 

 

Stupnice tvrdosti tužek 

stupeň 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

tvrdost 3B 2B B HB F H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H 
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Postup měření  

Na váhy se položí sklo s nátěrem a tužkou se píše vlnovka pod úhlem 30 o při zatížení 300 + 

15 g. Vždy se začíná od tužky nižší tvrdosti, která po nátěru píše, ale nepoškozuje povrch. 

Následuje další tužka s vyšší tvrdostí, až se dostaneme k tužce, která do povrchu filmu vytvoří 

rýhu. Tuto rýhu není možné setřít prstem. Měkčí tužky po nátěru píšou černé vlnovky, bez 

porušení povrchu NF a je možné je setřít. Zaznamenáme číslo tužky, která první při daných 

podmínkách zanechala stopu na nátěru. Při psaní je třeba otáčet tužkou okolo osy. 

 

Vyhodnocení zkoušky 

Zkouška tvrdosti se provede na dvou různých místech zkoušeného NF a výsledek se nesmí 

lišit více jak o jedno číslo tužky, která první při daných podmínek poruší povrch NF. 

Výsledkem zkoušky je hodnota tvrdosti tužky, která první při daných podmínkách zanechala 

stopu na nátěru. 

 

 

Stanovení celkové tvrdosti podle Clemena 

 

Při této zkoušce se zatěžuje rydlo Clemenova přístroje různým závažím až do 5000 g a 

zjišťuje se, při jakém zatížení se nátěr prorýpne až na podklad při rychlosti posunu asi 10 

cm/s. Na výsledek zkoušky má vliv plynulost pohybu desky s nátěrem pod rydlem, je proto 

automatizován. Podle stopy po prorýpnutí nátěru-vrypu a podle vzhledu a vlastností vzniklé 

hobliny můžeme usuzovat na vláčnost nebo křehkost nátěru.  

 

 

„Scratch test“- zkouška proškrábnutím 

 

Zkušební rydlo je opatřeno tvrdým kulovitým výčnělkem a je zatěžováno závažím do 500 g, 

zkušební deska s nátěrem se pohybuje automaticky, prorýpnutí je indikováno zapojením 

elektrického obvodu v přístroji. 

 

Poznámka: Modernizovaný přístroj Defometer pracuje rychlostí 5-2000 m/s, se silou 500 N, 

s uváděnou řadou aplikací, nejen v průmyslu NH. 
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Stanovení tvrdosti nátěrového filmu kyvadlovým přístrojem (ČSN 67 3076) 

 

Pomocí tohoto stanovení je možno sledovat vlastnost NF především z hlediska povrchové 

tvrdosti. 

Účelem zkoušky je stanovení tvrdosti nátěrového filmu, který byl připraven podle příslušné 

ČSN ISO normy, ponechaného stárnout předepsanou nebo dohodnutou určitou dobu (většinou 

1, 3, 7 nebo 30 dní). 

 

Podstata zkoušky 

Měrnou jednotkou jsou % vztažená ke tvrdosti skleněného standardu, který má tvrdost 100 %. 

Měření tvrdosti nátěrů kyvadlovým přístrojem je založeno na tom, že kývání kyvadla 

dosedající na zkoušený nátěr kuličkami je tím více utlumeno, čím je nátěr měkčí. 

 

Podstatou zkoušky je tedy stanovení doby útlumu kyvadla, které spočívá na zkoušeném 

nátěrovém filmu dvěma ocelovými kuličkami. Nejprve se zjistí doba útlumu kývání 

skleněného standardu z amplitudy 12 na amplitudu 4, dále se stejným způsobem změří čas 

vztažený k útlumu kývání zkoušeného vzorku, kdy hrot kyvadla poprvé nedosáhne rysky. 

Tento čas je vždy kratší, protože nátěrový film je také vždy měkčí než sklo. Výpočet tvrdosti 

se provede podle následujícího vztahu: 

[%]    100  .  
t

t
    

2

1T  

T  -  tvrdost nátěrového filmu  (rel.%) 

t1  -  doba útlumu kyvadla na nátěrovém filmu  (s) 

t2  -  doba útlumu kyvadla na standardu  (s) 

 

Postup a pomůcky zkoušky 

Skleněná deska jako standard přístroje pro stanovení tvrdosti, u starších typů stopky, 

vodováha, přístroj na měření tvrdosti-kyvadlo dle Persoze.  

 

V ČSN je zavedena metoda dle Persoze, tento typ kyvadla měří dobu útlumu kývání kyvadla 

z amplitudy 12 o na amplitudu 4 o, přičemž u skleněného standardu je při správném seřízení 

těžiště doba útlumu pohybu činí 425-440 s..Váha kyvadla je 500 g, délky 425 mm a 
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s ocelovými kuličkami průměru 8 mm. Digitalizovaný výstup u moderních přístrojů umožňuje 

odečítání hodnot tvrdosti přímo v % vztažených ke standardu přístroje.  

 

Ostatní úpravy kyvadlových přístrojů: 

Jiným typem ke kyvadlo dle W. Königa:  celková váha kyvadla je 200 g, redukovaná délka 46 

cm, doba kyvu 1.4 s, sleduje se doba útlumu kyvadla z 6 o na 3 o, útlum kývání na skleněné 

desce trvá 250 s.  

U kyvadla dle Persoze se více uplatňují plastické vlastnosti povrchu nátěrů, kdežto Königovo 

kyvadlo zachycuje lépe vlastnosti povrchu nátěrů a díky rychlejšímu útlumu kývání je 

omezena možnost sklouznutí po tvrdých nátěrech. 

 

Kyvadlový přístroj podle Perzase a Königa 
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Stanovení tvrdosti dle Swarda 

 

Principem je útlum kývání kolečka na skleněné desce a na zkoušeném nátěru. Swardovo 

kolečko je dvojité mezikruží o průměru 100 mm. Na náěr dosedá kolečko hranami 

zaoblenými v poloměru 1.5mm. Výpočet tvrdosti a postup měření je stejný jako u kyvadla. 

Existuje celá řada konstrukčních rozměrů a je proto třeba udávat při interpretaci výsledků 

označení a váhu přístroje.  

 

 

Stanovení tvrdosti vpichem jehly podle Philipse 

 

Principem metody je vtlačení hrotu jehlanu do nátěru silou 2.5 nebo 10 g na dobu 30 s a 

mikroskopické stanovení „penetrační hloubky“-t.j. hloubky vtlačené hrotem. Tvrdost se 

vyjadřuje buď hodnotou penetrační hloubky nebo se přepočte a vyjádří podílem tlaku na hrot 

jehlanu a velikost vzniklého vpichu. 

 

 

„Bucholzova vrypová zkouška“(ČSN ISO 2815) 

 

Podstata zkoušky 

Tvrdost jednovrstvého nebo vícevrstvého nátěru se stanovuje pomocí specifikovaného 

zařízení, kterým se vytvoří vtisk (nesprávně vryp),tehdy, když je ostří specifikovaného tvaru a 

rozměrů položeno a zatíženo závažím na nátěr, za definovaných podmínek,. Tím dojde k 

deformaci povlaku a ke vzniku vtisku, což je v podstatě vtlačení ostří do určité hloubky do 

nátěru . Výsledek je vyjádřen jako funkce převrácené hodnoty délky vtisku (vrypu). Výsledky 

jsou závislé jako jiné fyzikální zkoušky na čase, teplotě a vlhkosti, lze porovnávat tudíž 

výsledky naměřené za stejných podmínek. 

 

Zařízení 

Vhodný přístroj (v podstatě vtiskový nástroj) pro měření délky vtlačení ostří, ve formě 

kovového pravoúhlého bloku se skládá: z 20x zvětšujícího mikroskopu, , vtiskového nástroje 

s ostřím, tvaru kolečka ze zaostřenou hranou, přídavného závaží, popř. dvou podstavných 

hrotů. Ostří a dva podstavné hroty jsou umístěny na kovovém bloku tak, že při položení na 
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vodorovný povrch zkušebního nátěru je přístroj stabilní a působí na něj vahou ze zátěže 500 

+5 g.Vtisk musí být osvětlen světelným zdrojem tak, aby úhel dopadu světelných paprsků byl 

větší než 60 o. Při postavení mikroskopu kolmo na osvětlený povrch a zaostření je stín vtisku 

viditelný na stupnici přístroje. Příkladem zařízení je přístroj PIG Univerzal 

 

Zkušební vzorky 

Reprezentativní vzorek zkoušeného výrobku má být vzorkován podle ISO 1512 a opatřen 

podle ISO 1514 zkušením nátěrem, se specifikovanou tloušťkou NF, na skleněném nebo 

kovovém podkladu připraveném, zaschlém a kondiciovaném po stanovenou dobu (při teplotě 

23+2 oC a relativní vlhkosti 50 +5 % po dobu nejméně 16h.). Pokud není stanoveno jinak, 

musí být zkušební podklady pravoúhlé, o rozměrech 150x100 mm, tloušťce min. 0.8 mm. 

Zkušební vzorky mohou být vyříznuty po zhotovení, nesmí však dojít k prohnutí podkladu. 

Na místě provedení zkoušky je třeba změřit průměrnou tloušťku suchého filmu dle ISO 2808. 

 

Postup zkoušky 

Měření se provádí při teplotě 23+2 oC a relativní vlhkosti 50+5 %. Zařízení se položí na 

zkušební vzorek, jemně se dotkne zkušebními hroty a pak se zatížené ostří opatrně spustí, aby 

bylo v kontaktu se vzorkem, doba kontaktu se vzorkem činí (35+1)s a přesně se měří 

stopkami. Při zvedání se potom nejdříve oddálí ostří, přídavné závaží se odstraní  a poté 

podstavné hroty . Při zapnutém zdroji světla a pomocí mikroskopu se vyhodnotí a vyměří 

délka vtisku (vrypu) v mm. Pokud není stanoveno jinak, provede se měření v době 35 +5 s po 

odstranění ostří. Postup se opakuje na pěti místech a zaznamená se průměrná délka vrypu 

v mm.  

 

Výpočet odolnosti proti vrypu 

Průměrná hodnota délky se zaokrouhlí (s přesností na 0.1 mm) na nejbližší hodnotu uvedenou 

v tabulce a tato délka vrypu se použije k výpočtu odolnosti proti vrypu (odporu proti vtisku). 

Hodnota odolnosti proti vrypu se najde v tabulce (podle normy DIN 530151), nebo vypočte 

podle vzorce 100/L, kde L je jmenovitá hodnota délky vrypu v mm, udává sa zaokrouhlený 

na celá čísla. 
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Hodnoty vtisku a odolnosti vůči vrypu pro odpovídající tloušťky nátěrů 

Délka vrypu 
(vtisku) 

Odolnost proti vrypu 
podle Buchholze 

Hloubka vrypu příslušná 
hloubka vtisku vypočtená a 

zaokrouhlená (m)

Min. tloušťka platná pro 
měření  

0.80 125 5 15 
0.85 118 6 20 
0.90 111 7 20 
0.95 105 7 20 
1.00 100 8 20 
1.05 95 9 20 
1.10 91 10 20 
1.15 87 11 20 
1.20 83 12 25 
1.30 77 14 25 
1.40 71 16 25 
1.50 67 18 30 
1.60 63 21 35 
1.70 59 24 35 

 

Tabulka dává celkový přehled a přiřazuje hloubce vrypu v mm (zaokrouhlené na nejbližší 

hodnotu) nejmenší tloušťku nátěrového filmu v m, pro kterou je tato zkouška ještě platná. 

Výsledek zkoušky je vyjádřený jako odolnost vrypu podle Bucholze. 

 

Způsob odečítání hodnoty tvrdosti při Buchholzově zkoušce 
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Přilnavost a vláčnost 

 

Přilnavost nátěrů je souhrnem sil, kterými je nátěr zakotvený k povrchu natřeného podkladu. 

Je velice těžké stanovit absolutní přilnavost a proto se přilnavost nátěrů hodnotí relativně, 

např. pomocí stupňů přilnavosti.. 

 

Při těchto zkouškách se většinou zjišťuje přilnavost podle odporu, který klade nátěr, například 

při odstraňování (např. seřezávání) z podkladu. Zároveň je možné také hodnotit vláčnost 

podle vzhledu a vlastnosti seříznutého filmu. Přilnavost je závislá nejen na druhu a kvalitě 

NH, ale také na podkladu. Výsledek je proto ovlivněný četnými faktory, např. tloušťkou 

nátěru, počtem vrstev, úpravou podkladu pod nátěrem, apod. 

 

 

Mřížková zkouška -cross cut test (stanovení přilnavosti nátěru mřížkovou metodou 

(ČSN 67 3085, ČSN ISO 2409) 

 

Podstata zkoušky 

Podstatou metody je zhotovení řezu ve tvaru mřížky do nátěru a vizuální hodnocení stavu 

nátěru podle stupnice. Zkušební metoda tak určuje odolnost nátěru vůči oddělení od podkladu, 

kdy nátěr je proříznut mřížkou k podkladu. 

Ačkoliv vlastnost změřená touto empirickou metodou závisí mimo jiné na přilnavosti nátěru 

k podkladovému kovu, nelze tento postup považovat za měření přilnavosti.  

 

Zkušební pomůcky, podmínky zkoušky 

 

Tloušťkoměr, řezný nástroj: jednoduchý řezný nástroj s úhlem ostří od 20 o do 30 o vhodný 

pro všechny druhy podkladů (měkkých i tvrdých), řezný nástroj se 6 ostřími vzdálenými od 

sebe 1 nebo 2 mm. Nástroj s více ostřími není vhodný pro tvrdé podklady a pro nátěry nad 

120 m a povlaky nanesené na měkkých podkladech. Dále je to vodící šablona, obrázková 

příloha, vlasový štětec, samolepící páska (průhledná, šířky 25 mm, s přilnavostí 10+1 N na 25 

mm), lupa 2-3x zvětšující. 
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Reprezentativní vzorek se vzorkuje dle ISO 1512, zkoušení a příprava vzorků provádí dle 

1513.  

 

Metoda je vhodná jak pro použití v laboratoři, tak v provozních podmínkách. Je možno ji 

použít pro výrok vyhovuje/nevyhovuje, dále pro hodnocení pomocí šestistupňové klasifikační 

stupnice, u vícevrstvého nátěrového systému je možné pomocí vhodného přípravku odlišit 

počet vrstev. Zkoušku je možné provést na hotových výrobcích nebo speciálně připravených 

vzorcích. Podle druhu podkladu, tvrdý-ocel, nebo měkký-dřevo, plasty, jsou upraveny 

podmínky zkoušky. Metoda není vhodná pro nátěry nad 250 m, přesto je lze měřit 

jednoduchým řezným nástrojem. Není vhodná také pro nátěry s texturou. Je-li použita na 

nátěry s nerovným povrchem, dává výsledky s příliš velkým rozptylem. 

 

Provedení zkoušky 

Pokud není stanoveno jinak, připraví se podklad v souladu s ISO 1514 a nanese se na něj 

nátěr metodou stanovenou pro daný výrobek nebo zkoušený nátěrový systém. Podklad musí 

být rovný, tloušťku nejméně 0.25 mm, jestliže je z relativně měkkého materiálu, musí mít 

tloušťku nejméně 10 mm. Rozměry vzorků vyhovují např. obdélníkového tvaru o rozměrech 

150x100 mm.. Nátěr se nechá zasychat po stanovenou dobu za stanovených podmínek. 

Tloušťka suchého NF se změří v m podle ISO 2808. Není li stanoveno jinak, kondiciuje se 

zkušební vzorek před zkouškou nejméně 16 h při teplotě (23+2) oC, relativní vlhkosti vzduchu 

(50+5) % po dobu nejméně 16 hodin. Zkoušky v terénu se provádí za okolních podmínek. 

 

Zkouška se provádí (za konstantních podmínek: 23 oC, relativní vlhkost vzduchu 50 %) 

speciálním řezacím nožem, který vyřízne v nátěru rýhy, nejdříve v jedno směru na ploše 

nátěru. Počet řezů v každém směru mřížky je 6. Stejně se postupuje při kolmém směru na 

první řez. Zkouška se provede na 3 různých místech. Tak se vytvoří čtverečky nátěru, které 

mají definovanou plochu. Měkkým štětcem se několikrát lehce přejede podél obou úhlopříček 

mřížky. Při zkouškách na tvrdých podkladech se dodatečně použije lepící pásky. 

 

Vzdálenost mezi řezy: 

Rozestupy mezi jednotlivými řezy mřížky (vyříznuté čtverečky), musí být stejné, závisí na 

tloušťce a druhu řezu takto: 
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0-60 m: 1 mm rozestup pro tvrdé podklady 

0-60 m: 2 mm rozestup, pro měkké podklady 

61-120 m: 2 mm rozestup, pro tvrdé i měkké podklady 

121-250 m: 3 mm rozestup, pro tvrdé i měkké podklady 

 

 

Vyhodnocení 

Vyhodnocení vzhledu takto vytvořené mřížky se hodnotí podle následující stupnice: 

 

1. stupeň 0 - řezy jsou hladké, žádný čtverec není poškozen 

2. stupeň 1 - nepatrné poškození v místech, kde se řezy kříží, poškozená plocha nesmí 

přesahovat 5 % 

3. stupeň 2 - nátěr je nepatrně poškozen podél řezů a při jejich křížení, povrch mřížky smí být 

poškozen o více než 5 % a méně než 15 % celkové plochy 

4. stupeň 3 - nátěr je poškozen v rozích řezů, podél řezných hran částečně, nebo celý, na 

různých místech mřížky, poškození je větší než 15, ale menší než 35 % 

5. stupeň 4 - na nátěru jsou velké změny v rozích řezů a některé čtverečky jsou částečně nebo 

zcela poškozeny, plocha mřížky je poškozena z více jak 15 %, ale méně než 65 % 

6. stupeň 5-změny, které jsou větší než u stupně 4 

 

Metoda je vhodná jak pro použití v laboratoři, tak v provozních podmínkách. Je možno ji 

použít pro výrok vyhovuje/nevyhovuje nebo pro hodnocení pomocí šestistupňové klasifikační 

stupnice (u vícevrstvého nátěrového systému je možné pomocí vhodného přípravku odlišit 

počet vrstev). Zkoušku je možné provést na hotových výrobcích nebo speciálně připravených 

vzorcích. Podle druhu podkladu, tvrdý-ocel, nebo měkký-dřevo, plasty, jsou upraveny 

podmínky zkoušky. Metoda není vhodná pro nátěry nad 250 m, přesto je lze měřit 

jednoduchým řezným nástrojem. Není vhodná také pro nátěry s texturou. Je-li použita na 

nátěry s nerovným povrchem, dává výsledky s příliš velkým rozptylem. 
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Typ řezů podle jiných norem 
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Řezné nástroje 

 

Odtrhová zkouška přilnavosti-pull of test ( ČSN EN ISO 24624) 

 

Zkouška stanoví přilnavost jednovrstvých nebo vícevrstvých nátěrů, změřením minimálního 

tažného napětí, potřebného k oddělení nebo odtržení nátěru kolmo od podkladu.  

 

Výsledkem zkoušky je minimální tahové napětí, které se musí vynaložit k roztržení nejslabší 

mezifáze (adhezní lom), nebo nejslabší složky (kohezní lom) zkušebního uspořádání. Při 

zkoušce se mohou vyskytnout oba typy lomů, adhezní i kohezní. 

 

Zkouška může být provedena na různých podkladových materiálech. Jsou stanoveny odlišné 

postupy, jestliže podklad je deformovatelný (plasty, tenký kov).  

 

Zařízení 

1.  Přístroj pro tahově-pevnostní zkoušky, vhodný k provedení zkušebního, tzv. odtrhoměr. 

Tahové napětí při zkoušce musí působit kolmo k rovině podkladu s nátěrem a v podstatě 

rovnoměrně vzrůstat rychlostí nepřevyšující 1 MPa/s tak, aby došlo k roztržení zkušebního 

uspořádání do 90 s. Příkladem je odtrhoměr -Elkometer 106, který je založen na principu 

měření síly potřebné k odtržení povlaku od podkladového materiálu.  

 

2.  Na zkoušený povlak se přilepí zkušební váleček „panenka“, o průměru 20 - 30 mm, z oceli, 

(vysokopevnostního hliníku) dostatečné tloušťky, aby bylo vyloučeno během provádění 

zkoušky nebezpečí deformace. Doporučuje se, aby výška zkušebního válečku nebyla menší 

než polovina jeho průměru (čelní plochy musí před použitím být obroušeny),  
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3.  řezný nástroj, např. ostrý nůž (k proříznutí vytvrzeného lepidla a nátěru až na podklad 

podél obvodu zkušebního válečku),  

 

4.  centrovací přípravek pro přesné koaxiální vyrovnání zkušebního uspořádání během 

lepení=opěrný kroužek,  

 

5.  lepidlo (na bázi kyanakrylátů, dvousložkové epoxidové pryskyřice, polyesteru 

s peroxidovým katalyzátorem).  

 

Postup 

Zkouška se provádí při (23 +2)oC a relativní vlhkosti vzduchu (50+5) % 

 

Postup zkoušky všeobecný, použitelný jak na tuhých, tak na deformovatelných podkladech 

Jako zkušební těleso se používá plocha vyříznutá z podkladu s nátěrem, která umísťuje se 

mezi dvě funkční plochy 2 zkušebních válečků, s naneseným lepidlem. Je třeba, aby zkušební 

válečky byly koaxiálně ve středu zkušebního tělesa. 

 

Postup zkoušky s jedním zkušebním válečkem (použitelný jen pro tuhé podklady) 

Hodnocený povlak a panenku je třeba předem zdrsnit brusným papírem, odmastit, nepatrné 

množství lepidla se rozmíchá a nanese rovnoměrně na styčnou plochu panenky. Panenka se 

poté tlakem přilepí na zkoušené místo. Vytlačené lepidlo se odstraní, dodrží se doba potřebná 

k vytvrzení lepidla. Poté se prořízne povlak okolí panenky a opěrným kroužkem se přesvědčí 

o správném přilepení panenky. Na panenku se nasadí přístroj (vnější prstenec), nastaví 

stupnice na nulu a pomalu otáčí kolečkem ve směru hodinových ručiček, napětí se zvyšuje 

rychlostí nepřevyšující 10MPa.s, kolmo k rovině natřeného podkladu tak, aby došlo 

k roztržení zkušebního uspořádání do 90 s od počátku nárůstu napětí (při přetržení se ozve 

hlasité bouchnutí). Odečte se hodnota a ihned po zkoušce uvolní tlak v pružině povolením 

kolečka. 
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Postup s použitím zkušebních válečků 

Na funkční čelní plochu čerstvě očištěného zkušebního válečku se rovnoměrně nanese 

lepidlo, tato plocha zkušebního válečku se umístí na funkční čelní plochu druhého zkušebního 

válečku opatřeného nátěrem zkoušeného produktu. 

 

Vyhodnocení 

Provedou se nejméně 3 stanovení. Pro referenční účely se provádí nejméně 5 stanovení. 

Odtrhová pevnost v MPa pro všechna zkušební uspořádání je dána vztahem: 

2d.

4


E 

 

 

kde E je odtrhová síla v N 

      d je průměr válečku 

 

V případě zkušebního válečku 20 mm je odtrhová pevnost v MPa dána:  

314

E
    

E  


.400

4
 

 

Charakteristika lomu a vyhodnocení 

Stanoví se a zaznamená se napětí v tahu v MPa při roztržení zkušebního uspořádání a posoudí 

se lomová plocha. Výsledek se udá jako % podíl plochy zkušebního válečku, připadající na 

některou charakteristickou polohu lomu ve zkoušeném systému a to na adhezní, kohezní a 

adhezně-kohezní lom. K zápisu zjištěných výsledků lze účelně použít následující schéma: 

A  adhezní lom v podkladu 

A/B  adhesní/kohezní mezi podkladem a prvním nátěrem 

B  kohezní lom prvního nátěru 

B/C  adhezní lom mezi prvním a druhým nátěrem 

-/Y  adhezní lom mezi vrchním nátěrem a lepidlem 

Y  kohezní lom v lepidle 

Y/Z  adhezní lom mezi lepidlem a zkušebním válečkem 

 

Poznámka: adheze-přilnavost k podkladu nebo k předešlému nátěru, koheze-nátěr se roztrhne 
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Zkušební uspořádání pro nátěry 

 

 

 

 

 

 

Odtrhoměr – mechanický a pneumatický 

 

 

Ohybová zkouška -bend test -cylindrical mandel (stanovení odolnosti nátěrového filmu 

při ohybu podle ČSN 67 3079, ČSN ISO EN 1519) 

 

Odolnost nátěrového filmu při ohybu je jeho schopnost odolávat deformaci, netvořit trhlinky 

a neodlupovat se. Při ohybu podkladu s nátěrem se zjišťuje nepřímo vláčnost filmu a jeho 

přilnavost. 
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Zkouška se provádí na kovovém podkladě, který sám snese ohyb bez narušení. Odolnost při 

ohybu se většinou vyžaduje u nátěrů, které jsou ještě po své aplikaci na předmět vystaveny 

mechanickému namáhání. Tato normovaná zkouška je jednou ze série tří norem, které 

specifikují empirické zkušební postupy pro stanovení odolnosti NH, laků a podobných 

výrobků vůči vzniku trhlin nebo vůči odloupnutí od podkladu, za různých podmínek 

deformace. 

 

Předmět normy 

Norma specifikuje empirický zkušební postup stanovení odolnosti nátěru vůči praskání nebo 

uvolňování od kovového podkladu při ohybu přes válcový trn za normalizovaných podmínek. 

Vícevrstvý nátěr se může posuzovat najednou nebo může být každá vrstva zkoušena 

odděleně.  

 

Postup zkoušky 

Zkouška se může provádět buď metodou vyhovuje/nevyhovuje, kdy se nátěr zkouší na 

jednom trnu předepsaného průměru. Druhou metodou je opakování zkoušky s trny stále 

menšího průměru, až se dojde k prvnímu průměru trnu, při jehož použití nátěr praská nebo se 

uvolňuje od podkladu (postup při stanovení průměru prvního trnu, na kterém došlo 

k poškození nátěru). 

Ke zkoušce se používá zařízení dvou typů dle tloušťky zkušebního podkladu: typu 1, pro 

tloušťky do 0.3 mm a typu 2 pro tloušťky do 1.0 mm, přičemž oba typy zařízení dávají s týmž 

nátěrem na stejném podkladovém materiálu obdobné výsledky. 

Reprezentativní vzorek se odebere způsobem dle normy ISO 1512 a připraví ke zkoušení dle 

ISO 1513. Jako zkušební materiál, pokud není stanoveno jinak, se použije leštěná ocel, leštěná 

cínová fólie, měkký hliník, v souladu s požadavky ISO 1514, o rozměrech 100 x 50 mm. 

Zkušební nátěr se připraví dle ISO 1514, ponechá se zasychat po stanovenou dobu, a 

kondicionovat před zkoušením 16 h při teplotě 23 + 2 oC a relativní vlhkosti vzduchu 50 +5 

%, dále se stanoví tloušťka suchého filmu dle ISO 2808. Zkoušku je vhodné provádět 

v termostatované zkušební kabině, při 23+2 oC, s cirkulačním ventilátorem, relativní vlhkost 

vzduchu 50 +5 %. 
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Zařízení typu 1 (23+2)o C. 

Používá se pro zkušební podklady do tloušťky 0.3 mm. Ohybová zkouška se provádí na trnu, 

jehož rozměry jsou 2,3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25 a 32 mm. Zařízení s příslušným trnem se 

zcela rozevře, vloží se do něj vzorek tak, aby mohl být ohýbán natřenou stranou vně. Zařízení 

se rovnoměrně bez přerušování zavře během 1 až 2 s a zkušební nátěr se ohne o 180 o. 

Podstatou zkoušky vyhovuje/nevyhovuje je ohýbání plechu opatřeného nátěrem přes trn 

předepsaného průměru. Při druhém způsobu milimetrech (postup při stanovení průměru 

prvního trnu, na kterém došlo k poškození nátěru) se vzorek začíná ohýbat přes trn největšího 

průměru, nátěr se pozoruje v místě ohybu lupou (10x zvětšující), zda nedošlo k jeho 

poškození. Postupně se používají trny s menším průměrem, až zjistíme průměr trnu, na 

kterém ještě nedošlo k porušení nátěrového filmu. Výsledkem zkoušky je průměr tohoto trnu 

v  Na povrch zkušebního nátěru je možné vložit list tenkého papíru, aby nedošlo k poškrábání 

nátěru.  

 

Zařízení typu 2 (23+2)o C. 

Obvykle se používá pro vzorky na zkušebních podkladech do 1 mm. Na silnější podklady se 

používají měkké materiály, aby nedošlo k ohnutí trnu. Používají se zde trny průměru 6, 10 

nebo 13 m, po dohodě lze použít i jiné průměry. Zvláště při zkoušení na trnu 2 mm je 

důležité, aby během zkoušky nedošlo k jeho deformaci.  

Zařízení se upne blízko hrany pracovní desky tak, aby se mohlo pohybovat volně pákou. 

Vzorek se upíná do držáku vzorku tak, aby se dotýkal zkušebního příslušného trnu. Ohýbací 

část zařízení se zvedne adjustační pákou tak, aby se právě dotýkala nátěru. Poté plynule se 

pohybuje pákou, která se otočí o 180 o za 1-2 s tak, aby se i zkušební nátěr ohnul kolem trnu o 

180 o. 

 

Výsledek zkoušky 

- Uvede se, zda došlo nebo nedošlo při dané zkoušce, prováděné na stanoveném trnu 

k popraskání nátěru nebo k jeho uvolnění od podkladu. 

- Nebo se uvede průměr prvního trnu u kterého došlo k prasknutí nátěru nebo jeho 

uvolnění 

- Nebo se uvede, že ani na nejmenším průměru trnu se nepodařilo nátěr poškodit 
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Neboť tloušťka filmu má částečně vliv na protažení filmu při ohybu, při přesných pracích se 

odolnost při ohybu vyjadřuje v procentech protažení P filmu podle vzorce: 

100 . d    
T

2t
    T   



 P  

kde T je tloušťka plechu (mm 
       t je tloušťka filmu (mm) 
       d je průměr trnu (mm) 
 

Starší přístroje se lišily většinou jen konstrukčním uspořádáním trnů. Někdy byly 

přišroubovány na desce stolu, nebo vkládány do stojánku, či postačily sada korkovrtů a 

ocelové tyčinky. Pokrokem byl výše přístroj skládající se ze dvou ocelových destiček, 

spojených spolu ocelovou vyjímatelnou tyčí, na kterou se nasazovaly trubičky různého 

průměru. Zkušební vzorky se také ručně ohýbaly přes trn předepsaného průměru upevněném 

na stojánku. Trny bývaly a bývají  v sadě o různých průměrech (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 

20 mm). Vzorek se začíná ohýbat tlakem prstů přes trn největšího průměru, postupně se 

používají trny s menším průměrem, až zjistíme průměr trnu, na kterém ještě nedošlo 

k porušení nátěrového filmu. Výsledkem zkoušky je průměr tohoto trnu v milimetrech. 

 

 

Ruční ohyb přes trn 
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Jednoduché zařízení na měření odolnosti nátěrů v ohybu 

 

Mechanické ohybové zařízení 

 

Ohyb přes kuželový trn 
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Zkušební zařízení podle ČSN 

 

 

Zkouška padajícím závažím --falling weight test (ČSN ISO EN 6272) 

Stanovení odolnosti nátěru při úderu (podle ČSN 67 3082 

 

Zkouškou se zjišťují mechanické vlastnosti nátěrů za současného hodnocení přilnavosti při 

deformaci úderem, pomocí něhož dojde k vyvolání rychlé deformace. Hodnotí se odolnost 
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nátěrového filmu vůči praskání nebo odlupování od podkladu při jeho deformaci padajícím 

závažím za standardních podmínek. 

 

Zkušební zařízení 

Přístroj s padacím zařízením : skládá se ze základní desky nesoucí matrici, závaží o celkové 

hmotnosti 1000 +1 g, popřípadě 2000g (dříve 500 g), jehož dolní konec má tvar polokoule o 

průměru (20+0.1)mm (úderník), dále z vodící svislé trubice usměrňující padající závaží  se 

stupnicí v mm, která dosahuje 1 m nad povrch zkušebního vzorku, zarážky pro závaží a 

upínacího prstence. Matrice (kovový válec) má tvar prstence o vnitřním průměru 27+0.3mm, 

 vnitřní horní hrana prstence musí být zaoblena s poloměrem (0.9+0.2) mm, minimální výška 

prstence je 20 mm. Dále je potřeba lupa se zvětšením 10x 

 

Výsledek a vyjádření zkoušky  

Jednou možností je výsledek vyhovuje/nevyhovuje, kdy se zkouší z jedné výšky pádu závaží 

a s určitou hmotností s cílem zjistit, zda a jak produkt vyhovuje dané specifikaci. Druhou 

možností je klasifikační zkouška stanovení minimální hmotnosti a výšky pádu závaží, při 

které nátěr praskne nebo se odloupne od podkladu (mění se výška pádu nebo hmotnost 

závaží). 

 

Vzorkování, zkušební nátěry 

Odebere se reprezentativní vzorek jak je stanoveno v ISO 1512, vzorek se prohlédne a 

připraví ke zkoušce dle ISO 1513. Podkladovým materiálem, pokud není stanoveno jinak, je 

kov vyhovující ISO 1514, zkušební plechy mají být rovné, nezkroucené, o tloušťce nejméně 

0.25 mm. Podklad se připraví dle ISO 1514, opatří se nátěrem o jedné nebo více vrstvách. 

Zkušební vzorky se ponechají zasychat po stanovenou dobu a za stanovených podmínek. 

Tloušťka zaschlého nátěru se měří dle ISO 2808. Není-li stanoveno jinak, bezprostředně před 

zkouškou se zkušební nátěry na podkladu kondiciují při (23+2) oC a relativní vlhkosti (50+5) 

= nejméně 16 h. 

 

Podstata a postup zkoušky 

Metoda spočívá ve stanovení výšky volného pádu závaží, při kterém nedochází ještě 

k viditelnému mechanickému porušení povrchu zkoušeného nátěru. Zkouškou se zjišťují 

mechanické vlastnosti nátěrů za současného hodnocení přilnavosti při deformaci 
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podkladového materiálu. Odolnost při úderu je důležitým parametrem nátěrových filmů, které 

jsou v praxi namáhány obdobným způsobem (laky na konzervy, razící laky, NH na dopravní 

prostředky). 

Zkouška se provádí při (23+2) oC a relativní vlhkosti vzduchu (50+5) %.  

 

A. Stanoví se jak výška pádu, tak hmotnost závaží. Nátěr se pokládá natřenou stranou 

nahoru nebo dolů. Stanovení se provádí celkem 5x, na různých místech nátěru. Nátěr 

obstál při zkoušce, jestliže na čtyřech místech napraskl nebo se neodloupl od podkladu 

-postup vyhovuje/nevyhovuje se stanovenou hmotností závaží.  

B. Při klasifikační zkoušce se umístí plech do takové výšky, při které se očekává 

poškození nátěru, buď rubovou nebo lícovou stranou nátěru, a závaží 1000 g se nechá 

dopadnout na nátěr. Poté se prohlédne lupou. Nezjistí-li se praskliny, zkouška se 

opakuje při rostoucích výškách pádu, dokud se praskliny neobjeví. Výška se zvyšuje 

v krocích 25 mm nebo násobcích 25 mm. Zaznamená se výška, kdy se praskliny 

objevily poprvé. Jestliže se praskliny neobjeví ani při pádu závaží z maximální výšky, 

zkouška se opakuje se závažím 2000 g. Jakmile se objeví první praskliny, provede se 

následující postup: závaží se nechá 5x dopadnout na zkušební nátěr při výšce, při které 

se poprvé objevily praskliny, poté z výšky o 25 mm vyšší a z výšky o 25 mm nižší. Při 

zkouškách je třeba zajistit, aby všechny zkoušky z jedné určité výšky nebyly 

provedeny na jediném zkušebním nátěru. Prohlédnou se deformovaná místa nátěrů 

lupou, zda praskly nebo se odlouply od podkladu. Do tabulky se zanese všech 15 

výsledků, jako „vyhovující“ nebo „nevyhovující“. Výsledkem zkoušky je kombinace 

hmotnosti závaží/výšky pádu, při které výsledky převážně vyhovující se mění na 

převážně nevyhovující. 

 

Dříve používaný postup: 

Zkouška se prováděla tak, že plech s nátěrem se vložil do přístroje mezi kovadlinu a úderník. 

Závaží se poté spustí z výšky 10 cm, plech se vyjme z přístroje a pozoruje deformované 

místo. Když nátěr není porušen, zvyšuje se výška, ze které je závaží spuštěno, až do prvního 

porušení nátěru. Přístroj umožňuje maximální výšku volného pádu závaží 100 cm. Výsledkem 

zkoušky je výška volného pádu závaží, při které není úderníkem způsoben defekt na nátěru. 

Zkouška se  provádí jak z rubové strany (destruktivnější zkouška), tak z lícové strany plechu 

s nátěrem. 
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Deformační práce 

Odolnost nátěru lze také vyjádřit deformační prací A v okamžiku nárazu podle vzorce 

A = g.G.h = (g/cm2/s2) 

kde g je váha závaží v (g) 
       h je výška pádu (cm) 
       g je gravitační konstanta (981) 

 

Zařízení podle  ČSN 
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Přístroj na měření odolnosti v úderu 

 

Zkouška hloubením-cupping test (stanovení odolnosti nátěrů hloubením 

v Erichsenově přístroji (ČSN 67 3081, ČSN ISO EN 1520) 

 

Zkouškou se stanoví odolnost nátěrů vůči prasknutí nebo odloupnutí od kovového podkladu, 

při vystavení odstupňované deformaci hloubením. Erichsenova přístroje se původně 

používalo k určování tažnosti plechu. Principem přístroje je ocelová koule průměru 20 mm , 

která se plynule vtlačuje do podkladového plechu s nátěrem. Nastává deformace-protahování. 

Při hloubení se plech a film neprotahuje plynule rovnoměrně, deformace je nejvyšší po 

okrajích vytlačené deformované polokoule. 

 

Vzorkování, zkušební nátěry 

Odebere se reprezentativní vzorek jak je stanoveno v ISO 1512, vzorek se prohlédne a 

připraví ke zkoušce dle ISO 1513. Podkladovým materiálem, pokud není stanoveno jinak, je 

kov vyhovující ISO 1514, zkušební plechy mají být pravoúhlé, rovné, hladké, nezkroucené, o 
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tloušťce více než 0.3 mm a méně než 1.25 mm. Podklad se připraví dle ISO 1514, opatří se 

nátěrem o jedné nebo více vrstvách. Zkušební vzorky se ponechají zasychat po stanovenou 

dobu a za stanovených podmínek. Tloušťka zaschlého nátěru se měří dle ISO 2808. Není-li 

stanoveno jinak, bezprostředně před zkouškou se zkušební nátěry na podkladu kondiciují při 

(23+2) oC a relativní vlhkosti (50+5) nejméně 16 h. 

 

Podstata a postup zkoušky 

Zkouška se provádí při teplotě (23+2) oC  a relativní vlhkosti vzduchu (50+5) %, pokud není 

stanoveno jinak. 

Účelem zkoušky je zjištění odolnosti nátěrového filmu při plynulé deformaci podkladu 

ocelovou koulí (o  20 mm). Odolnost při hloubení udává míru tažnosti nátěru a zkouška se 

provádí hlavně u nátěrů, které jsou aplikovány na výrobky zpracované dále např. lisováním. 

Zjišťuje se hloubka vtlačení koule do podkladového plechu s nátěrem v okamžiku prvního 

porušení soudržnosti 

 

Zařízení 

Zařízení se skládá z: matrice, jejíž povrch je zpevněn a leštěný v místech, kde dochází ke 

styku s předměty, drážkového kroužku, vtlačovacího tělesa =koule z tvrdé a leštěné oceli 

průměru 20 mm, měřicího přístroje (měří hloubku průniku tělesa s přesností nejméně 

0.05mm. Dává se přednost mechanicky řízenému posuvu vnikového tělesa, může se používat 

i ručně řízeného zařízení. Během zkoušky se těleso nesmí vychylovat a střed polokulovité 

části se nesmí vychýlit od osy matrice o více než 0.1 mm. Porušení lze stanovit optickým 

zařízením (mikroskopem) nebo indikací přechodu elektrického proudu elektrolytem. 

 

A. Postup stanovení na jedné hloubce 

 

Zkušební nátěry se umístí pevně mezi drážkový kroužek a matrici tak, aby se vrchol 

polokoule vnikacího tělesa se dotýkal povrchu nátěru (nulová poloha vnikacího tělesa). 

Zkušební nátěr se umístí do středu osy vnikového tělesa tak, aby byl nejméně 35 mm od hran 

na každou stranu. Spustí se do chodu posun vrcholu polokoule vnikového tělesa s konstantní 

rychlostí 0.2 +0.1 mm až se dosáhne stanovené hloubky, t.zn. až vnikové těleso přesune 

z nulové polohy do této vzdálenosti a vrátí se zpět. Postup se provádí na dvou zkušebních 
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nátěrech na podkladech. Povrch se prohlíží zrakem nebo lupou zvětšující 10x, zda nedošlo 

k prasknutí nebo odloupnutí od podkladu. Podklad nesmí vykazovat známky prasknutí. 

 

B. Postup stanovení minimální hloubky průniku, při němž dojde k poškození 

 

Postup jako u A . Zjišťuje se prostým zrakem nebo lupou první prasklina nebo odloupnutí 

nátěru od podkladu. Vnikové těleso se zastaví a změří se vzdálenost vnikového tělesa od 

nulové polohy. S přesností 0.1 mm 

V minulosti se prováděla a provádí stále i modifikovaná zkouška přilnavosti. Zkouška 

přilnavosti v Erichsenově přístroji je založena na stejném principu jako zkouška ohybem. 

Nátěr se prořízne na podklad dvěma čarami dlouhými asi 5 cm, které jsou na sebe kolmé. 

Zkušební plech se umístí v Erichsenově přístroji tak, aby průsečík čar byl ve středu hloubení, 

provede se hloubení a hodnocení stejně jako při hodnocení při ohybu. Jako výsledek zkoušky 

se uvádí prohloubení v milimetrech, při kterém dojde k porušení nátěru. 
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Nákres Erichsenova hloubícího přístroje 

 

Výsledný stav nátěru po hloubení 
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Stanovení zasychání nátěrových hmot (podle ČSN 67 3052) 

 

Zasychání je vlastnost nátěrové hmoty vytvářet na vzduchu nelepivý nátěrový film. Stupeň 

zasychání charakterizuje lepivost nátěru při jeho konstantní tloušťce v určitém čase, teplotě a 

vlhkosti. Doba zasychání je tedy čas potřebný k dosažení nelepivosti nátěrového filmu při 

daných podmínkách. 

 

Zkouška se provádí na skleněné desce opatřené nátěrem. Stupeň 1 se stanoví jako nelepivost 

nátěru proti prachu, který je imitován skleněnou balotinou (100 - 355 m), která se v určitých 

časových intervalech sype na maskou vymezené části nátěru. Měří se doba od zhotovení 

nátěru po stav, kdy se balotina nepřilepí a po naklonění skleněné desky na nátěru neulpívá. 

 

Stupeň 2 až 7 se měří  jako zasychání na cigaretový papírek, který se v časových intervalech 

přikládá na nátěr, zatíží se závažím po dobu 60 sec. Po této době se nakloněním a jemným 

úderem na hranu skleněné desky zkouší, zda papírek upadne. Výsledkem zkoušek zasychání 

je čas, potřebný k dosažení určitého stupně. Podle stavu zasychání nátěru a použitého závaží 

rozeznáváme stupně zasychání uvedené v tabulce.  

 

 

Stupně zasychání 

 

stupeň 

zasychání 

podmínky zkoušky výsledky zkoušky 

1 nasypání skleněné balotiny balotinu je možné úplně odstranit povrch je nepoškozený 

2 zatížení papírku závažím 20 g  papír se nepřilepí 

3 zatížení papírku závažím 200 g papír se nepřilepí 

4 zatížení papírku závažím 2 kg papír se nepřilepí k nátěru na nátěru je stopa po závaží  

5 zatížení papírku závažím  2kg papír se nepřilepí k nátěru beze stopy 

6 zatížení papírku závažím 20 kg papír se nepřilepí k nátěru stopa po zatížení 

7 zatížení papírku závažím 20 kg papír se nepřilepí k nátěru beze stopy  
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Měření tloušťky nátěrů (podle ČSN 67 3061, ČSN 67 3062 a ČSN 03 8157) 

 

Tloušťka nátěrů má vliv na výsledky zkoušek mechanické, chemické a povětrnostní odolnosti. 

Je základní zkouškou, která se nedá nikdy zanedbat. Tloušťka nátěrů se udává 

v mikrometrech. Zkoušky měření tloušťky nátěrů se dělí do dvou skupin: 

a) metody nedestruktivní (neporušují nátěr) 

- odtrhová magnetická metoda 

- metoda magnetického toku 

- elektromagnetická metoda   

- metoda vířivých proudů 

 

Výhodou těchto metod je neporušení nátěru, ale přesnost měření je ovlivňována druhem 

podkladu i fyzikálně-mechanickými vlastnostmi nátěrů. 

b) destruktivní metody 

- metoda vpichová 

- metoda mokré stopy  

Výhodou těchto metod je rychlé a poměrně přesné stanovení nenáročné na přístrojové 

vybavení. Nevýhodou je porušení nátěrového filmu. 
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Měření tloušťky nátěru destruktivní metodou 

 

  

  

Mechanické a magnetické tloušťkoměry 

 

 
Stanovení lesku nátěrů (podle ČSN 67 3063) 

 

 Lesk je optická vlastnost povrchu materiálů, která se projevuje pravidelným odrazem 

světelných paprsků. Hodnocení lesku se neprovádí pouze u nových nátěrů, ale i při hodnocení 

např. korozních odolností. Změna lesku indikuje totiž destruktivní pochody v nátěru. 
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Metoda A: Vizuální stanovení lesku: Při této metodě se hodnotí kvalita obrazu tyče nebo 

černobílé šachovnice, které svírají s nátěrem úhel 45 o. Hodnocení lesku se provádí podle 

následujícího přehledu: 

Stupeň lesku 1 -  obraz je ostrý po celé ploše nátěru a kontrast  

    pozorovaných ploch je při zobrazení zachovalý. 

Stupeň lesku 2 -  horní část obrazu je slabě rozostřená. 

Stupeň lesku 3 -  obraz je zřetelný po celé ploše nátěru a je celý slabě 

    rozostřený. 

Stupeň lesku 4 -  obraz je velmi rozostřený, zřetelná je pouze spodní část 

    pozorovaného předmětu. 

Stupeň lesku 5 -  obraz předmětu není viditelný. 

 

Metoda B: Stanovení lesku nátěrů leskoměrem: Metoda je objektivní stanovení množství 

světla odraženého od nátěru. Lesk nátěru je udáván veličinou, kterou označujeme jako číslo 

lesku. Metoda vyžaduje náročné přístrojové vybavení, ale dává reprodukovatelné výsledky. 

 

  

Lesklý nátěr st.1      Lesklý nátěr st.4 

Měření lesku metodou A 
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Charakteristika leskoměru s různou geometrií 

 

 

Metoda kryvosti nátěrů (podle ČSN 67 3065) 

 

 Zkouška podává informace o krycí mohutnosti pigmentů a plniv v nátěrovém filmu. 

Při hodnocení lze použít dvou metod:  
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 Vizuální metoda: Hodnotí se schopnost zakrytí šachovnice nátěrem o předepsané 

tloušťce. Hodnocení se provádí podle stupnice: 

Stupeň 1 - černobílá šachovnice je dokonale zakrytá jednou vrstvou nátěru na skle.   

Stupeň 2 - černobílá šachovnice je dokonale zakrytá dvěma vrstvami nátěru na skle. 

Stupeň 3 - černobílá šachovnice je dokonale zakrytá třemi vrstvami nátěru na skle. 

 Objektivní metoda: Měří se kontrastní poměr v předepsané tloušťce nátěru. Metoda je 

náročná na přístrojové vybavení. 

 

Podkladové vzory pro měření kryvosti nátěrů 
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Hodnocení jemnosti tření pigmentů a plniv (podle ČSN 67 3017)  
 

Účelem zkoušky je stanovení jemnosti tření a dispergace nátěrových hmot. Jemnost 

tření lze hodnotit dvěma způsoby: 

 

Metoda A: Hodnocení zrnění na grindometru. Zkoušený vzorek se nanese do klínového 

žlábku grindometru a setře se stěrkou. Hranice viditelných částic aglomerátů se stanoví podle 

polohy horního okraje pásu širokého 2-3 mm, na kterém je vidět 5 až 10 aglomerátů. 

Jednotlivé částice rozložené mimo tuto oblast se neberou v úvahu. 

 

Metoda B:  Hodnocení rýh na grindometru. Zkoušený vzorek nátěrové hmoty se setře stěrkou 

v klínovém žlábku grindometru a zjišťuje se hloubka žlábku v místech, kde v nánose nátěrové 

hmoty začíná třetí přerušovaná rýha po částici pigmentu,  pod kterou je patrný kov. Jednotlivé 

nepřerušované rýhy, kterých začátek je vzdálený min. 15 mm od ostatních, se neberou 

v úvahu. 

 Hodnocení podle metody B se používá pro nátěrové hmoty vysoké konsistence, pasty, 

tmely a tixotropní nátěrové látky. Podle metody A se hodnotí dobře slínavé nátěrové hmoty o 

nízké a střední konzistenci. Z naměřených výsledků se vypočítá hodnota jemnosti tření jako 

aritmetický průměr naměřených hodnot. Výsledkem zkoušky je průměr tří naměřených 

hodnot, vyjádřený v m a zaokrouhlený na celé číslo.   

 

 

Grindometr s rozsahem 0 – 100 m 
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Uložení částic pigmentu při měření jemnosti tření 

 

 

 Stanovení fyzikálních vlastností anorganických pigmentů 

 

 

1. Hustota (měrná hmotnost) 

 

Hustota pigmentů je důležitým ukazatelem jejich použitelnosti; zejména v nátěrových 

hmotách a tmelech závisí stabilita suspenze na rozdílu mezi hustotou pigmentu a hustotou 

pojiva. Specifická hmotnost anorganických pigmentů se pohybuje od 1.8 do 10.2 g/cm3. 

Hustota je také důležitým ukazatelem pro posouzení druhu a čistoty zkoumaného pigmentu. 

 

2. Obsah látek rozpustných ve vodě 

 

 Množství vodorozpustných látek je parametrem, svědčícím o úrovni operace promývání 

pigmentu. Příliš vysoký obsah těchto látek může způsobit obtíže při dispergaci pigmentu do 

pojiva a na stabilitu nátěrové hmoty během skladování.   
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3. Měrný odpor vodného výluhu    

 

Měrný odpor závisí na množství vodorozpustných látek obsažených v pigmentu a na jeho 

chemickém složení. Svým významem je tedy určitou analogií stanovení obsahu 

vodorozpustných solí. 

 

4. Hodnota pH vodného výluhu 

 

Tento parametr slouží k technologické kontrole vymytí pigmentu v procesu výroby, kdy po 

jeho aplikaci může nedostatečné vymytí ovlivňovat kvalitu některých nátěrů. 

 

5. Spotřeba oleje 

 

Stanovení této veličiny slouží zejména k posouzení neměnnosti výroby daného druhu 

pigmentu. Na základě této hodnoty se vyčísluje kritická objemová koncentrace pigmentů a 

plniv (KOKP), jejíž znalost je nezbytná pro formulaci nátěrových hmot. 

 

Stanovení hustoty pigmentu 

 

Princip metody: 

 Pro stanovení hustoty pigmentů se používá kapalin, které zkoumaný pigment dobře smáčejí, 

v nichž se pigment nerozpouští, nereaguje s nimi a jejichž rychlost vypařovaní ve vakuu je 

malá. Hustota kompaktního tělesa je vyjádřena hmotností obsaženou v jednotkovém objemu. 

Hmotnost pigmentu se určí vážením, objem nepřímo z hmotnosti smáčecí kapaliny téhož 

objemu se známou hustotou, která byla tělesem vytlačena. 

 

Chemikálie a přístrojové vybavení: 

 Gay-Lucassovy pyknometry obsahu 25 nebo 50 cm3 , Scheiblerův exsikátor, vodní vývěva, 

čerstvě destilovaná voda, termostat, sušárna 

 

Pracovní postup: 

 Do pyknometru se pomocí suché nálevky nasype vzorek pigmentu tak, aby jím byl 

pyknometr naplněn nejvýše do poloviny (1-10 g). Pyknometr se vzorkem se zváží na 
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analytických vahách a přelije se opatrně smáčecí kapalinou (destilovaná voda). Výška 

smáčecí kapaliny činí nejvýše 7 mm (pyknometr o obsahu 25 cm3) nebo 13 mm (pyknometr o 

obsahu 50 cm3). Pyknometr se umístí do vakuového exsikátoru. Zavře se kohout spojující 

exsikátor s vývěvou. Spustí se vývěva a kohout se otevře. Pyknometr s pigmentem a smáčecí 

kapalinou se ponechá v exsikátoru po dobu 3-4 hodiny, kdy se v průběhu této doby kohoutem 

třikrát až čtyřikrát přeruší vakuum a obsah pyknometru se protřepe. Po evakuaci se pyknometr 

vyjme z exsikátoru a doplní se celý objem smáčecí kapalinou. Zátka s kapilárou se opatrně 

nasadí na pyknometr tak, aby se přebytek kapaliny odstranil přes kapiláru a osuší se filtračním 

papírem. Pak se pyknometr termostatuje po dobu 0.5-1h. Po temperaci se pyknometr během 

15 minut zváží. Tentýž pyknometr se pečlivě vymyje, vysuší se do stálé hmotnosti, nalije se 

do něj smáčecí kapalina a vytemperuje se v termostatu po dobu 1 h. Na analytických vahách 

se nakonec zváží pyknometr s destilovanou vodou. 

 

Vyhodnocení výsledků: 

Hustota pigmentu se vypočte podle vzorce: 

 
 

   2314

121 

m  - m - m  - m

m  - m  .  
   


 p  

 

1 hustota smáčecí kapaliny při teplotě stanovení v g/cm3 

m1 hmotnost prázdného pyknometru se zátkou v g 

m2 hmotnost pyknometru s pigmentem v g 

m3 hmotnost pyknometru s pigmentem a smáčecí kapalinou v g 

m4 hmotnost pyknometru se smáčecí kapalinou v g 

 

Tab. 1 Závislost hustoty destilované vody na teplotě 

 

Teplota [oC ] Hustota destilované vody v g/cm3

15 0.9991 

20 0.9982 

25 0.9970 

30 0.9956 
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Výslednou hodnotu hustoty u zkoumaného pigmentu vyčíslete jako aritmetický průměr ze 

dvou souběžných měření. Hustoty smáčecí kapaliny jsou uvedeny v tabulce 1, při teplotě 

stanovení jiné než je uvedeno v tabulce zjistěte její hodnotu extrapolací. Výsledek 

zaokrouhlete na dvě desetinná místa. 

 

Stanovení obsahu vodorozpustných látek 

 

Princip metody: 

 Podstatou metody je extrakce anorganických pigmentů horkou vodou a stanovení obsahu 

látek rozpustných ve vodě v extraktu (filtrátu) gravimetricky. 

 

Chemikálie a přístrojové vybavení: 

Exsikátor, filtrační papíry "modrá páska", porcelánové odpařovací misky, sušárna, 

redestilovaná voda 

 

Pracovní postup: 

V závislosti na předpokládaném obsahu vodorozpustných látek se naváží s přesností 0.01 g od 

2 do 20 zkoumaného pigmentu do kádinky a smáčí se malým množstvím vody. V případě, že 

se pigment nesmáčí, použije se smáčedlo. K obsahu kádinky se přidá 200 ml redestilované 

vody. Získaná suspenze se za stálého míchání skleněnou tyčinkou povaří 5-10 minut. Potom 

se suspenze přelije do odměrné baňky a doplní po značku. Obsah baňky se promíchá a  

zfiltruje. 100 ml filtrátu se pipetou přenese do odpařovací misky předem vysušené (při 

103+oC) a zvážené na analytických vahách. Obsah misky se nejprve odpaří do sucha a vyžíhá 

nad kahanem a potom se dosuší v sušárně do konstantní hmotnosti po dobu nejméně 2 h. 

Cyklus ohřevu a ochlazování sušiny se opakuje tak dlouho, až rozdíl mezi dvěma 

následujícími váženími nepřevyšuje 10 % obsahu vodorozpustných látek. 

Vyhodnocení výsledků: 

Obsah látek rozpustných ve vodě (W) v procentech, se vypočítá podle vzorce: 

100  .  
m

m . 2,5
    

o

W  

m hmotnost sušiny v g (rozdíl hmotnosti misky s odparkem a  vyžíhané misky 

mo hmotnost vzorku pigmentu v g 

 Výsledek stanovení uveďte jako aritmetický průměr výsledků dvou souběžných stanovení. 
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Stanovení měrného odporu ve vodném výluhu pigmentu 

 

Princip metody: 

Měření se provádí konduktometricky. Zjištěná vodivost se vyjadřuje v S. Měrný odpor je 

potom její převrácenou hodnotou, vyjadřovanou v .cm. 

 

Chemikálie a přístrojové vybavení: 

Konduktometr Radelkis, extrakt vodorozpustných látek 

 

Pracovní postup: 

Do kádinky s extraktem vodorozpustných látek se ponoří měřicí elektroda a odečte se hodnota 

vodivosti na stupnici přístroje. 

 

Vyhodnocení výsledků: 

Na základě změřené hodnoty vodivosti vyčíslete měrný odpor u dvou souběžných stanovení a 

uveďte je do tabulky spolu s hodnotami pH. 

 

Stanovení hodnoty pH vodného výluhu pigmentu 

 

Princip metody: 

Stanovení hodnoty pH vodného výluhu se provádí pomocí pH metru. Ke stanovení se použije 

filtrát získaný při stanovení obsahu vodorozpustných látek. 

 

Chemikálie a přístrojové vybavení: 

Kombinovaný konduktometr Radelkis, filtrát vodorozpustných látek 

 

Pracovní postup: 

 Do kádinky obsahující extrakt vodorozpustných látek se ponoří měřicí elektroda a na stupnici 

přístroje se odečte hodnota pH. 

 

Vyhodnocení výsledků: 

Hodnoty pH dvou souběžných stanovení uveďte do tabulky spolu s hodnotami měrného 

odporu. 
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Stanovení spotřeby oleje 

 

Princip metody: 

K určitému množství pigmentu se postupně přikapává lněný olej za stálého tření, až se vytvoří 

pasta předepsaných vlastností. 

 

Chemikálie a přístrojové vybavení: 

Lněný olej lakový (0.92-0.93 g/cm3), odměrná byreta, porcelánová třecí miska s tloučkem (s 

vnitřkem opatřeným polevou, třecí plocha tloučku bez polevy) 

 

Pracovní postup: 

Stanovení spotřeby oleje se provádí podle příslušné ČSN metodou miska - tlouček. Naváží se 

5 g zkoušeného pigmentu s přesností na 0.01 g do třecí misky. Za lehkého míchání pigmentu 

tloučkem se přikapává z byrety lněný olej rychlostí jedné kapky za 5 s. Vždy po přidání oleje 

se za velmi lehkého míchání pigment rozmíchává tloučkem téměř bez tlaku. (s rostoucím 

tlakem tloučku na stěny se ovlivňuje rychlost smáčení pigmentu olejem a tím klesá i hodnota 

spotřeby oleje). Vysoká relativní vlhkost vzduchu způsobuje zvýšení spotřeby oleje, neboť 

vysušený pigment rychle přijímá vlhkost ze vzduchu a tím se hůře smáčí. Nejdříve se tvoří 

hrudky, které se postupně spojují až nastane okamžik, kdy je všechen pigment nasáklý 

olejem. Konec stanovení je charakterizován tím, že se téměř veškerá pasta zachytí na tloučku 

a třecí miska zůstane čistá. Ukončení zkoušky se ověřuje přidáním 1 až 2 kapek oleje. Po 

lehkém roztírání se musí hmota mazat po stěnách misky. Zkouška musí být ukončena za 10 až 

15 minut při teplotě v okolí 20 0 C a relativní vlhkosti vzduchu 40-60%. Pigment se při 

roztírání s olejem nesmí přitlačovat tloučkem ke stěně misky, nejde tedy o skutečné roztírání, 

nýbrž jen o rozmíchávání. 

 

Vyhodnocení výsledků: 

100  .  
m

V  . 
    a

93,0
  

a spotřeba oleje / na 100 g pigmentu 

V spotřeba lněného oleje [cm3] 
m navážka pigmentu [g] 

0.93 hustota lněného oleje [g/cm3] 
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 Měření konzistence 
 
Teorie: 
 

K měření konzistence se používá výtokový pohárek. Je to rychlá a jednoduchá metoda 

k získání určitého čísla, které vyjadřuje tekutost dané kapaliny. Využívá se nejvíce v oboru 

nátěrových hmot. Uvádí se např., že správná konzistence pro nanášení štětcem je 50 - 80 

sekund, pro pneumatické stříkání 20 - 35 sekund při  průměru trysky 4 mm. Výsledek 

zkoušky se udává v sekundách a nemá exaktní vztah k viskozitě. Přepočet výtokové doby na 

absolutní jednotky se proto neprovádí. 

 

Výtokové pohárky se vyrábějí s tryskou o průměru 2,5, 4 a 6 mm. Měří se doba výtoku celého 

objemu pohárku do okamžiku prvního přerušení proudu vytékající kapaliny. 

 

Postup měření: 

 

Vzorek pro měření konzistence musí být homogenní bez cizích látek. Před měřením se 

vytemperuje na teplotu 20oC. K měření se použije takový pohárek, aby výtoková doba byla u 

pohárku s tryskou 2,5 v rozmezí 50 - 200 sekund, u pohárku s tryskou 4 a 6 v rozmezí 20 - 

200 sekund. 

 

Pohárek se upevní do stojánku tak, aby horní okraj byl vodorovný (některé stojánky jsou 

opatřeny libelou). Výtoková tryska se uzavře prstem a do pohárku se nalije promíchaná 

kapalina tak, že se vytvoří vypuklý meniskus nad horním okrajem pohárku. Ten se seřízne 

rovným pravítkem nebo skleněnou deskou tak, že přebytečná kapalina steče do prstencovitého 

žlábku. U méně viskózních kapalin se pohárek naplní přímo po horní okraj. Po uvolnění 

trysky se stopkami měří doba do prvního přetržení proudu vytékající kapaliny. 

 

Každé měření se provádí třikrát, vždy s novou náplní vzorku. Jestliže se jednotlivé výtokové 

doby liší od střední hodnoty o více než 3 %, měření se opakuje s další náplní vzorku. Ihned po 

skončení měření se pohárek vyčistí vhodným ředidlem. Zvláštní pozornost nutno věnovat 

výtokové trysce, aby se zabránilo jejímu poškození. Zejména nesmí být čištěna kovovými 

předměty. 
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Výtokový pohárek pro měření konzistence 

 

Stanovení aminového čísla 

 

Aminové číslo (č.a.) udává počet mg KOH ekvivalentních aminovým skupinám v 1 g vzorku. 

Je důležitou charakteristickou hodnotou při hodnocení látek obsahujících aminové skupiny, 

např. polyaminoamidových pryskyřic. Velký význam má především pro zjištění čistoty 

polyaminů používaných jako tvrdidla epoxidových pryskyřic. Dusík vázaný jako amid se 

touto zkouškou nestanoví a stejně tak nelze touto metodou rozlišit primární, sekundární a 

terciární aminoskupiny u neznámé látky. Proto nelze např. u polyaminoamidů, které obsahují 

všechny druhy aminoskupin, vypočítat z ainového čísla optimální dávku na vytvrzení dané 

epoxidové pryskyřice. 

 

Pro výpočty množství tvrdidla se u technických polyaminů v praxi používá hodnoty tzv. 

vodíkového ekvivalentu, v literatuře označovaného někdy jako H-ekvivalent, který odpovídá 

vztahu: 

100 . 
%aminu vČistota.e

 M
  =  Hekv  

 

kde Hekv je vodíkový hmotnostní ekvivalent 

 M    je molekulová hmotnost polyaminu nebo polyaminové pryskyřice 
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Postup: 

 

Do titrační baňky se naváží 0,3 až 0,5 g polyaminové nebo aminoamidové pryskyřice. 

Navážka se rozpustí ve 25 ml vhodného rozpouštědla, nejčastěji se volí kyselina octová nebo 

chloroform. Osvědčila se i směs aceton-kyselina octová (1:1), protože při její aplikaci 

nedochází během titrace ke kalení roztoku. 

 

Při stanovení aminového čísla v polyaminech se do odměrné baňky 100 ml na analytických 

vahách naváží asi 0,7 g polyaminu a doplní se kyselinou octovou po značku. Z roztoku se 

pipetuje 5 ml do titrační baňky a z odměrného válce se přidá dalších 20 ml kyseliny octové. 

 

Roztok vzorku se titruje 0,1M roztokem kyseliny chloristé v kyselině octové na indikátor 

krystalová violeť (3 kapky) do modrozeleného zbarvení. Stejně se provede slepý pokus. 

 

Výpočet: 

n

z . 56,11 . 0,1 . f . B) -(A 
  =  Č.a.  

 

kde A je spotřeba 0,1M HClO4 na titraci v ml 

 B je spotřeba 0,1M  HClO4 na slepý pokus v ml 

 f  je faktor 0,1M HClO4 

 n je celková navážka polyaminu v g 

 z je zřeďovací faktor 

 

 

Indikátory: 
 

Název Koncentrace Vhodné rozpouštědlo 
fenolftalein 1 % ethanol 
methyloranž 0.1 % voda 
methylčerveň 0.1 % voda 
thymolftalein 0.1 % ethanol 
krystalová violeť 0.05 % kyselina octová,ethanol 
xylenolová oranž 0.1 % voda 
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Škrobový maz: navážka 4 g rozpustného škrobu a 0.01 g jodidu rtuťnatého (pro odolnost proti 

plísním) se rozmíchá s trochou vody na kašičku, která se po částech splachuje vroucí vodou 

na objem 1 litr. 

 

 
Stanovení obsahu epoxidových skupin 
 
Epoxidové skupiny jsou hlavní reaktivní skupiny, uplatňující se při vytvrzování epoxidových 

pryskyřic. Obsah epoxidových skupin se nejčastěji udává v epoxidovém hmotnostním 

ekvivalentu, což je hmotnost epoxidové pryskyřice v gramech, na kterou připadá jeden 

oxiranový kruh. Starší jednotka, epoxidový ekvivalent/kg, představuje počet epoxidových 

skupin obsažených v  1 kg pryskyřice. Oba názvy nejsou nomenklaturně zcela správné, 

v technické praxi jsou však vžité. 

 

Metod stanovení obsahu epoxidových skupin existuje celá řada. První skupinu tvoří metody, 

kde se působí nadbytečným množstvím kyseliny chlorovodíkové nebo bromovodíkové ve 

vhodném rozpouštědle (pyridin, dioxan). Nezreagované množství halogenvodíku se stanoví 

alkalimetrickou nebo argentometrickou metodou.  

 

Druhá skupina, v praxi velmi osvědčená, využívá adice bromovodíku vzniklého in situ 

z kvarterní amoniové soli (tetraethylamoniumbromid, cetyltrimethylamoniumbromid) a 

odměrného roztoku kyseliny chloristé. Prvním přebytkem odměrného roztoku přejde indikátor 

krystalová violeť do modrozeleného zbarvení, které musí být stálé alespoň 30 sekund.  

 

Jinou možností je přímá titrace rozpuštěného vzorku 0,1M roztokem kyseliny bromovodíkové 

v kyselině octové na indikátor krystalová violeť do modrozeleného zbarvení. 

 

 

Stanovení podle Jaye 

 

Podle předpokládaného obsahu epoxidových skupin se do titrační baňky naváží na 

analytických vahách 0,2 - 0,5 g vzorku tak, aby spotřeba byla maximálně 10 ml. Vzorek se 

rozpustí v 35 ml kombinovaného roztoku nebo v 25 ml chloroformu s přídavkem 10 ml 
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roztoku amoniové soli. Někdy se použije pouze 25 ml chloroformu a amoniová sůl se přidá 

v tuhém stavu (1 až 2 g). 

 

Směs se titruje 0,1M roztokem kyseliny chloristé v kyselině octové na krystalovou violeť do 

modrozeleného zbarvení, které je stálé alespoň 30 sekund. Současně se provede slepý pokus. 

 

Stanovení ruší aminy. Pokud se stanovují epoxidové skupiny v přítomnosti aminů, titruje se 

vzorek rozpuštěný  v chloroformu bez přítomnosti kvarterní amoniové soli na krystalovou 

violeť do modrozeleného zbarvení (spotřeba udává aminové číslo) a po přídavku amoniové 

soli se ztitrují epoxidové skupiny.  

 

Kombinovaný roztok: 50 g tetraethylemoniumbromidu nebo 85 g cetyltrimethylamonium-

bromidu se rozpustí  v 500 ml  CH3COOH a přidá se 1500 ml CHCl3. Roztok amoniové soli: 

10 g tetraethylamoniumbromidu nebo 17 g cetyltrimethylamoniumbromidu se rozpustí ve 100 

ml kyseliny octové.  

 
Výpočet: 

n

0,1 . f . B) -(A 
  =  EE/kg  

 
kde EE/kg je epoxyekvivalent/kg 
 A        je spotřeba 0,1M HClO4 na titraci v ml 
 B        je spotřeba 0,1M HClO4 na slepý pokus v ml 
 f         je faktor 0,1M HClO4 
 n        je navážka v g 
 
 
Výpočet dávky tvrdidla 
 
Přepočet EE/kg na epoxidový hmotnostní ekvivalent (EE) se provádí podle vzorce 
 

[g]  
EE/kg

000 1
  =  EE  

 
Obsah epoxidových skupin v pryskyřicích je důležitou hodnotou pro výpočet množství tvr-
didla. 

F . EE/kg . H  =  pryskyůice kg 1 tvrdidla/g ekv  

 
kde Hekv je vodíkový ekvivalent tvrdidla  
 F     je faktor pro 10 %-ní přebytek tvrdidla (F = 1,1) 
 


